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1. Reunions de coordinadors 

Abans de l’inici de pràctiques i en acabar aquestes, us convocarem a una reunió de coordinadors per tal 

de coordinar, gestionar i aclarir dubtes sobre les pràctiques d’aquell semestre. 

 

2. Com demanar material per a pràctiques 

Per sol·licitar material (equips, vidre i contenidors de residus), el coordinador o coordinadora de 

l’assignatura ha d’emplenar un formulari que trobarà al Campus virtual de la ULD dins del període 

establert a la reunió de coordinadors. Si encara no teniu accés al Campus virtual de la ULD comuniqueu-

ho al tècnic de laboratori. 

En cas de necessitar un material que no disposi actualment la ULD podeu fer el suggeriment a través del 

mateix Campus Virtual. 

Abans de l’inici de pràctiques el personal de la ULD deixarà el material sol·licitat al laboratori. És 

responsabilitat del professorat col·locar-lo com cregui convenient. 

 

3. Abans de començar les practiques 

Muntatge del laboratori 

Pel bon funcionament de les pràctiques és imprescindible venir al laboratori abans de l’inici d’aquestes 

per tal de distribuir el material de la ULD com sigui necessari. 

Quins documents trobareu al laboratori? 

A cada laboratori hi ha un dispensador amb: 

- Llibreta de registre d’incidències i suggeriments. 



- IT 0440101/007:  “Estratègies a seguir per a l’estalvi d’aigua i energia”. 

- IT 0440101/001:  “Instruccions d’ús de les pipetes automàtiques de volum fix i de volum 

variable”. 

- IT 0440101/002:  “Instruccions d’ús dels agitadors magnètics”. 

- IT 0440101/003:  “Instruccions d’ús dels agitadors calefactors”. 

- IT 0440101/005:  “Instruccions d’ús dels agitadors de tubs”. 

- PNT  i IT  dels equips de la ULD. 

Un plafó de suro amb: 

- Un plànol del laboratori. 

- Informació sobre què cal fer en cas d’accident. 

- Un tríptic sobre seguretat al laboratori.  

- Pòster Gestió de residus especials de laboratori. 

- Pòster de sostenibilitat als laboratoris. 

- Pòster de la Gestió de residus biològics. 

Què cal recordar als estudiants el primer dia d’ús dels laboratoris? 

En començar el torn de pràctiques, el professorat haurà de recordar les mesures de prevenció de riscos 

als laboratoris a l’alumnat. Cal recordar la localització dels elements de seguretat (rentaülls i dutxes, i 

extintors) i les vies d’evacuació del laboratori, i l’ús dels equips de protecció individual obligatoris per a 

les pràctiques (bates i ulleres de seguretat). L’estudiant podrà fer ús dels armariets del Campus per desar-

hi els objectes personals que podrien provocar accidents si es dipositen dins del laboratori. Els estudiants 

han de seguir les normes d’ús dels armariets, en cas de dubtes cal que es dirigeixin a la recepció de 

l’edifici. Cal insistir que la lectura de les “Normes d’actuació en els laboratoris docents” (tríptic 

d’estudiants) és obligatòria per part dels estudiants abans d’iniciar qualsevol activitat en aquest edifici. 

 

4. Durant les pràctiques 

Cada dia el laboratori romandrà tancat fins a l’hora d’inici de les pràctiques 

Què cal fer en cas d’accident? 

Si es produeix un vessament d’un producte químic aboqueu la quantitat necessària de pólvores 

absorbents universals sobre el producte que s’hagi vessat, recolliu-lo i dipositeu-lo en un contenidor de 

residus sòlids contaminats. Per a la vostra seguretat feu servir els elements de protecció adients. Cada 

laboratori té una farmaciola per a resoldre petits incidents o ferides. En cas de situacions de gravetat cal 

telefonar el 112 i avisar urgentment a recepció per dirigir els serveis d’urgència al lloc corresponent. Cada 

laboratori ha de disposar del document “Què cal fer en cas d’accident” elaborat per la ULD, aquesta 

informació també està disponible al web de l’OSSMA. 

Què cal fer si un equip no funciona correctament? 

Si alguna cosa no funciona correctament cal que el professor o professora ho comuniqui al tècnic de 

laboratori i ho anoti a un full de la “Llibreta de registre d’incidències i suggeriments” que trobareu al 

dispensador de PNT. 

Què fer en acabar el torn de pràctiques? 

En acabar el torn de pràctiques és imprescindible deixar recollit el laboratori per a les properes pràctiques, 

és responsabilitat del professor assegurar que els estudiants han netejat i recollit tot el material. No poden 

quedar equips bruts ni material brut a la pica o a les poiates. 

Gestió de residus 

Sempre que sigui possible, recordeu aplicar el principi de les 3R (Reducció, Reciclatge i Reutilització) 

per tal de millorar la sostenibilitat de les pràctiques. 

Tipus de contenidors per a residus municipals i assimilables: 

Fora del laboratori disposeu dels contenidors per a material no contaminat: un contenidor per a paper i 

cartró (blau), un contenidor per a envasos lleugers (plàstics, groc), un per a vidre (verd),. A dins del 

laboratori disposeu d’un contenidor per a rebuig (negre). En el cas dels laboratoris on es manipulen 

aliments, a més hi ha un contenidor per a matèria orgànica (vermell).  

Tipus de contenidors per a residus especials de laboratori: 

La ULD segueix el pla de gestió de residus de la Universitat de Barcelona. En els laboratoris trobareu un 

resum en forma de pòster sobre gestió de residus especials de laboratori i un altre pòster sobre gestió 

de residus biològics, ambdós realitzats per la OSSMA. 

 

5. En acabar les pràctiques 

 

Entrega de material a la ULD 

La ULD deixa el material net i en bones condicions, el professorat l’ha de retornar de la mateixa manera. 

Tot el material de vidre s’ha de retornar net i els equips s’han de netejar adientment abans de retornar-

los. D’aquesta manera allargarem la vida útil dels equips i evitarem accidents. 

Suggeriments 

Si teniu algun suggeriment a fer podeu escriure-ho al campus virtual en la tasca corresponent o a la 

llibreta de laboratori. Intentarem donar-vos contestació tan aviat com sigui possible. 
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