
 

 
 
 
 

Recull d'acords - Órgans Col·legiats de la FOOT - 2018 
 
 
 
 
 
 

Acord Descripció de l’acord 

Junta de Facultat 

JF 11/04/2018 [J.FOOT/2018/01] 

JF.FOOT/2018/01/01: Aprovar el pressupost econòmic 2018 (document annex). 

JF 13/06/2018 [J.FOOT/2018/02] 

JF.FOOT/2018/02/01: Aprovar la incorporació de Vista Òptica i Multiópticas com a patrons al Patronat de la FOOT. 

JF 18/07/2018 [J.FOOT/2018/03] 

JF.FOOT/2018/03/01: 
 
 
 

Sancionar l’informe de gestió del curs acadèmic 2017-18. 
 

JF 07/11/2018 [J.FOOT/2018/04] 

JF.FOOT/2018/04/01: Aprovar el nou pla d’estudis del Grau en Òptica I Optometria. 

  

  



Comissió Permanent 

CP 05/02/2018 [CP.FOOT/2018/01] 

CP.FOOT/2018/01/01:  Aprovar el tancament dels diferents blocs curriculars tant al GOO presencial com al semipresencial (veure el 
document annex). 

CP.FOOT/2018/01/02: Aprovar l’encàrrec docent 17-18 en primera volta (documents annexes). 

CP.FOOT/2018/01/03:  Aprovar l’encàrrec docent 17-18 en segona volta (document annex). 

CP.FOOT/2018/01/04: Aprovar el tancament de l’exercici econòmic 2017 (veure document annex). 

CP.FOOT/2018/01/05:  Aprovar el pressupost econòmic 2018 incorporant-hi les esmenes sorgides (veure document annex). 

CP 14/03/2018 [CP.FOOT/2018/02] 

CP.FOOT/2018/02/01:  Aprovar el pressupost econòmic definitiu 2018 (veure document annex). 

CP.FOOT/2018/02/02:  Aprovar, per unanimitat, l’informe de les valoracions dels professors que sol·liciten el complement docent (veure 
document annex). 

CP.FOOT/2018/02/03: Aprovar els processos del SGIQ. 

CP 16/05/2018 [CP.FOOT/2018/03] 

CP.FOOT/2018/03/01:  Repartir els informes entre els tutors perquè puguin fer l’avaluació de les PAES en els propers cursos. 

CP.FOOT/2018/03/02:  Aprovar el calendari acadèmic de grau i màster per al curs 18-19. 

CP.FOOT/2018/03/03: Aprovar el document de priorització de proposta de despeses de la FOOT per al Pla TIC. 

CP.FOOT/2018/03/04:  Aprovar la convocatòria d’ajuts per a material i bibliografia de suport a l’activitat docent. 

CP.FOOT/2018/03/05:  Enviar una queixa formal a la UTG del Campus en relació a la gestió de la calefacció a la FOOT. 

CP 20/06/2018 [CP.FOOT/2018/04] 

CP.FOOT/2018/04/01:  Aprovar la resolució de la convocatòria d’ajuts per a material i bibliografia de suport a l’activitat docent 2018. 



CP.FOOT/2018/04/02:  Aprovar fer arribar a rectorat una queixa formal de la CP pel què fa a la gestió de l’acreditació de la 
competència en tercera llengua. 

CP 09/07/2018 [CP.FOOT/2018/05] 

CP.FOOT/2018/05/01:  Analitzar l’evolució d’estudiants que superen el BC1 els darrers anys i enviar-la als membres de la Comissió 
Permanent. 

CP.FOOT/2018/05/02: Fer un estudi del perfil dels estudiants que arriben a la FOOT per fer-los, si escau, algunes recomanacions de cara 
a cobrir les possibles mancances formatives que tinguin. 

CP.FOOT/2018/05/03: Aplicar un factor per tal d’augmentar el percentatge d’aprovats a l’assignatura Materials Òptics, tenint com a 
referent el 70% que la UPC considera el mínim desitjable. 

CP.FOOT/2018/05/04: Fer una queixa a la directora del departament d’enginyeria química per haver assignat A. Navarro com a 
professor de l’assignatura Materials Òptics. 

CP.FOOT/2018/05/05: Aprovar el tancament dels diferents blocs curriculars tant al GOO presencial com al semipresencial.  

CP.FOOT/2018/05/06: Aprovar el documents d’avaluació de les PAES, que inclouen una rúbrica pel tutor d’empresa, incorporant la 
signatura del tutor de la FOOT al conveni.  

CP.FOOT/2018/05/07: Assajar una nova metodologia de revisió de les guies docents per part dels coordinadors i la Cap d’Estudis, que 
es reuniran en finalitzar el curs acadèmic per quadrimestres Fer arribar a la Comissió Permanent una proposta 
escrita del SGIQ que incorpori aquest sistema. 

CP.FOOT/2018/05/08: Aprovar que la Cap d’Estudis contacti amb els coordinadors de les assignatures amb guies docents 18-19 que 
presentin problemes tècnics o errors evidents perquè els subsanin. Les guies docents quedaran aprovades 
després d’aquesta revisió que farà la Cap d’Estudis. 

CP.FOOT/2018/05/09: Aprovar la modificació de la normativa de TFG. S’acorda que secretaria aporti la informació al tribunal del TFG 
sobre l’assoliment previ de la competència en tercera llengua dels estudiants. 
 
 
 

CP 18/07/2018 [CP.FOOT/2018/06] 

CP.FOOT/2018/06/01: Valoració del professorat admès al programa de carrera horitzontal, convocatòria 2017-2018. 



CP 17/10/2018 [CP.FOOT/2018/07] 

CP.FOOT/2018/07/01:  Aprovar per unanimitat la realització d’un informe favorable per als professors Tzanko Tzanov i Meritxell Vilaseca 
en el marc del Programa de Càtedres 2018.  

CP.FOOT/2018/07/02: Aprovar l’informe de seguiment del Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió amb esmenes. 

CP.FOOT/2018/07/03: Aprovar l’informe de seguiment del Grau en Òptica i Optometria amb esmenes. 

CP.FOOT/2018/07/04: Aprovar la proposta de reavaluacions per al Grau en Òptica i Optometria. 
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