PROTOCOL LABORATORIS DOCENTS
Facultat de Veterinària

Ubicació

Els laboratoris docents estan situats a la 2a. planta del nou aulari.
Descripció
Aquesta zona de laboratoris, esta formada per 3 laboratoris docents i un de
preparació. Tots tres laboratoris docents disposen de fregalls, lleixiu, rentavaixelles i
bosses d’escombraries. A més a més cada laboratori disposa d’un material específic.
Laboratori 1. Bunsens. Campana extracció.
Laboratori 2. Lupes. Campana extracció.
Laboratori 3. Campana extracció.
Laboratori de preparacions. Cuina, microones, nevera, armari inflamables, armari per a
productes químics.
Tots tres, disposen de pissarra, canó projecció i Pc amb só.
El material necessari per a la realització de les pràctiques l’haurà de portar el propi
sol·licitant.
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Funcionament
Aquests laboratoris són de titularitat de la Facultat però poden ser utilitzats per
qualsevol membre de la nostra facultat. Depenent de la finalitat del seu ús, la utilització
d’aquests espais pot comportar una despesa a càrrec del sol·licitant.
9 Els laboratoris disposen únicament de cel·lulosa, fregalls, lleixiu, rentavaixelles i bosses
d’escombraries .
El material necessari per a la realització de les pràctiques l’haurà de portar el propi
sol·licitant.
9 Si us cal desar el carret que feu servir per transportar el material d’un dia per a
l’altre, podeu desar-ho degudament identificat a l’espai situat entre els laboratoris 1
i 2 (V1/226).
9 Finalitzada l’activitat, el laboratori haurà de deixar-se en condicions de tornar a ser
utilitzat.
9 Per motius de seguretat haureu de demanar la clau al SLiPI i retornar-la al finalitzar.
9 En el moment de fer la reserva haureu de tenir en compte reservar una franja
horària prou ampla, amb temps suficient per poder fer la preparació de la pràctica i
posteriorment el temps suficient per endreçar el laboratori.
9 Tingueu en compte, que encara que tingueu reservat el laboratori tota la setmana,
cas de només ser una franja horària, la resta potser utilitzada per altres, es per això,
que haureu de treure tot el vostre material.
Responsable dels laboratoris docents
Encarna Bautista. Tlf. 2817/mail. Encarna.bautista@uab.cat
Carme Prats. Tlf. 1355/mail. Carme.prats@uab.cat
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Gestió de reserves
9 Cas de voler fer una reserva per a docència (grau/llicenciatura), haureu de
sol·licitar-ho a la Gestió Acadèmica, tenint en compte que les reserves per a
docència es tanquen els mesos de juliol i octubre, per al primer i segon semestre
respectivament.
9 Per tal de donar prioritat a les pràctiques docents, no es podran realitzar reserves
per a altra tipus d’activitat fins que no estigui tancat el calendari docent de grau i
llicenciatura.
9 La reserva d’aquests espais per a activitats que no siguin la docència reglada
l’haureu de fer al SLiPI, mitjançant el formulari habitual:
http://veterinariavirtual.uab.es/portal/reserva.php
Prevenció i seguretat
Serà responsabilitat dels usuaris conèixer i respectar la normativa vigent en matèria de
prevenció.
Els laboratoris estan dotats dels següents equips de protecció.
Lab 1. Manta ignifuga
Lab 2. Manta ignifuga
Lab 3. Manta ignifuga i kit antivessaments
Lab preparacions. Kit antivessaments, armari inflamables i armari per a productes
químics. Ulleres de protecció.

Actualització Gener 2014

