
Servei de préstec i cambra de cria

Condicions d'ús

La  Generalitat  de  Catalunya,  per  mitjà  del  Departament  d'Ensenyament  i  amb  la
col·laboració  del  Centre  Específic  de  Suport  a  la  Innovació  i  la  Recerca  Educativa
(CESIRE), presta material  de la seva propietat a centres educatius, associacions, i  en
general entitats sense ànim de lucre per tal de facilitar que aquestes puguin dur a terme
les seves activitats formatives en l'àmbit de les ciències de la naturalesa.

Aquest material forma part de l'anomenat Servei de préstec i Cambra de Cria.

1.- MATERIAL QUE SE CEDEIX 

El CESIRE disposa de material de laboratori de les àrees de ciències experimentals pels
diferents  nivells  educatius,  així  com de material  escrit  i  protocols  d'ús  relacionat  amb
aquests  equipaments.  El  centre  manté  també  una  cambra  de  cria  destinada  a
proporcionar diferents éssers vius per a l’experimentació i/o observació a l’aula.
A més,  el  CESIRE actua  com a  difusor  del  material  educatiu  dissenyat  per  diverses
institucions de recerca, les quals han confiat en el centre per desenvolupar aquesta tasca
de intermediació amb el professorat. 

2.- USUARIS DEL SERVEI

Podran sol·licitar la utilització del material del Servei de préstec i la cambra de cria els
organismes, centres educatius, associacions i entitats sense ànim de lucre l'acció dels
quals sigui eminentment educativa dins de l'àmbit de les ciències de la naturalesa.

3.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS

La cessió d’ús de qualsevol material serà temporal i per un temps limitat.

L’ús ha d’estar vinculat a una activitat promoguda pel centre, i aquesta activitat haurà de
ser sempre sense ànim de lucre. 

És convenient programar la utilització del material amb temps i reservar-lo amb antelació,
donat el gran volum de la demanda que cal atendre.

El termini habitual de préstec és de 15 dies, llevat d'alguns materials o equips específics,
com  ara  els  bancs  de  llum,  que  han  d'utilitzar-se  en  experiències  amb  un  temps
d'execució més dilatat, o bé en el cas de projectes d'investigació o recerca que justifiquin
una necessitat temporal més llarga.

Passats 15 dies cal renovar el préstec per telèfon o per correu electrònic. La renovació del
període de préstec es farà en funció de la llista d'espera. De no existir cap altra petició
sobre el material, el préstec es podrà anar renovant per períodes de 15 dies.



El material en préstec es pot sol·licitar per correu electrònic a l'adreça  c  dec  @xtec.cat o
mitjançant el formulari en línia habilitat a tal efecte, i accessible des de la pàgina web de
l'àmbit científic i medi del CESIRE (http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/). Tanmateix, la comanda
no es pot considerar formalitzada fins no rebre la corresponent confirmació per correu
electrònic o telefònicament.

L'usuari té la responsabilitat de retornar el material cedit en les mateixes condicions en
què ha estat lliurat, i  assumirà qualsevol desperfecte que es pugui produir. En cas de
qualsevol incidència cal comunicar-ho immediatament al CESIRE, bé telefònicament o per
correu electrònic.

La  cessió  del  material  es  realitza  exclusivament  a  l’entitat  sol·licitant,  i  queda
expressament prohibida la utilització d'aquest material per tercers.

L'interessat  es farà càrrec del  transport  del  material  cedit,  bé mitjançant un servei  de
missatgeria o personalment. En aquest darrer cas, la persona encarregada de la recollida
o el retorn no ha de ser necessàriament el sol.licitant, sinó que aquest pot dessignar algú
altre (alumne, familiar, professor ...)

4.- MATERIAL VIU

El centre proporciona els  organismes vius d’acord amb la normativa legal  vigent  (Llei
5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a
altres finalitats científiques).

Donades  les  especials  característiques  del  material  viu,  aquest  s'haurà  de  sol·licitar
necessàriament amb una antelació de dues o tres setmanes.

El fet de poder garantir el manteniment d'unes condicions sanitàries adequades en les
instal.lacions fa que la gestió de la resta d'organismes vius quedi a càrrec de l'entitat o la
persona sol.licitant.

La gestió dels organismes vius fa necessari  en alguns casos,  el  préstec,  per part  del
CESIRE,  de  material  de  vidre:  plaques  de  Petri,  tubs  i  flascons.  El  préstec  d'aquest
material és gratuït, però és obligat el seu retorn un cop hagi estat netejat i desinfectat.

La data màxima de retorn del material de vidre serà la de finalització del curs escolar
durant el que s'ha realitzat el préstec.

El  Servei  de  Préstec  prioritza  l'intercanvi  d'aquest  tipus  de  material  amb  els  centres
sol.licitants, i d'aquesta manera facilitar la seva reutilització i disminuir la despesa.

5.- SOL·LICITUD DE RESERVA DE MATERIAL 

La sol.licitud de reserva de material anirà a càrrec d'un professor o representant autoritzat
de l'institució interessada.

L'alumnat dels centres educatius hauran de gestionar la reserva de material a través del
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professorat del seu centre.

Per tal de sol·licitar la reserva de material, caldrà seguir els següents passos: 

- Complimentar el formulari de sol·licitud amb les dades del centre educatiu i el professor
de contacte (nom i adreça de la persona sol·licitant, telèfon de contacte i adreça de correu
electrònic o fax i càrrec que ocupa dins del centre), i la descripció del material sol.licitat i
de l'ús que se'n pensa fer (nivell educatiu, nombre d'alumnes aproximat, dates d'ús...).

- Acordar via telèfonica, correu electrònic o presencialment, la data i hora aproximada de
recollida i retorn del material, dins de l'horari de funcionament del centre. 

6.- RECONEIXEMENT D'ÚS DEL SERVEI

En aquells casos en que l'ús del material  tingui algun tipus projecció pública (fires de
ciència, exposicions, treballs de recerca, jornades de portes obertes ...), l'entitat sol.licitant
haurà d'indicar explícitament la seva cessió per part del CESIRE, mitjançant la inclusió
d'un text al.lusiu, així com de la iconografia institucional del Departament d'Ensenyament i
del CESIRE en tots els documents relacionats.
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