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Procediment per a la revisió periòdica i manteniment dels equips: 
 

1. Els tècnics del Departament realitzaran la revisió dels instruments dues vegades a l'any. 
•Durant el període d'exàmens de febrer 
•En finalitzar el curs 
 

2. S'utilitzaran els protocols per a la revisió i els resultats s'inclouran en la FULLA DE 
MANTENIMENT de cada equip (QANB/001/XX/HME). 

 

3. En cas d'anomalia s'actuarà per a solucionar el problema detectat. 

 

Procedimient per a la utilització d’equips de pràctiques per PDI: 
 

1. Sol·licitar el material als tècnics de laboratori. 
 

2. Signar la FULL CONTROL PRÈSTEC EQUIPS (HCPE/QANB/001/XX) al retirar l’instrument. 
 

3. Abans de la devolució, emplenar la FULLA DE MANTENIMENT D’EQUIPS (QANB/001/XX/HME). 
 

4. Signar la FULL CONTROL PRESTAMO EQUIPS (HCPE/QANB/001/XX) els tècnics de laboratori 
en retornar l’equip. 
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Procediment per la realització de les pràctiques: 
 

Abans del començament 
1. Els tècnics de laboratori sol·licitaran (amb antelació suficient) al professor 

responsable de cada assignatura que empleni el “FORMULARI DE SOL·LICITUD 
DE MATERIAL DE PRÀCTIQUES” 

2. El professor responsable lliurarà als tècnics del Departament. (15 dies abans de 
l'inici) el “FORMULARI DE SOL·LICITUD DE MATERIAL DE PRÀCTIQUES” 
(FSMP/QANB/001/0607) degudament emplenat 

3. Els tècnics disposaran el material atenent a la informació continguda en aquest 
document 

Durant les pràctiques 
1. Els professors haurien de fomentar la utilització dels PNT dels equips per part dels 

alumnes 
2. Els tècnics haurien de: 

• Proporcionar els PNT als alumnes així com emplenar la fulla de control de lectura 
de PNT. 

• Posar a la disposició d'alumnes i professors les fitxes de seguretat dels reactius 
utilitzats. 

En finalitzar 
1. Els professors haurien d'emplenar l'enquesta de professors (EP/QANBD/001/). 

 

 

 

 


