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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU 
 
Núm. de sessió: 20 
Data: 22 de desembre de 2021 
Hora d’inici: 9:30 h 
Hora de finalització: 11:00 h  
Lloc: Online  
 
Membres 

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

 
 
 
 

 
ABSENTS: 
            

 
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA: 

 
 

 
Ordre del dia 
  
1. Repàs d’acords i tasques de la darrera reunió.  
2. Informacions del degà i vicedegans.  
3. ÀMBIT ACADÈMIC:  

 a. Optatives del pla 2020 – procés de treball  
 b. Previsió presencialitat post-Nadal.  

 
4. Projecte mentoria juvenil.  
5. Assumptes sobrevinguts.  
6. Torn obert de paraules.  
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Punt 
ordre del 

dia 
Acord Responsable/s 

1 

Retolar de nou els laboratoris i despatxos de la 
FOOT. Enviar e-mails a les persones (vives) que 
s’han proposat per demanar permís. L’Imma 
passarà e-mails. 

Imma Gorgori 

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

Joan Gispets 
Caps d’estudis 
Xavier Molinero 

1 NetCUV. Valorar si aquesta eina pot tenir 
potencial. 

Imma Gorgori 
Àlex Garcia 

1 
Plantejar aprovar per la CP el fet de convidar el 
professor implicat si s’han de canviar les notes 
d’una assignatura.  

Meritxell Vilaseca 

1 

Posar a Prisma la informació d’idioma 
d’impartició i que sigui visible abans de la 
matrícula. Avisar als coordinadors (a través del 
DOO) (Deadline: Maig). 

Caps d’Estudi 
Imma Gorgori 

 

1 
Per fer la segona edició dels tutors del pla pilot, 
l’Àlex comunicarà a les empreses la data de la 
formació i la Lorena farà el seguiment. 

Àlex Garcia 

2 

Fer sessió informativa de màsters el 20 d’abril 
(12V14) i sessió específica del màster 
d’optometria i ciències de la visió per externs el 
26 d’abril a les 21.00hrs.  

Mireia Pacheco 

2 Parlar amb la Judith sobre la solució tècnica de 
la realització de PAES al CUV en el Grau 2020. Joan Gispets 

3a 

Parlar amb els professors coordinadors 
d’Optometria Clínica I, Patologia i Geriàtrica la 
primera setmana de gener per acordar quins 
continguts sobre Lents Intraoculars i Cirurgia 
Refractiva es donaran en aquestes assignatures 
obligatòries, per poder abordar posteriorment la 
petició d’optatives. 

Núria Vila 

3b Enviar missatge als professors sobre la possibilitat 
que els exàmens s’hagin de fer on-line. Núria Vila 

3b 

Enviar email als professors que les classes de 
teoria al gener es facin en format híbrid, per 
minimitzar aforament a la facultat. El professor 
farà la classe des del despatx/casa. Tot i això, les 
classes estaran disponibles per aquells estudiants 
que tinguin pràctiques i hagin d’estar a la 
facultat. 

Núria Vila 



  
 

3/3 
 

 
Meritxell Vilaseca Ricart 

Secretària acadèmica 

 

                           
Vist i plau, 

Joan Gispets Parcerisas 
Degà de la FOOT 

 

 

   


