
 

 
 
 

Recull d'acords - Òrgans Col·legiats de la FOOT - 2020 
 
 
 

Acord Descripció de l’acord 

Junta de Facultat 

JF 17/01/2020 [J.FOOT/2020/01] VIRTUAL 

J.FOOT/2020/01/01: Aprovar el lliurament de la Distinció d’Honor de la Facultat d’Òptica i optometria de Terrassa al Sr. Francisco Prats 
a l'Acte de Graduació del curs acadèmic 18-19 de la FOOT. 
 

JF 20/05/2020 [J.FOOT/2020/02] VIRTUAL 

J.FOOT/2020/02/01: Aprovar el pressupost econòmic 2020. 

J.FOOT/2020/02/02: Aprovar la memòria de reverificació del Pla d’Estudis de Màster d’Optometria i Ciències de la Visió. 

JF 22/07/2020 [J.FOOT/2020/03] VIRTUAL 

J.FOOT/2020/03/01: Sancionar l’informe de gestió del curs acadèmic 2019-20. 

JF 11/11/2020 [J.FOOT/2020/04] VIRTUAL 

NA NA 



Comissió Permanent 

CP.FOOT 04/02/2020 [CP.FOOT/2020/01] 

CP.FOOT/2020/01/01: Aprovar l’avaluació curricular dels diversos blocs del Grau en Òptica i Optometria. 
 

CP.FOOT/2020/01/02: Aprovar els canvis en les guies docents de grau per al segon quadrimestre del curs 19-20 

CP.FOOT/2020/01/03: Aprovar el Comitè d’Avaluació Interna per l’acreditació del Màster d’Optometria i Ciències de la Visió (actual). 

CP.FOOT/2020/01/04: Aprovar el tancament econòmic 2019. 

CP.FOOT/2020/01/05: Aprovar el pressupost 2020. 

CP.FOOT 25/02/2020 [CP.FOOT/2020/02] 

CP.FOOT/2020/02/01: Aprovar l’encàrrec docent 20-21. 

CP.FOOT 11/03/2020 [CP.FOOT/2020/03] 

CP.FOOT/2020/03/01: Aprovar l’informe de les valoracions dels professors que sol·liciten el complement docent. 

CP.FOOT/2020/03/02: Aprovar la modificació del pressupost 2020. 

CP.FOOT 25/03/2020 [CP.FOOT/2020/04] 

CP.FOOT/2020/04/01 Aprovació, si escau, de l'informe d'Acreditació del Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió 



CP.FOOT/2020/04/02 Aprovació, si escau, de la priorització de propostes per a la "Convocatòria 2020 d’ajuts per a la renovació 
d’equipament docent obsolet de suport a l’activitat formativa de graus i màsters universitaris" 

CP.FOOT/2020/04/03 Aprovació, si escau, de la modificació del calendari acadèmic del curs 2019-20 per la situació extraordinària 
de confinament – Quadrimestre de primavera de 2020 
 

CP.FOOT/2020/04/04 Aprovació, si escau, del marc general de revisió de les guies docents a la FOOT per la situació extraordinària de 
confinament – Quadrimestre de primavera de 2020  
 

CP.FOOT/2020/04/05 Aprovació, si escau, de destinar una part del pressupost a comprar eines TIC per a fer o seguir la docència 
online per als estudiants o professors que ho necessitin 
 

CP.FOOT 29/04/2020 [CP.FOOT/2020/05] 

CP.FOOT/2020/05/01 Aprovació, si escau, de les guies docents del curs actual, modificades per la situació extraordinària de 
confinament – Quadrimestre de primavera de 2020 

CP.FOOT/2020/05/02 Aprovació, si escau, de l'informe definitiu d'Acreditació del Màster Universitari en Optometria i Ciències de la 
Visió 

CP.FOOT/2020/05/03 Aprovació, si escau, de l’endarreriment de la posada en marxa del nou Màster en Optometria i Ciències de la 
Visió 

CP.FOOT/2020/05/04 Aprovació, si escau, de la sol·licitud de pràctiques al CUV de l’assignatura de Casos Clínics 

CP.FOOT 17/06/2020 [CP.FOOT/2020/06] 

CP.FOOT/2020/06/01 Ratificació, si escau, de l’addenda a la guia docent de TFG 

CP.FOOT/2020/06/02 Aprovació, si escau, dels requisits, incompatibilitats i blocs curriculars de les assignatures del nou pla d’estudis de 
grau en òptica i optometria 

CP.FOOT/2020/06/03 Aprovació, si escau, del calendari acadèmic de grau i màster per al curs 20-21 



CP.FOOT/2020/06/04 Aprovació, si escau, de l’horari de grau per al curs 20-21 

CP.FOOT 29/06/2020 [CP.FOOT/2020/07] 

CP.FOOT/2020/07/01 Aprovació, si escau, de l’horari de màster per al curs 20-21  

CP.FOOT/2020/07/02 Aprovació, si escau, de modificacions de l’encàrrec docent 20-21 

CP.FOOT/2020/07/03 Aprovació, si escau, de la distribució de punts de l’encàrrec docent 20-21 per afavorir tasques de suport a 
l’estudiantat (s’aprova un repartiment entre grups mitjà i petit del 50% de les hores lectives només per òptica 
física i es descarten, per aquest any, les altres tasques de suport a l’estudiantat) 

CP.FOOT/2020/07/04 Aprovació, si escau, de la distribució de pressupost per inversions TIC en docència en remot 

CP.FOOT 22/07/2020 [CP.FOOT/2020/08] 

CP.FOOT/2020/08/01 Aprovar el tancament dels diferents blocs curriculars del GOO. 

CP.FOOT/2020/08/02 S’acorda que la Cap d’Estudis faci un e-mail als estudiants de BC1 amb 3 o més assignatures no superades 
(amb còpia als tutors) per informar-los de la conveniència de que demanin l’adaptació al nou pla d’estudis de 
forma urgent (fins dilluns) per poder-se matricular, i adreçant-los al tutor en cas de dubtes. 

CP.FOOT/2020/08/03 S’acorda, per consens, instar a la professora de Disfuncions de la Visió Binocular implicada perquè reconsideri la 
seva decisió i se li recomana que o bé que elimini la pregunta de l’examen i que el corregeixi com si tingues 11 
preguntes o bé que la revisi de la forma habitual i que el corregeixi tenint en compte les 12 preguntes. 

 CP.FOOT/2020/08/04 Aprovar els canvis en les guies docents de grau per al curs 20-21. 

CP.FOOT/2020/08/05 S’acorda que en el cas de Patologia Ocular es posarà una nota de que la guia docent pot estar subjecte a 
canvis fins a principi de setembre, ja que els professors no estaran contractats fins llavors. Tot i així, el 
Department d’Òptica i Optometria farà arribar a la Facultat el nom dels professors que impartiran l’assignatura i  
s’entraran a Prisma. La guia de Microbiologia, que els professors han fet arriba amb format word també 
l’entrarà a Prisma la cap de la UTG. 

CP.FOOT/2020/08/06 Aprovar les modificacions en l’horari de màster per al curs 20-21. 

https://govern.upc.edu/ca/c/optica-i-optometria/comissio-permanent-de-foot/reunio-de-la-comissio-permanent-29-06-2020/aprovacio-si-escau-de-l2019horari-de-master-per-al-curs-20-21


CP.FOOT/2020/08/07 Aprovar les modificacions de l’encàrrec docent 20-21. 

CP.FOOT/2020/08/08 Aprovar el calendari acadèmic de màster per al curs 20-21 (amb la correcció de l’errada de Motilitat i 
Percepció Binoculars). 

CP.FOOT 04/09/2020 [CP.FOOT/2020/09] 

CP.FOOT/2020/09/01 Aprovar els canvis en les guies docents de grau (1r curs) per al curs 20-21 

CP.FOOT/2020/09/02 Aprovar els canvis en les guies docents de màster per al curs 20-21 

CP.FOOT/2020/09/03 Aprovar les instruccions pel desenvolupament de les activitats a la FOOT durant el període de pandèmia pel 
COVID-19 

CP.FOOT/2020/09/04 Aprovar recomanacions per les classes síncrones 

CP.FOOT 17/09/2020 [CP.FOOT/2020/010 

CP.FOOT/2020/10/01 Aprovar les instruccions pel desenvolupament de les activitats a la FOOT durant el període de pandèmia pel 
COVID-19 (Revisió) 

CP.FOOT 14/10/2020 [CP.FOOT/2020/011] 

CP.FOOT/2020/11/01 Aprovar les convalidacions del "Cicle Formatiu de Grau Superior d'Òptica d'Ullera" amb el nou pla d'estudis de 
Grau d'Òptica i Optometria 

CP.FOOT/2020/11/02 Aprovar la modificació de la normativa de PAES de grau i màster 

CP.FOOT/2020/11/03 Aprovar l’informe de seguiment del Grau en Òptica i Optometria 

CP.FOOT/2020/11/04 Aprovar l’informe de seguiment del Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió 

CP.FOOT 30/10/2020 [CP.FOOT/2020/012] 

CP.FOOT/2020/12/01 Aprovar les inversions en recursos de capítol 2 

CP.FOOT/2020/12/02 Aprovar la proposta ordenada de membres de la comissió de concursos de professorat associat TP - Any 2021  

CP.FOOT 25/11/2020 [CP.FOOT/2020/013] 

https://govern.upc.edu/ca/c/optica-i-optometria/comissio-permanent-de-foot/reunio-de-la-comissio-permanent-04-09-2020/aprovacio-si-escau-dels-canvis-en-les-guies-docents-de-grau-1r-curs-per-al-curs-20-21
https://govern.upc.edu/ca/c/optica-i-optometria/comissio-permanent-de-foot/reunio-de-la-comissio-permanent-04-09-2020/aprovacio-si-escau-dels-canvis-en-les-guies-docents-de-master-per-al-curs-20-21
https://govern.upc.edu/ca/c/optica-i-optometria/comissio-permanent-de-foot/reunio-de-la-comissio-permanent-04-09-2020/assumptes-sobrevinguts/aprovacio-si-escau-de-les-instruccions-pel-desenvolupament-de-les-activitats-a-la-foot-durant-el-periode-de-pandemia-pel-covid-19
https://govern.upc.edu/ca/c/optica-i-optometria/comissio-permanent-de-foot/reunio-de-la-comissio-permanent-04-09-2020/assumptes-sobrevinguts/aprovacio-si-escau-de-les-instruccions-pel-desenvolupament-de-les-activitats-a-la-foot-durant-el-periode-de-pandemia-pel-covid-19
https://govern.upc.edu/ca/c/optica-i-optometria/comissio-permanent-de-foot/reunio-de-la-comissio-permanent-04-09-2020/assumptes-sobrevinguts/aprovacio-si-escau-de-recomanacions-per-les-classes-sincrones
https://govern.upc.edu/ca/c/optica-i-optometria/comissio-permanent-de-foot/reunio-de-la-comissio-permanent-04-09-2020/assumptes-sobrevinguts/aprovacio-si-escau-de-les-instruccions-pel-desenvolupament-de-les-activitats-a-la-foot-durant-el-periode-de-pandemia-pel-covid-19
https://govern.upc.edu/ca/c/optica-i-optometria/comissio-permanent-de-foot/reunio-de-la-comissio-permanent-04-09-2020/assumptes-sobrevinguts/aprovacio-si-escau-de-les-instruccions-pel-desenvolupament-de-les-activitats-a-la-foot-durant-el-periode-de-pandemia-pel-covid-19
https://govern.upc.edu/ca/c/optica-i-optometria/comissio-permanent-de-foot/reunio-de-la-comissio-permanent-04-09-2020/aprovacio-si-escau-dels-canvis-en-les-guies-docents-de-grau-1r-curs-per-al-curs-20-21
https://govern.upc.edu/ca/c/optica-i-optometria/comissio-permanent-de-foot/reunio-de-la-comissio-permanent-04-09-2020/aprovacio-si-escau-dels-canvis-en-les-guies-docents-de-grau-1r-curs-per-al-curs-20-21


CP.FOOT/2020/13/01 Ratificació, si escau, de la proposta de programació universitària del curs 2021-2022 

CP.FOOT/2020/13/02 Aprovació, si escau, de la modificació del calendari d'aprovació de les guies docents del nou pla d'estudis de 
grau 

CP.FOOT/2020/13/03 Aprovació, si escau, de l’actualització del SGIQ 
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