
 

REGLAMENT FUNCIONAMENT GRUP DE TREBALL SCOFT JOVE 
 

La Fundació Catalana d’O�almologia (FCOFT), entre les seves finalitats fundacionals té 
la promoció i  divulgació de la especialitat d’o�almologia en els seus aspectes mèdics, 
cien�fics, assistencials,  docents i d’inves�gació.  

 

Per l’acompliment d’aquestes finalitats el patronat de la fundació posa en marxa la 
creació de grups de treballs, formats per socis/sòcies de la Societat Catalana 
d’O�almologia (SCOFT) per que por�n a terme les ac�vitats de promoció de reunions, 
congressos, cursos, conferències col·loquis i seminaris.  

 

El present document cons�tueix el reglament del grup de treball SCOFT JOVE  que es 
regirà per les següents disposicions: 

1. Servir de apoyo y ayuda al joven oftalmólogo, detectando y gestionando su problemática 
particular. 

2. Defender los intereses profesionales de sus miembros. 
3. Promover su formación continuada (cientí�ica y no cientí�ica): elaboración de un programa 

formativo especí�ico, noti�icación y acceso prioritario a cursos, becas y programas de 
formación etc. 

4. Potenciar su presencia en cursos, simposios y congresos (algo que será patente en el 
próximo Congreso SCOFT JOVE  2021) . 

5. Impulsar una red de colaboración nacional e internacional. 
6. Dirigir, apoyar y promover proyectos que se lleven a cabo y/o vayan dirigidos a jóvenes 

oftalmólogos 
7. Desarrollar acciones de voluntariado y actividades comunitarias en el campo de la salud y la 

enfermedad ocular.  

1ª. El grup de treball SCOFT JOVE es cons�tueix amb l’objec�u de  promoures la formació 
con�nuada dels seus membres; potenciar la seva presencia en cursos, reunions i 
congressos, recolzar projectes que duguin a terme i que vagin dirigits a joves 
o�lamòlgs/gues.  

2ª. El patronat de la FCOFT promourà la cons�tució de la SCOFT JOVE, prèvia votació a 
l’efecte. El grup de treball definirà els següents apartats: 

a) Objec�us del grup.  
b) Composició del grup.  
c) Metodologia de treball.  

 

 



 
3ª. El grup de treball SCOFT JOVE no té personalitat jurídica pròpia. Funcionarà com una 

secció de la Fundació Catalana d’Oftalmologia i dependrà d’aquesta tant econòmica com 

organitzativament.   

4ª. Es funció de la SCOFT JOVE crear un espai  científic que doni cabuda a una reunió 

que, de periodicitat anual, realitzarà sota l’auspici i la cobertura legal, organitzativa i 

econòmica de la FCOFT.  

5ª. Podran formar part de la SCOFT JOVE, aquells socis/sòcies menors de 40 anys a data 

1 de gener de cada any natural. Els socis/sòcies interessats i que compleixin els requisits 

sol·licitaran la seva incorporació per escrit o per correu electrònic a la secretaria de la 

FCOFT, i aquesta serà avaluada i decidida pel patronat de la FCOFT.  

6ª. Del coordinador/a. El Patronat de la FCOFT escollirà un coordinador del grup que 

tindrà com a funcions: 

a) Distribuir i coordinar les tasques dels membres del grup.  

b) Assistir com a portaveu del grup a les reunions del Patronat de la FCOFT quan 

sigui requerit o a aquells actes científics que necessitin la representació d’un 

membre del grup de treball.   

c) Mantenir actualitzada la informació del grup en la pàgina web de la FCOFT, 

adaptant el seu contingut a la realitat del grup.  

La durada en el càrrec serà de 4 anys, des del moment del seu nomenament.  

 

La cessació del coordinar/a es produirà per: 

a) No formar part del grup de treball, bé per motius d’edat bé per decisió pròpia.  

b) Per decisió de la majoria dels membres del grup de treball SOFCT JOVE. 

c) Per decisió del patronat de la FCOFT.  

 

7ª. Les activitats del  grup de treball seran finançades per la FCOFT.  

8ª. La FCOFT potenciarà la difusió de la activitat desenvolupada pel grup de treball 

mitjançant la pàgina web de la SCOFT/FCOFT i per les altres eines de publicitat que 

estiguin a l’abast d’aquestes.  

9ª. Dissolució del grup. El patronat de la FCOFT podrà decidir la dissolució del grup per 

haver acomplert la missió encomanada, per falta de membres i/o  per estructura 

deficitària.  

 

Barcelona, 3 de novembre de 2020.  


