
                                                                                                  
 

 
 

 
 
 
Títol de l’activitat Curs d’actualització en tècniques i protocols de laboratori  
Codi 0000230020 

Nivell educatiu FP Modalitat semipresencial 
Hores presencials 13 Hores certificades 20 

 
PROFESSORAT 
 

 
Robert Cabasses, Isabel Sànchez, Gemma Farré, Joan Carles Ballesté, Maria 
Santacana 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Curs sobre la gestió de residus al laboratori docents i actualització en 
biotecnologia  
 

 
CONTINGUTS 
 
 
Sessió 1-2 
Dijous 14 Juny a la UdL: 
15:00-17:00 Gestió dels residus del laboratori docent (2h)  
- Protocols pràctics de com gestionar de forma segura i fàcil la recollida de residus en el 
laboratori docent.  
17:00-20:00 Protocols per preparar les mostres per la seqüenciació massiva. 
- Protocols de com s'han de preparar les mostres per enviar a seqüenciar (3h)   
 
Sessió 3-4 
Dimarts 19 Juny a l'Escola del treball: 
15:30-19:30 Utilització de la bioinformàtica per preparar una pràctica a l'aula   
(Es farà en un aula d'informàtica,) 
- Cerca d'una seqüència concreta 
- Disseny dels encebadors (primers per la PCR) 
- Buscar enzims de restricció per una seqüència. 
- Comparació de seqüències 
- Altres aplicacions de la bioinformàtica 
 
Online 
Disseny d'una pràctica de bioinformàtica (7h)  
 
Sessió 5 
Dimecres 20 Juny a l'INS torrevicens: 
SCT Immunohistoquímica de l'IRB lleida 
15:30-19:30 Introducció a les tècniques de processament tissular  (4h)  
 

 



                                                                                                  
 

 
 
 
 
OBJECTIUS 
 
 
Posar al dia els coneixements de biotecnologia del professorat, ja que en aquest 
camp es produeix molta innovació. D’aquesta manera  els hi sigui més fàcil 
apropar-la  als alumnes.  
També es fa una sessió sobre com es fa la gestió de residus al laboratori 
docents i com superar els entrebancs  que ens trobem per seguir les normatives. 
 
 
 
OBSERVACIONS 
 

 
S’informarà als inscrits de l’aula exacta de la formació. 
 

 

CALENDARI DE L’ACTIVITAT:   
Sessió 1-2 
Dijous 14 Juny a l'UdL: 
15:00-17:00 Gestió dels residus del laboratori docent (2h) Robert Cabasses 
- Protocols pràctics de com gestionar de forma segura i fàcil la recollida de 
residus en el laboratori docent.  
 
17:00-20:00 Protocols per preparar les mostres per la seqüenciació massiva. 
- Protocols de com s'han de preparar les mostres per enviar a seqüenciar (3h)  
Servei de genètica de la UDL, Isabel Sànchez 
 
Sessió 3-4 
Dimarts 19 Juny a l'Escola  del treball: 
15:30-19:30 Utilització de la bioinformàtica per preparar una pràctica a l'aula  
Gemma Farré (4h) (Es farà en un aula d'informàtica,) 
- Cerca d'una seqüència concreta 
- Disseny dels encebadors (primers per la PCR) 
- Buscar enzims de restricció per una seqüència. 
- Comparació de seqüències 
- Altres aplicacions de la bioinformàtica 
 
Online 
Disseny d'una pràctica de bioinformàtica (7h) on-line coordinades pel Joan 
Carles Ballesté de l'escola del Treball 
 
Sessió 5 
Dimecres 20 Juny l'INS Torrevicens: 
Maria Santacana  SCT Immunohistoquímica de l'IRB lleida 

15:30-19:30 Introducció a les tècniques de processament tissular  (4h)  


