
 
 
 

 
 

 

 
 
Us fem arribar un nou número de la circular de la ULD, que, com ja sabeu, 
pretén fer avinent a tot el personal docent implicat en la docència de 
pràctiques la informació referent al funcionament dels laboratoris durant el 
darrer curs acadèmic i donar a conèixer les noves iniciatives de cara al curs 
següent.  

 

 

Informació del curs 2010-2011 

 Amb l’objectiu de millorar la comunicació amb el 
professorat tant de Farmàcia com dels graus que 
s’imparteixen al campus de Torribera s’ha creat un 
espai de la ULD al Campus Virtual. Hi podeu trobar 
un fòrum de notícies on us farem arribar les 
novetats de la ULD, un formulari per a 
suggeriments i queixes, les normes d’actuació en 
els laboratoris adreçades a professors i estudiants, 
el vídeo Qualitat, seguretat i medi ambient en la 

ULD, tots els números de la circular de la ULD, les 
enquestes adreçades als professors i als 
coordinadors de pràctiques per emplenar des 
d’aquest espai i els formularis per a la petició de 
material de pràctiques (equips, contenidors de 
residus i vidre). També hi podeu trobar la 
informació general sobre les infraestructures i 
altres dotacions dels laboratoris. 
 Aquest curs, amb la implantació dels graus de 
Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i 
Tecnologia dels Aliments, s’han estrenat tres nous 
laboratoris de pràctiques al campus de Torribera. 
La ULD, a banda de participar-hi en la dotació, 
també els ha incorporat al sistema de gestió de la 
qualitat implantat ja als laboratoris de Farmàcia. 
 Finalment, amb la reconversió de l’aula B112 en 
aula d’informàtica, les activitats relacionades amb 
les pràctiques que es duien a terme en aquesta 
aula s’han traslladat a un espai de l’edifici A 
(escala A, 1a planta) que s’ha denominat 
laboratori A101. 

 
Equips nous 

 Aquest curs també s’ha millorat la dotació de la ULD 
en equipaments per a les pràctiques, amb 
finançament del Contracte programa. Una part 
d’aquest finançament s’ha destinat a adquirir material 
específic sol·licitat pels departaments per a les 
pràctiques del grau de Farmàcia. Així, s’ha adquirit un 
viscosímetre, una balança, tres agitadors de tubs, un 
analitzador de greix corporal, un respiròmetre, una 
centrífuga Eppendorf, vuit micropipetes, un 
transil·luminador, un frigorífic combi i un sistema 
Biopac (sistema integrat per fer estudis sobre reflexos 
espinals, capacitats pulmonars, temps de reacció i 
activitat elèctrica del sistema nerviós, globus ocular, 
pell, múscul esquelètic i cardíac). 

 Propostes per al curs 2011-2012 

La ULD segueix avançant en el procés d’avaluació 
segons el model EFQM 2010 (European Foundation 
for Quality Management). Així, per aquest curs està 
previst continuar amb l’autoavaluació. 
 El segon semestre del curs 2010-2011, només 18 
professors van respondre l’enquesta. Atès que 
l’opinió del professorat és un indicador cabdal per 
millorar la gestió de la qualitat a la ULD, una de les 
propostes per al curs vinent és incrementar aquesta 
xifra com a mínim en un 50 % (objectiu establert a 
l’EFQM). 
 En relació amb la petició de material per a les 
pràctiques, s’ha dut a terme una prova sobre el 
funcionament dels formularis del Campus Virtual. 
Com que els resultats han estat satisfactoris, una 
altra proposta és que els coordinadors de pràctiques 
utilitzin aquest sistema a partir d’ara. 
 Les revisions periòdiques dels laboratoris de què 
us parlàvem a la Circular núm. 2 han tornat a 
revelar la presència de guants d’un sol ús al 
contenidor de reciclatge del plàstic (contenidor 
groc). Tal com ja us havíem informat amb 
anterioritat, aquests guants s’han de llençar al 
contenidor de banals. Una darrera proposta de la 
ULD és, doncs, aconseguir que els professors de 
pràctiques transmetin als estudiants la necessitat de 
seguir les normes per abocar correctament els  
residus. 
 

Cal recordar que... 

• El curs passat es va dotar la ULD amb un nou 
laboratori (S02) ubicat al soterrani de l’edifici B 
(antiga escola d’òptica) destinat fonamentalment a 
pràctiques de màsters. 

• La ULD disposa d’un qüestionari per a queixes i 
suggeriments als laboratoris i al Campus Virtual. 

• Per al correcte funcionament de la ULD, és 
fonamental poder disposar dels resultats de les 
enquestes, tant dels professors com dels 
estudiants. Així doncs, a més d’agrair la vostra 
col·laboració en cursos passats, us demanem que 
hi continueu col·laborant per tal de poder seguir 
millorant.  

• Finalment, recordeu que per qüestions 
d’organització de la ULD les pràctiques s’han 
d’acabar com a molt tard a les 20.30 h. 
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