
 

 
 
 

Recull d'acords - Òrgans Col·legiats de la FOOT - 2019 
 
 
 
 

Acord Descripció de l’acord 

Junta de Facultat 

JF 20/03/2019 [J.FOOT/2019/01] 

J.FOOT/2019/01/01: Aprovar l’obertura del pressupost 2019. 

J.FOOT/2019/01/02: Aprovar el Procés de Treball per la Implementació del Pla d’Estudis de Grau amb esmenes. 

J.FOOT/2019/01/03: Aprovar l’oferta formativa del títol propi de Màster en Optometria i Teràpia Visual. 

JF 20/03/2019 [J.FOOT/2019/02] 

J.FOOT/2019/02/01: Sancionar l’informe de gestió del curs acadèmic 2018-19. 

J.FOOT/2019/02/02: Aprovar la incorporació de Mark Ennovy com a patró al Patronat de la FOOT. 

J.FOOT/2019/02/03: Aprovar per consens el procés de treball per al nou pla d’estudis de màster. 

JF 06/11/2019 [J.FOOT/2019/02] 

JF.FOOT2019/03/01: 
 

Aprovar la incorporació de la prof. Mireia Pacheco com a representant de la Junta de Facultat al Patronat de 
la FOOT, en substitució del prof. Genís Cardona. 

Comissió Permanent 



CP 09/01/2019 [CP.FOOT/2019/01] 

CP.FOOT/2019/01/01:  Aprovar demanar una entrada de 90 estudiants de grau i de 30 de màster per al curs acadèmic 2019-20.  
 

CP.FOOT/2019/01/02:  Aprovar la proposta ordenada de membres de la comissió de concursos de professorat associat TP – Any  

2019. 
CP.FOOT/2019/01/03: Aprovar la nova proposta d’avaluació de les PAES de màster amb esmenes. 

CP.FOOT/2019/01/04: Aprovar la proposta d’ús dels espais 1.1 i 1.2. 

CP 31/01/2019 [CP.FOOT/2019/02] 

CP.FOOT/2019/02/01:  Aprovar el tancament dels diferents blocs curriculars tant al GOO presencial com al semipresencial. 

CP.FOOT/2019/02/02: Aprovar l’informe de les Accions de millora i Informes de Seguiment de les Titulacions en resposta als Informes 
finals d’acreditació de les titulacions de la FOOT. 

CP.FOOT/2019/02/03:  Aprovar l’encàrrec docent 19-20 i els criteris per disminuir-lo amb esmenes. 

CP.FOOT/2019/02/04: Aprovar la modificació d’avaluació de les PAES de grau. 

CP.FOOT/2019/02/05: Aprovar el pressupost econòmic 2019 incorporant-hi les esmenes sorgides. 

CP.FOOT/2019/02/06:  Aprovar la modificació de la proposta de reavaluacions per al Grau en Òptica i Optometria i Màster en 
Optometria i Ciències de la Visió. 

CP 20/02/2019 virtual [CP.FOOT/2019/03] 

CP.FOOT/2019/03/01: Aprovar l'encàrrec docent 19-20. 

CP 13/03/2019 virtual [CP.FOOT/2019/04] 

CP.FOOT/2019/04/01:  Aprovar el tancament de l’exercici econòmic del 2018. 

CP.FOOT/2019/04/02: Aprovar la modificació del pressupost 2019. 



CP.FOOT/2019/04/03:  Aprovar per unanimitat la proposta conjunta de comissió per a la convocatòria de concursos de promoció 
interna de categoria de professorat catedràtic. 

CP.FOOT/2019/04/04: Aprovar la modificació de la normativa de TFE de grau amb esmenes (la nota de pràctiques es guarda durant 2 
anys) i de TFE de màster sense esmenes. 

CP.FOOT/2019/04/05: Aprovar l’informe de les valoracions dels professors que sol·liciten el complement docent. 

CP 27/03/2019 [CP.FOOT/2019/05] 

CP.FOOT/2019/05/01:  Aprovar la priorització de propostes per a la convocatòria d’ajuts per a la renovació d’equipament docent 
obsolet de suport a l’activitat formativa de graus i màsters universitaris 2019. 
 CP 15/05/2019 [CP.FOOT/2019/06] 

CP.FOOT/2019/06/01:  Aprovar la convocatòria d’ajuts per a material i bibliografia de suport a l’activitat docent. 

CP.FOOT/2019/06/02: Aprovar, si escau, la classificació d’assignatures en bàsiques, preclíniques i clíniques. 

CP.FOOT/2019/06/03:  Aprovar, si escau, del número d’hores presencials per ECTS (10 hores). 

CP.FOOT/2019/06/04: Aprovar, si escau, de la proposta d’hores presencials per ECTS de grups mitjans i petits. 

CP 22/05/2019 [CP.FOOT/2019/07] 

CP.FOOT/2019/07/01: Aprovar el calendari acadèmic de màster per al curs 19-20. 

CP 19/06/2019 [CP.FOOT/2019/08] 

CP.FOOT/2019/08/01:  Aprovar el calendari acadèmic de grau (amb esmenes) i màster per al curs 19-20. 

CP.FOOT/2019/08/02:  Aprovar l’horari de grau (amb esmenes) i màster per al curs 19-20. 

CP.FOOT/2018/08/03:  Aprovar la resolució de la convocatòria d’ajuts per a material i bibliografia de suport a l’activitat docent 2019. 

CP 19/06/2019 [CP.FOOT/2019/08] 



CP.FOOT/2019/09/01: Aprovar el tancament dels diferents blocs curriculars tant al GOO presencial com al semipresencial. 

CP.FOOT/2019/09/02: Atorgar una Matrícula d’Honor al TFM de l’estudiant Laura Rosàs. 
 

CP 05/07/2019 [CP.FOOT/2019/09] 

CP.FOOT/2019/09/01: Aprovar el tancament dels diferents blocs curriculars tant al GOO presencial com al semipresencial. 

CP.FOOT/2019/09/02: Atorgar una Matrícula d’Honor al TFM de l’estudiant Laura Rosàs. 
 

CP 12/07/2019 [CP.FOOT/2019/10] 

CP.FOOT/2019/10/01: Aprovar la realització d’un informe valoratiu favorable per a la professora Eva Garcia en el marc del Programa 
de carrera horitzontal del Professorat Associat. 

CP.FOOT/2019/10/02: Aprovar els canvis en les guies docents de grau per al curs 19-20. 

CP.FOOT/2019/10/03: Aprovar els canvis en les guies docents de màster per al curs 19-20. 

CP.FOOT/2019/10/04:  Aprovar l’horari definitiu de grau per al curs 19-20. 

CP.FOOT/2019/10/05: Aprovar l’horari definitiu de màster per al curs 19-20. 

CP.FOOT/2019/10/06: Aprovar el calendari d’exàmens de grau per al curs 19-20. 

CP.FOOT/2019/10/07: Aprovar el calendari d’exàmens de màster per al curs 19-20. 

CP 17/10/2019 [CP.FOOT/2019/11] 



CP.FOOT/2019/11/01: Aprovar l’informe de seguiment del Grau en Òptica i Optometria amb esmenes. 

CP.FOOT/2019/11/02: Aprovar l’informe de seguiment del Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió amb esmenes. 

CP.FOOT/2019/11/03: Aprovar la proposta de distribució de competències transversals per al nou pla d’estudis de grau. 

CP.FOOT/2019/11/04:  Aprovar les guies docents de Farmacologia Ocular, del grau, i Óptica e Instrumentación Avanzadas para la 
Atención Visual, del màster. 

CP.FOOT/2019/11/05: Aprovar els canvis en el pressupost de la FOOT 2019. 

CP.FOOT/2019/11/06: S’acorda que per estar als tribunals de TFM s’ha de tenir un títol de màster 

CP 07/11/2019 [CP.FOOT/2019/12] 

CP.FOOT/2019/12/01: Aprovar el procediment i condicions extraordinàries per a què els i les estudiants de la FOOT puguin acollir-se a 
una avaluació única final d’una o més assignatures el quadrimestre de tardor del curs 2019-2020. 

CP 27/11/2019 [CP.FOOT/2019/13] 

CP.FOOT/2019/13/01: Aprovar la guia per a l’avaluació de l’activitat docent del professorat de la FOOT (quinquennis). 

CP.FOOT/2019/13/02: Aprovar les directrius per elaborar les guies docents de primer curs del nou pla d’estudis. 

CP.FOOT/2019/13/03: Aprovar els objectius del nou màster en Optometria i Ciències de la Visió. 

CP.FOOT/2019/13/04:  Aprovar la proposta de programació universitària del curs 2021-2022. 

CP.FOOT/2019/13/05: Aprovar la proposta ordenada de membres de la comissió de concursos de professorat associat TP – Any 2020. 
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