
I. Línies d’innovació docent:
- Integració del futur graduats en Farmàcia, Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments en el

sistema de gestió de la qualitat implantat a la ULD
- Desenvolupament de competències transversals als laboratoris de pràctiques

2. Projectes desenvolupats (5 darrers anys):
- Millora de les competències tranversals dels estudiants en l’àmbit de la gestió de la qualitat, la seguretat, la salut i el 

medi ambient, a la unitat de laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia (2012PID-UB/071)
- Avaluació i millora del sistema de gestió de la qualitat implantat a la Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de 

Farmàcia (2010PID-UB/30 i 2009PID-UB/67)
- Elaboració d’un vídeo sobre Qualitat, Seguretat i Medi Ambient als Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia 

(2008PID-UB/117)
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3. Àmbit d’aplicació:
- Totes les assignatures dels Graus de Farmàcia, Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments que fan

la docència pràctica als laboratoris de la ULD

4. Estat actual de les innovacions desenvolupades:
- Actualment, el principal objectiu de la ULD en l’àmbit de la innovació docent és millorar les competències que es

desenvolupen al laboratori a partir de la informació provinent dels empleadors.

5. Publicacions (5 darrers anys):
- Prat et al., 2008.Integración de la Buenas Prácticas Ambientales en la Unidad de Laboratorios Docentes de la 

Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. CD del 5è Congrés Internacional: “Docència Universitària i 
Innovació” ISBN 978-84-8458-279-3

- Prat et al. 2011. Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad de Laboratorios Docentes de la Facultad de Farmacia: 10 
años de experiencia. CD del 6è Congrés Internacional: “Docència Universitària i Innovació” ISBN 978-84-8458-339-4

- Rodríguez-Lagunas et al., 2009. Experiencia de 10 años de innovación docente en laUnidad de Laboratorios Docentes 
(ULD) de la Facultad de Farmacia. Edusfarm 4 (http://www.publicacions.ub.es/revistes/edusfarm4/)

- Prat et al., 2010. Elaboración de un video sobre calidad, seguridad y medio ambiente en la Unidad de Laboratorios 
Docentes (ULD) de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. ARS Pharmaceutica 51 supl. 2:248-54


