
4.- SALA DE REVELADO EN BRANCO E NEGRO
A sala de revelado é  un  espazo gratuíto para ser  utilizado coma laboratorio  de 
revelado de  fotos  en  branco  e  negro  por  calquera  usuari@ que  se  achegue a 
solicitalo. 

4.1.- Servizos

• Ofértasevos un espazo de 7,5 metros cadrados a  utilizar para revelado de 
fotografías

• Horario de utilización de 9:00h a 14:00h e de 17,00h a 21,00h
• A sala conta con material a disposición dos e das usuarias/os:

MATERIAL CANTIDADE NOTAS

Ampliadoras 3 1 con soporte para filtros

Porta-negativos (ampliadora) 3
2×6×6
1×35 mm

Cubetas 9 7 medianas e 2 grandes

Pinzas 3

Secador de negativos 1

Tanques de revelado 7
Modelo Patterson
Algúns incompletos

Marxinadores 3

Luces de seguridade 4

Temporizador 1 Ata 120 segundos

Obxectivos (Ampliadora) 2 50mm

Botes líquidos (fuelle) 3

Soporte para facer tiras de 
contacto

1

Guillotina 1

Probetas graduadas 2

Funís 2 1 grande e 1 pequeno

Cronómetros 2

Quentador 1

4.2.- Compromisos coas usuarias e usuarios
• Acceso será libre e  gratuíto para calquera usuari@
• Podedes utilizar a sala durante o tempo asignado e tamén o material que se 

atopa nela.



• A concesión da sala, unha vez  cuberta e entregada a ficha de solicitude, é 
instantánea, quedando confirmada dende ese momento salvo que por motivos 
de xestión interna da casa precise ser cambiada, do cal  se vos avisaría na 
maior  brevidade  posible.  A  ficha  de  solicitude  entregarase,  debidamente 
cumprimentada, na Casa da Xuventude. Esta ficha podedes atopala nestas 
mesmas  instalacións  ou  descargala  da  páxina  web  da  Concellaría 
www.xuventudevigo.org ou da do Concello www.vigo.org 

• En  caso  de  deterioro  ou  reposición  de  materiais, este  servizo  tratará  de 
substituílos nun prazo de 5 días dende a data da comunicación do problema. 

4.3.- O que esperamos d@s usuari@s
• O material descrito está a disposición d@s usuari@s, responsabilizándose del a 

persoa que  teña solicitada a  sala  nese tempo, e  respondendo do  posible 
deterioro do mesmo, coa finalidade de manter a sala nas mellores condicións 
de uso posible e que o servizo resulte eficaz.

• En todo caso, calquera anomalía motivada ou non pol@ usuari@ debe ser 
comunicada para adiantar o máximo posible os trámites necesarios para a súa 
solución.

• Calquera  suxestión  ou  idea  que  mellore  este  servizo  será  acollida  con 
agradecemento pola  nosa  parte,  xa  que  pretendemos atender  ás  vosas 
necesidades.

4.4.- Como acceder

• Para utilizar a sala é imprescindible facelo de xeito presencial e cubrindo unha 
ficha de solicitude como a que figura no anexo, así coma o compromiso de 
conservación da sala e do seu material que figura na mesma ficha. 

• As solicitudes serán atendidas por orde de entrada.
• Se tendes algunha dubida poñédevos en contacto connosco:

Casa da Xuventude rúa López Mora, 31 - 36211 Vigo
Teléfono 986 294 806
Fax: 986 294 934
xuventude@vigo.org
www.xuventudevigo.org

4.5.- Indicadores de calidade:
• Nº de demandas recibidas.
• Nº de usuarios/as finais
• Tempo de espera  entre a demanda e a súa atención.
• Porcentaxe de demandas presenciais atendidas no momento
• Cantidade de material que conserva despois de cada uso.
• Períodos de reposición dos materiais deteriorados.
• Repercusión dos traballos feitos: para programas de xuventude, para uso 

individual, publicidade dos mesmos.

Outros indicadores 

► Tipoloxía d@s usuari@s (xoves,artistas, profesionais...)
► Nº de demandas presenciais de información.
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