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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU 
 
Núm. de sessió: 15 
Data: 30 de setembre de 2021 
Hora d’inici: 16:00 h 
Hora de finalització: 18:00 h  
Lloc: Online  
 
Membres 

ASSISTENTS: 
Joan Gispets 
Meritxell Vilaseca 
Aurora Torrents 
Xavier Molinero 
Núria Vila 
Consuelo Varón 
Mireia Pacheco 
Núria Tomàs 
Imma Gorgori 
Àlex Garcia 
 

 
 
 
 

 
ABSENTS: 
            

 
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA: 

 
 

 
Ordre del dia 
  
1. Repàs d’acords i tasques de la reunió anterior (10’).  
2. Informacions del degà i vicedegans (20’).  
3. ÀMBIT ACADÈMIC (30’):  

a. Preparació del màster pla 2021  
b. Informes de seguiment de les titulacions  

4. TIC – projectes estratègics i inversió en servidors (30’)  
5. Delegació d’estudiants (10’)  
6. Assumptes sobrevinguts (10’)  
7. Torn obert de paraules (10’)  
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Punt 
ordre del 

dia 
Acord Responsable/s 

1 

Enviar e-mail a l’estudiantat cada principi de 
curs informant sobre  el reconeixement de crèdits 
per activitats esportives, culturals, representació 
d’estudiants, etc.  

Meritxell Vilaseca 

1 

Retolar de nou els laboratoris i despatxos de la 
FOOT. Actualitzar pressupost. Demanar als 
professors noms de persones rellevants vinculats 
amb l’àrea de coneixement. 

Imma Gorgori 
Núria Vila 

Consuelo Varón 
Joan Gispets 

1 
Fer proposta de com organitzar el suport docent 
d’estudiants de doctorat DOO-FOOT-
professorat. 

Joan Gispets 
Caps d’estudis 
Xavier Molinero 

1 Canviar punters làser. Si cal pagar de la partida 
de docència. Imma Gorgori 

1 Organitzar Dia Mundial de la Visió. Demanar 
professorat i estudiantat voluntari i fer difusió. 

Núria Tomàs 
Mireia Pacheco 

4 

Enviar un e-mail al Vicerector TIC per dir que no 
estem d’acord amb la transversalitat de les 
propostes. Fer contactes amb el rectorat per 
ressaltar la importància de desenvolupaments 
de projectes socials (CUV). S’acorda que es faci 
una proposta en aquest sentit (CUV social) i un 
altre per l’actualització de programari obsolet 
de pràctiques docent a la convocatòria  TIC – 
projectes estratègics. 

Joan Gispets 

5 Fer sessió d’informació d’optatives 12(v)14. Mireia Pacheco 

5 

Fer e-mail informatiu PAES/reconeixement 
professional per als alumnes. Revisar web a veure 
si hi ha la informació. S’informarà a la sessió de 
TFG. 

Núria Vila 

7 
Preguntar al Marc Argilés quin és el pressupost 
per pactar quins son els espais més adequats pel 
màster d’optometria i teràpia visual. 

Xavier Molinero 
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Meritxell Vilaseca Ricart 

Secretària acadèmica 

 

                           
Vist i plau, 

Joan Gispets Parcerisas 
Degà de la FOOT 

 

 


