
 

 
 

Recull d'acords - Órgans Col·legiats de la FOOT - 2016 

 
Acord Descripció de l'acord 

Junta de Facultat 
JF2016-02-24.01 Aprovar l’obertura del pressupost 2016. 

JF2016-02-24.02 Aprovar el document de la creació del CUV com a unitat operativa. 
  

JF2016-07-19.01 Sancionar l’informe de gestió del curs acadèmic 2015-16. 
  

JF2016-10-26.01 Aprovar els objectius, procediment i calendari de la proposta del nou pla d’estudis. 

Comissió Permanent 

CP2016-01-13.01 Seguir treballant en el projecte Erasmus+. 

CP2016-01-13.02 Oferir dret d’examen a l’únic estudiant matriculable de Química al GOO semipresencial i deixar l’Òptica Geomètrica i 
Instrumental i l’Anatomia del Sistema Visual tal i com figuren a l’encàrrec docent 2015-16. 

CP2016-01-13.03 
Comprometre’ns, en una futura reunió de la Comissió Permanent, a establir uns criteris de repartiment de punts entre les 
assignatures 
del GOO semipresencial amb poca quantitat d’estudiants matriculats. 

CP2016-01-13.04 Aprovar els criteris d’avaluació del professorat incorporant les esmenes sorgides (veure document adjunt). 
 
CP2016-01-13.05 

Aprovar únicament la guia docent de l’assignatura de màster de Gestió d’Estrabismes i deixar pendent d’aprovació les guies 
docents de 
les assignatures de màster d’Aprenentatge i Visió, Atenció Global a la Discapacitat Visual, Mecanismes Neurofisiològics i 
Models Avançats de la Visió i Patologia Ocular i Tractaments. 

  

CP2016-02-03.01 Aprovar el tancament dels blocs curriculars tant al grau presencial com al semipresencial. 



 

CP2016-02-03-02 Iniciar un procès de reflexió sobre l'avinença de permetre compensar assignatures amb nota entre 4 i 5 només al bloc curricular 
1. 

CP2016-02-03.03 Aprovar el tancament de l'exercici econòmic 2015 incorporant-hi les esmenes sorgides (veure document annex). 

CP2016-02-03.04 Aprovar el pressupost econòmic 2016 incorporant-hi les esmenes sorgides (veure document annex) 

CP2016-02-03.05 
Fer una reserva de 500€ de l'assignació pressupostèria dels departaments per ajudar a les assignatures que no puguin afrontar 
la seva 
despesa 

  
CP2016-03-02.01  Aprovar, amb modificacions, els criteris de priorització de l’encàrrec acadèmic 16-17. 

CP2016-03-02.02 Aprovar l’encàrrec acadèmic 16-17. 

CP2016-03-02.03 Aprovar el Pla d’Acció Tutorial. 
  
CP2016-03-14.01 Aprovar, per majoria, l’informe de les valoracions dels professors que sol·liciten el complement docent. 

CP2016-03-14.02 Aprovar, per consens, la composició de la comissió de selecció de professorat associat a temps parcial. 
  
CP2016-04-13.01 Aprovar la proposta de criteris de les activitats dirigides per al curs 16-17 amb esmenes. 

CP2016-04-13.02 Aprovar l’informe de seguiment econòmic 
 

CP2016-04-13.03 
Aprovar la proposta de revisió del barem per fer els informes de l’activitat docent del professorat, assignant el llindar de la 
qualificació molt favorable a 22 punts i, en casos de valoracions inferiors a 22 en els que hi hagi causes justificades, es 
permetrà que el professor elabori un informe explicant els motius de per què creu que la seva valoració ha de ser declarada 
com a molt favorable. 

  
CP2016-05-11.01 Aprovar els calendaris acadèmics amb esmenes (document annex). 

CP2016-05-11.02 Aprovar les propostes d’ADs i incorporar-les a l’encàrrec (documents annexos). 
 
CP2016-05-11.03 

Atorgar a les assignatures que han especificat els punts implicats en les seves propostes d’ADs la totalitat dels punts 
necessaris i repartir (proporcionalment al número de punts de l’assignatura) la resta de punts disponibles entre les 
propostes que no ho han concretat. 

CP2016-05-11.04 Aprovar l’encàrrec de 2a volta modificat, incorporant-hi les ADs sol·licitades (document annex). 

CP2016-05-11.05 Atorgar, a posteriori, el reconeixement de punts dels drets d’examen en la quantia següent: 1 punt, fins a 5 estudiants 
matriculats dels drets d’examen i 2 punts, de 6 estudiants matriculats en amunt. 

  
 
CP2016-07-6.01 

Aprovar el tancament dels diferents blocs curriculars tant al GOO presencial com al semipresencial (veure els 



documents annexos:AVACU_presencial.pdf i AVACU_semipresencial.pdf). 

  

 
CP2016-07-13.01 

Aprovar les guies docents de les assignatures del màster i del grau, excepte les de les tres assignatures que presenten 
incidències 
greus (document annex). 
Màster: Tècniques d’imatge en salut visual. 



 

CP2016-07-13.02 Aprovar l’encàrrec per al curs 16-17 (document annex). 

CP2016-07-13.03 Aprovar les modificacions del Pla d’Acció Tutorial (document annex). 
 
CP2016-07-13.04 

Aprovar per unanimitat la realització d’un informe valoratiu favorable per a la professora Gemma Julio Moran en el marc del 
Programa de carrera horitzontal del Professorat Associat. 

 
CP2016-07-13.05 

Aprovar per unanimitat la realització d’un informe favorable per al professor Tzanko Tzanov en el marc del Programa de 
promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet. 

  
CP2016-10-19.01 Aprovar la proposta de despeses del pressupost i del Pla TIC 2016 
 
CP2016-10-19.02 

Aprovar les guies docents de les assignatures del màster i del grau amb esmenes (document annex). En el cas de l’assignatura 
“Tècniques d’imatge en Salut Visual” es demanarà a la professora Maria Sagrario Millan que canviï els % que figuren en 
l’avaluació per tal de que siguin valors concrets. 

  
CP2016-11-16.01 Aprovar la priorització i cofinançament de renovació d’equipament docent 2016. 

CP2016-11-16.02 Aprovar demanar una entrada de 90 estudiants de grau i de 24 de màster pel curs acadèmic 2017-18. 
  

CP2016-11-23.01 Aprovar que la CP delegui les funcions de revisió i seguiment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) a la 
Comissió de Gestió i Garantia de Qualitat de la FOOT (CGGQ). 

CP2016-11-23.02 Aprovar la proposta de creació de la Comissió de Gestió i Garantia de Qualitat de la FOOT. 

  

CP2016-12-01.01 Aprovar, per consens, la composició del tribunal per a la convocatòria d’una plaça de professor agregat per al DOO. 
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