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Un dels objectius de la Unitat de Laboratoris Docents (ULD) de la Facultat de Farmàcia 

de la Universitat de Barcelona és millorar les competències dels futurs graduats de la 

facultat mitjançant la formació addicional que es deriva de la implantació del sistema de 

gestió de la qualitat en els laboratoris docents. Aquesta formació transversal que es 

posa a l’abast dels estudiants pretén millorar els coneixements en qualitat, seguretat, 

salut i medi ambient mitjançant la gestió integrada dels laboratoris de pràctiques. Aquest 

sistema de gestió ha donat lloc al reconeixement per part de la European Foundation for 

Quality Management amb el segell “Compromís cap a l’excel·lència europea 200+” a 

l’any 2013. 

Dins d’aquest sistema i amb la finalitat d’assegurar i millorar contínuament la qualitat 

total a la ULD i contribuir així a la millora de la docència pràctica, es recullen i 

s’analitzen indicadors de percepció i de funcionament. Així, la informació que s’obté 

prové de diferents vessants: la percepció dels estudiants, professors i coordinadors de 

pràctiques i la informació provinent dels indicadors interns de la ULD. Totes aquestes 

dades estan interrelacionades i aporten informació complementària de manera que el 

resultat final esdevé més objectiu. Per exemple, els resultats de l’enquesta dels 

estudiants dels darrers 4 cursos acadèmics posen de manifest una mancança pel que fa 

a determinats coneixements sobre la segregació de residus que, tot i les diferents 

iniciatives per part de la ULD, encara no s’ha pogut solucionar. Aquesta mancança, a 

més, s’ha pogut confirmar amb el control que la ULD fa dels contenidors de residus dels 

laboratoris i coincideix amb la percepció dels coordinadors i dels professors. L’anàlisi 

dels indicadors, dona lloc a propostes de millora que sovint es poden posar en marxa 

en el marc d’un projecte d’innovació docent. Aquest ha estat el cas del projecte 

mediambiental que s’ha endegat recentment (2014PID-UB/049) i que té com a objectiu 

la millora del coneixement dels estudiants i dels professors del sistema de gestió de 

residus de la UB. 

 


