
     
 
 
 

 

Línies d’actuació per al curs 2018-2019 
Terrassa, 18 de juliol de 2018 



     
 

Línies d’actuació per al curs 2018-19 
 
 

 1 

Línies d’actuació per al curs 2018-19: 
 
 
Introducció 
 
D’acord amb l’article 52 dels Estatuts vigents de la Universitat el degà o degana de la 
Facultat ha de presentar anualment un informe de gestió. L’informe ha de recollir les 
accions que s’han dut a terme per anar assolint els objectius establerts en unes línies 
d’actuació. En aquest document presentem les línies d’actuació per al curs 18-19. 
 
Aquestes línies s’han dividit per àmbits d’actuació i s’acompanyen d’una breu 
descripció. 
 
 
Àmbit Acadèmic 
 
Aprovar el pla d’estudis de grau en Òptica i Optometria:  
Es durà a la Junta de Facultat per la seva aprovació el pla d’estudis de grau en òptica i 
optometria, juntament amb la memòria de verificació. Durant el curs 2018-19 se 
seguiran tots els processos legals i tècnics lligats a l’enviament del pla d’estudis a AQU 
Catalunya per la seva verificació. 
 
Disseny d’un sistema d’avaluació de les competències transversals: 
De cara a la implantació del nou pla d’estudis, durant el curs 2018-19, s’analitzaran 
sistemes d’avaluació de les competències transversals per tal de triar-ne un i posar-lo 
en marxa quan el nou pla d’estudis s’imparteixi. 
 
Millorar la coordinació horitzontal i vertical dels estudis de grau: 
Durant aquest curs millorarà la coordinació horitzontal (introduint-la en reunions amb 
els coordinadors d’assignatures d’un mateix quadrimestre per revisar les guies 
docents). També es realitzarà la coordinació vertical entre assignatures, assegurant 
que no hi ha solapaments innecessaris de continguts i que totes les competències 
s’estan impartint en una o una altra assignatura. 
 
Planificació encàrrec 2018-19:  
Es seguirà justificant davant del nou equip rectoral la necessitat de tenir un tractament 
particular pel fet de ser uns estudis de ciències de la salut. S’augmentarà l’entrada 
d’estudiants de màster a 32, amb el corresponent augment de la càrrega docent per 
fer més grups de pràctiques i augmentar la qualitat docent, disminuint la ràtio 
alumnes/professor. 
 
Acreditar la FOOT pel diploma europeu: 
Estudiar els passos a seguir per acreditar la FOOT com a centre que pot atorgar el 
Diploma Europeu, encara que no s’hagi aprovat el nou pla d’estudis. 
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Participar en la direcció del Màster de la FPC en Teràpia Visual (títol propi, juntament 
amb l’ACOTV): 
Durant el curs 2018-19 es finalitzarà el disseny d’un màster en Teràpia Visual 
organitzat per l’ACOTV i per la FPC (que ja ha començat aquest curs 2017-18) i es 
procedirà a la seva aprovació per part de la Comissió de Formació Continuada de la 
UPC. S’intentarà que comenci a impartir-se el proper setembre del curs 2019-20. 
 
Pràctiques externes:  
La tutorització de les PAEs no recaurà exclusivament en la Cap d’Estudis, sinó que es 
repartirà entre un grup de professors voluntaris. De forma coordinada, aquests tutors 
augmentaran la comunicació entre la FOOT i els centres que acullen alumnes de 
pràctiques externes. També s’assajarà un nou sistema d’avaluació d’aquestes 
pràctiques. 
Es vetllarà per millorar, en la mesura del possible, l’oferta de centres de PAE’s pels 
estudiants de màster en els àmbits de contactologia i baixa visió. 
 
TFG’s i TFM’s:  
Està previst formar part d’un pla pilot de la UPC per gestionar les diferents fases dels 
TFM’s a través d’una nova ATENEA-TFC. Pel següent curs (19-20) probablement ho 
posaríem en marxa també pels TFG’s. 
 
Pla d’acció tutorial (PAT):  
Enguany cada professor tutor i els seus estudiants tutoritzats han tingut un curs 
ATENEA per contactar entre ells i facilitar informació i documentació. Aquesta eina es 
seguirà utilitzant el proper curs ja que ha semblat efectiva. 
Es facilitarà l’accés a informació relativa al Pla d’Inclusió de la UPC per si hi hagués 
algun estudiant amb discapacitat o necessitats especials. 
 
Enquestes docents:  
Es mantindrà la implicació de la delegació d’estudiants per seguir assolint un dels 
millors índexs de participació de la UPC. Tal i com s’ha fet en els darrers cursos, es 
sistematitzarà la realització d’informes de les enquestes per tal de detectar àrees 
susceptibles de millora treballant conjuntament amb els departaments i els professors 
implicats. 
 
 
Àmbit Formació Continuada 
 
Segell de qualitat: 
Se seguirà treballant amb el Patronat de la Facultat per a la implementació del Segell 
de qualitat. Durant el mes d’octubre es farà una nova sessió de formació del segell de 
qualitat. Es cercarà la complicitat d’algun altre servei d’oftalmologia que es vulgui 
sumar a la iniciativa i es demanarà entrevista amb el departament de salut de la 
Generalitat de Catalunya per tal de presentar els resultats de la prova pilot i fer-ne 
una valoració. 
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Formació a mida: 
Seguirem impulsant un model de formació continuada a mida de les diferents 
empreses del sector, dissenyat a partir de les necessitats de cadascuna d’elles i per a 
fer, si escau, a domicili. 
 
Jornades temàtiques: 
S’organitzaran les jornades temàtiques en Lents de Contacte i Muntures i Lents 
Oftàlmiques. Per aquestes darreres, s’assajarà un única jornada per als dos temes: 
muntures i lents oftàlmiques. 
 
 
Àmbit Qualitat i Economia 
 
Planificar gestió de recursos a 10 anys vista: 
Començar a estudiar i planificar a 10 anys vista els recursos necessaris per a renovar i 
mantenir els equipaments docents de la FOOT i el CUV. 
 
Seguir treballant en la captació de recursos propis:  
Lloguer d’aules, PAES, Màster FPC... 
 
Millorar la qualificació en els processos d’acreditació de les titulacions.  
Per tal de millorar aquesta qualificació en l’acreditació de les titulacions, s’estudiaran 
altres titulacions amb qualificació excel·lent per part de l’Agència de Qualitat 
Universitària, AQU. En algun moment del curs caldrà retre contes del darrer procés 
d’avaluació. 
 
Actualització continuada del SGIQ per tal de seguir en la millora docent continuada: 
Millorar la difusió i el coneixement del SGIQ entre els grups d’interès, així com la 
visibilitat de la informació del SGIQ en el WEB. Incorporar-hi nous procediments a 
mesura que n’aflori la necessitat, per exemple: horaris, guies docents i 
reconeixements acadèmics per ERASMUS. 
 
 
Àmbit Administratiu i Organitzatiu 
 
Secretaria Acadèmica 
Està prevista una renovació de la Junta de Facultat i la Comissió Permanent durant la 
tardor d’enguany. 
 
UTGs 
L’objectiu és vetllar per tal que les dues UTGs que presten serveis ala Facultat ho facin 
de forma eficient, de manera que, tot i l’escassetat de recursos, aquests s’ofereixin 
amb la màxima qualitat possible. En el cas de la UTG de l’àmbit Campus Terrassa, el 
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degà assistirà a les reunions del seu Consell director per vetllar pels serveis que es 
presten a la FOOT.  
En el cas de la UTG de l’Àmbit Òptica i Optometria, es treballarà amb total coordinació 
amb la seva cap. Es faran reunions periòdiques per a fer un seguiment de la qualitat 
dels serveis i definir les prioritats.  
 
Espais 
S’estudiarà la viabilitat de condicionar un espai a la planta principal del TR8 per a la 
delegació d’estudiants, amb l’objectiu a promocionar que aquests facin més “vida 
universitària” a la Facultat. 
 
Àmbit Relacions Internacionals i amb l’Entorn 
 
Acords internacionals:  
Continuarem treballant per consolidar la mobilitat d’estudiants IN i OUT mitjançant la 
signatura de nous acords amb universitats de prestigi internacional i solidificant les 
relacions amb les universitats partner amb les quals ja comptem amb acords 
establerts.  
 
Facilitar la mobilitat d’estudiants:   
Es seguirà estudiant estratègies per facilitar la mobilitat d’estudiants IN i OUT, tan pel 
que fa als tràmits administratius com per la política de convalidació d’assignatures 
pels estudiants OUT i assignatures English friendly pels estudiants IN. Aquesta 
iniciativa en col·laboració amb l’àrea de qualitat. 
  
Accions promoció:  
Continuarem amb les accions de promoció del curs 2017-2018, principalment al Saló 
de l'Ensenyament, amb la modalitat i participació que es valori més idònia una vegada 
s’ha determinat la repercussió sobre la demanda dels estudis del nou model de 
participació del curs 2017-2018, sota el paraigües de l’ajuntament de Terrassa.  
  
Noves accions de promoció:  
Explorarem noves vies de promoció dels estudis de grau i de màster, assajant una 
major participació a les xarxes socials, facilitant la comunicació amb els estudiants de 
secundària (cursos d’estiu, visites d’instituts, oferta de xerrades a centres de 
secundària...). Es seguirà realitzant accions de promoció per mantenir la demanda del 
Màster. S’estudiarà com millorar la promoció i comunicació dels fets notables que 
organitzem: premi internacional a l’optometrista de l’any. 
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Àmbit CUV 
 
Ampliació del CUV 
Es preveu que les obres finalitzin a finals de setembre. S’està treballant per obtenir 
l’equipament necessari per a dotar i moblar els nous espais amb l’objectiu que estiguin 
plenament operatius pel quadrimestre de primavera. 
 
Captació de nous Ajuntaments 
De cara a l’increment de pràctiques que es preveu amb la implementació del nou pla 
d’estudis de grau es treballa amb incorporar nous ajuntaments en els convenis de 
col·laboració amb els serveis socials.  
 
Millorar la gestió econòmica amb els Ajuntaments 
Hi ha hagut canvis en la normativa de gestió econòmica que afecten als ajuntaments 
en relació a la gestió de les ajudes a les persones que obliga a un canvi en la gestió 
dels pagaments que s’està assajant i es preveu implementar progressivament durant 
el curs vinent. 
 
Ampliació de personal de suport i condicions 
Millorar les condicions del personal i beques CCD. 
 
Implantació i impuls del programa "Mirades solidaries" 
Seguir divulgant el programa amb accions de comunicació en els mitjans i visites a 
patronals i empreses que puguin tenir interès en participar-hi.  
 
Programa de monitoratge de la pràctica clínica del CUV 
Aquesta línia s’impulsarà coordinadament amb l’àrea de qualitat i pretén 
desenvolupar un programari de monitoratge a la pràctica clínica del CUV que reforci 
la competència dels futurs graduats en Evidence Based Practice i la necessitat de 
d’aprenentatge al llarg de la vida. S’hi destinaran els recursos del premi Jaume Vicens 
Vives a la qualitat docent. 
 
Seguir treballant amb la captació de pacients per a les unitats d’especialització, 
sobretot en contactologia 
 
Millorar la comunicació amb els assistents socials 
S’estudiaran fórmules diverses, una aplicació informàtica entre aquestes, per a 
millorar la comunicació amb els assistents socials, com a prescriptors principals dels 
serveis del CUV. 
 
Finalitzar la implementació de gestió de les dades clíniques 
 


