
 

 
 
 
 

Recull d'acords - Órgans Col·legiats de la FOOT - 2017 
 
 
 
 
 
 

Acord Descripció de l’acord 

Junta de Facultat 

JF2017-3-29.01: Aprovar l’obertura del pressupost 2017 (document annex). 

JF2017-3-29.02: Aprovar la modificació del reglament del Patronat de la FOOT (document annex). 

JF2017-3-29.03: Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Terrassa i l’empresa Xavier García com a patrons del Patronat de la FOOT. 

JF2017-05-03.01:  Aprovar, per consens, l’organització de l’activitat de formació permanent universitària. 
 

JF2017-07-21.01: Sancionar l’informe de gestió del curs acadèmic 2016-17 (document annex). 
 

JF2017-07-21.02: Aprovar l’inici del procés de revisió del nou pla d’estudis (document annex). 
 

JF2017-09-20.01: Aprovar els grups i procés de treball per al nou pla d’estudis (document annex). 
 

JF2017-11-15.01: Aprovar la proposta de nomenament de doctor honoris causa de Donald R. Korb. 

JF2017-11-15.02: Aprovar que la Junta de la FOOT es posicioni al respecte de la situació política que viu el país. 

JF2017-11-15.03: Aprovar que la Junta de la FOOT doni suport al manifest del rector de la UPC al respecte de la situació política que viu el país. 



JF2017-12-13.01:  Aprovar, per consens, la incorporació de Cooper Vision com a patró al Patronat de la FOOT. 
 

JF2017-12-13.02:  Aprovar, per consens, la incorporació del prof. Joan C. Ondategui com a representant de professors al Patronat de la FOOT, en 
substitució de la prof. Marta Fransoy. 
 

JF2017-12-13.03:  Aprovar, per consens, la incorporació de l'estudiant Iman Belkadi com a representant dels estudiants al Patronat de la FOOT, en 
substitució de l'ex-estudiant Ramon Solà. 
 Comissió Permanent 

CP2017-01.18.01 Aprovar l’encàrrec docent 17-18 en primera volta (documents annexes) amb modificacions. 

CP2017-01-18.02 Aprovar l’encàrrec docent 17-18 en segona volta (documents 
annexes). 

CP2017-01-18.03 Aprovar el document Coordinació vertical i horitzontal de matèries i de competències transversals.docx (document annex) 
amb modificacions. 

CP2017-01-18.04 Aprovar la incompatibilitat entre les assignatures Adaptació i Muntatge d’Ulleres (AIMU) i Optometria i Contactologia 
Clíniques (OCC). 

CP2017-01-18.05 Aprovar que el pressupost de suport a la docència es gestioni des de la facultat. 

CP2017-01-18.06 Aprovar fer un reconeixement a l’estudiant amb el millor expedient en l’acte de graduació. 

CP2017-02-02.01:  Aprovar el tancament dels diferents blocs curriculars tant al GOO presencial com al semipresencial  
(veure el document annex). 

CP2017-02-02.02:  Aprovar el document Criteris d’Accés al Màster i Comissió de Selecció.pdf (document annex) amb esmenes. 

CP2017-02-02.03:  Aprovar el tancament de l’exercici econòmic 2016 (veure document annex). 

CP2017-02-02.04: Aprovar el pressupost econòmic 2017 incorporant-hi les esmenes sorgides (veure document annex). 

CP2017-03-15.01:  Ratificar l’encàrrec acadèmic 17-18 en 2a volta (veure el document annex). 

CP2017-03-15.02:  Aprovar el nou procediment i avaluació dels treballs de fi de grau 18+6 (TFG 18+6) (veure document annex) amb esmenes. 

CP2017-03-15.03:  Aprovar, per unanimitat, l’informe de les valoracions dels professors que sol·liciten el complement docent. 

CP2017-04-26.01:  Aprovar la proposta de reavaluacions per al Màster en Optometria i Ciències de la Visió amb esmenes (veure document annex). 



CP2017-04-26.02:  Aprovar la modificació del tancament de l’exercici econòmic 2016 (veure document annex). 

CP2017-04-26.03:  Revocar la proposta de creació de la Comissió de Gestió i Garantia de Qualitat (CGGQ) de la FOOT. 

CP2017-05-24.01:  Aprovar la regulació de la programació d’activitats docents fora d’horari (veure document annex). 

CP2017-05-24.02:  Aprovar l’encàrrec per al curs 17-18 (veure document annex). 

CP2017-05-24.03:  Aprovar la convocatòria d’ajuts per a material i bibliografia de suport a l’activitat docent amb esmenes (veure document annex). 

CP2017-05-24.04:  Aprovar els calendaris acadèmics amb esmenes (veure document annex). 

CP2017-6-21.01:  Aprovar la resolució de la convocatòria d’ajuts per a material i bibliografia de suport a l’activitat docent 2017. 

CP2017-7-05.01:  Aprovar el tancament dels diferents blocs curriculars tant al GOO presencial com al semipresencial  
(veure el document annex: AVACU.rar). 
 
 

CP2017-7-05.02: Aprovar les guies docents de les 4 assignatures noves del màster i del grau: Introducció a la Biofotònica, Communication, 
Comunicació Acadèmica i Professional, Contactologia Clínica Avançada (veure documents annexos a la carpeta: guies docents 
17-18). 
 CP2017-7-12.01:  Aprovar les guies docents de les assignatures del màster i del grau per al curs 17-18. 
 

CP2017-7-21.01:  Aprovar la realització d’un informe valoratiu favorable per al professor Josep Margenat en el marc del Programa de carrera 
horitzontal del Professorat Associat.  
 
 CP2017-10-18.01:  Aprovar per unanimitat la realització d’un informe favorable per al professor Tzanko Tzanov en el marc del Programa de Càtedres 
2017.  

CP2017-10-18.02: Aprovar la modificació de la normativa de pràctiques acadèmiques externes per a l’estudiantat de la FOOT amb esmenes. 

CP2017-10-18.03: Aprovar l’informe de seguiment del Grau en Òptica i Optometria amb esmenes. 

CP2017-10-18.04: Aprovar l’informe de seguiment del Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió amb esmenes. 

CP2017-10-18.05: 
 

Aprovar que la partida d’inversions i equipaments en infraestructures es destini a la compra d’equipament per a aules docents i 
informàtiques. 

CP2017-11-22.01:  Aprovar el document “Informe sobre el dret a examen_v2.pdf” amb els aspectes a millorar sobre l’experiència per al curs 17-18.  



CP2017-11-22.02: Aprovar la proposta de priorització d’inversions i equipaments en infraestructures per a la compra d’equipament per a aules 
docents i informàtiques. 

CP2017-11-22.03: Aprovar demanar una entrada de 90 estudiants de grau i de 27 de màster pel curs acadèmic 2018-19. 

CP2017-11-22.04: Aprovar que el dia 21 de desembre no es realitzin activitats avaluables. 

CP2017-12-05.01:  Aprovar la proposta ordenada de membres de la comissió de concursos de professorat associat TP – Any 2018. 
 

 


