
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREACIÓ DEL PATRONAT DE L’ESCOLA 
UNIVERSITÀRIA D’ÒPTICA I OPTOMETRIA DE 

TERRASSA 
 
 

Acord núm. 92/2007 del Consell de Govern, pel qual s’aprova la creació del Patronat 
de l’Escola Universitària d’Òptica i Optometria de Terrassa, perquè l’aprovi el Consell 
Social. 

• Document aprovat per la Comissió de Desenvolupament Estatutari del dia 
27/4/2007. 

• Document aprovat pel Consell de Govern del dia 17/5/2007. 
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Creació del Patronat de l’Escola Universitària d’Òptica i Optometria de 
Terrassa 
 
 
Introducció 
L’Escola Universitària d’Òptica i Optometria de Terrassa (EUOOT) vol endegar la 
constitució del seu Patronat. La figura dels patronats dels centres està prevista a 
l’article 66 dels Estatuts de la UPC. 
 
La creació del Patronat correspon al Consell Social, amb l’informe previ del Consell 
de Govern de la UPC, atès el que disposa l’article 66 dels Estatuts de la UPC. 
 
Aquest Patronat, integrat per representants dels diferents estaments que 
conformen el teixit social té com a missions principals aportar recursos i actuar com 
un consell assessor que, recollint les demandes de la societat, ajudi a articular-les 
dins els programes docents i les activitats formatives i culturals de l’EUOOT. 
 
 
1. Objectius del Patronat de l’EUOOT 
Col·laborar amb els òrgans competents de la UPC i de l’EUOOT, de la manera 
següent: 

1. Assessorant en l’adequació dels seus plans d’estudis a la realitat social. 
2. Afavorint la implantació de noves metodologies docents i, en especial, l’ús 

de les TIC com a mitjà per fer arribar la seva oferta formativa a altres 
sectors de població.  

3. Incidint en l’oferta de la formació continuada, mitjançant una programació 
de cursos i cicles de conferències. 

4. Ajudant en les activitats de promoció dels estudis oferts per l’EUOOT. 
5. Afavorint una política de beques per a l’estudiantat i/o subvenció de 

projectes específics de l’EUOOT que contribueixin a la millora de la formació 
impartida per l’EUOOT. 

6. Ajudant el professorat, si s’escau, en l’articulació de projectes docents. 
7. Promocionant activitats culturals afins. 

 
 
2. Composició del Patronat de l’EUOOT: 
El Patronat estarà format, inicialment, per un màxim de divuit patrons o patrones 
principals, que seran representants dels estaments universitari, institucional, 
professional i empresarial. 
 
Els patrons principals seran de tipus intern (estament universitari) o de tipus extern 
(la resta). Pel que fa a l’estament universitari, formaran part del Patronat, com a 
membres de tipus intern, el director o la directora de l’EUOOT, l’administrador/a de 
centre de l’EUOOT, el coordinador dels estudis semipresencials o una altra persona 
que designi el director o la directora, el sots-director o la sots-directora assignat o 
assignada al Patronat i 3 representants escollits per la Junta d’Escola, 2 del 
professorat i 1 de l’estudiantat. 
 
Els representants dels estaments institucional, professional i empresarial seran 
patrons principals del Patronat de tipus extern. 
 
El president del Patronat serà el director/a de l’EUOOT. El Patronat haurà d’escollir 
d’entre els seus patrons o patrones principals el seu secretari o secretària. 
 
Els patrons o patrones principals es reuniran un cop cada sis mesos.  



 
 

 
El Patronat es completarà amb altres patrons o patrones, que seran totes aquelles 
persones físiques i jurídiques que hagin mostrat la voluntat de formar part i 
col·laborar amb el Patronat. 
 
El conjunt de tots els patrons constituiran l’Assemblea del Patronat, que es reunirà 
un cop l’any. 
 
El director o la directora de l’EUOOT, un cop escoltats els diferents estaments i les 
institucions interessades, proposarà les persones que poden formar part del 
Patronat. La Junta d’Escola aprovarà la proposta. 
 
La seu del Patronat serà a l’EUOOT. 
 
3. Drets i obligacions dels patrons o patrones principals: 

Només pel que fa als patrons externs: 
 Rebran una acreditació com a membre del Patronat. 
 Podran gaudir de preferència en actes institucionals. 
 Tindran accés preferent als programes de formació continuada.  
 Podran fer una aportació anual concretada en un conveni específic. 
 Podran gaudir també d’altres avantatges, a concretar, relacionades 

amb l’activitat de l’EUOOT. 
Tant pel que fa als patrons interns com externs:  

 Hauran d’elaborar la proposta de reglament, així com les seves 
modificacions. 

 Hauran d’assistir a les reunions i formar part de les possibles 
comissions que es formalitzin. 

 
4. Drets i obligacions de la resta de membres de l’Assemblea del Patronat: 

 Rebran una acreditació com a membre de l’Assemblea del Patronat. 
 Podran gaudir de preferència en actes institucionals. 
 Podran fer una aportació voluntària variable i no reglada. 
 Podran gaudir també d’altres avantatges, a concretar, relacionades amb 

l’activitat de l’EUOOT. 
 
5. Finançament de les activitats del Patronat de l’Escola Universitària 
d’Òptica i Optometria de Terrassa 
Per al finançament de les seves activitats, el Patronat compta amb les aportacions 
dels patrons o patrones principals i la de la resta de membres de l’Assemblea del 
Patronat. 
 
Aquestes aportacions es destinaran a la consecució dels objectius del Patronat, i en 
despeses de funcionament del mateix. 
 
 


