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Patronat de la FUOC

La Fundació per a la Universitat

Oberta de Catalunya, creada el 6

d'octubre del 1994, es regeix per un

patronat integrat per entitats

d'àmplia implantació a tot el territori i

dotades d'un gran prestigi social. En

són fundadors la Generalitat de

Catalunya, que hi té majoria, la

Federació Catalana de Caixes

d'Estalvi, la Cambra de Comerç,

Indústria i Navegació de Barcelona,

Televisió de Catalunya, SA, i

Catalunya Ràdio, Servei de

Radiodifusió de la Generalitat, SA.

També en formen part la Fundació

Enciclopèdia Catalana, la Fundació

Lara i la Fundació Telefònica. 

El procés constitutiu continua amb

l'aprovació per unanimitat de la Llei

3/1995, de 6 d'abril, de

reconeixement de la UOC, i la seva

publicació al DOGC núm. 2040, de

21/04/95.

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

Patronat

Comissió Permanent

Consell de la FUOC UOC

Consell 
de Govern

El Patronat és el màxim òrgan de

representació, govern i administració

de la Fundació segons els seus

estatuts (secció 1, article 149). Les

principals funcions del Patronat

respecte de la Universitat Oberta de

Catalunya són: aprovar, i si escau

modificar, les Normes d'organització

i funcionament de la Universitat

Oberta de Catalunya, nomenar i

revocar el rector i el gerent, aprovar

el pressupost i els balanços de la

Universitat, aprovar el pla d'actuació

presentat pel rector i avaluar-ne els

resultats. 

FUOC

Òrgans de govern

Fundació 

per a la Universitat 

Oberta de Catalunya
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Andreu Mas-Colell, conseller
d'Universitats i Recerca 
de la Generalitat de Catalunya
President 

Antoni Serra-Ramoneda, president 
de la Caixa de Catalunya
Vicepresident

Josep Grifoll, secretari general 
del Departament d'Universitats i Recerca
de la Generalitat de Catalunya
Vicepresident

Antoni Giró, director general
d'Universitats
Vocal

David Serrat, director general de
Recerca (substituït amb data 30 d'abril
del 2002 per Joaquim Casal 
i Fàbrega, director general de Recerca)
Vocal

Francesc Cabré, president 
de la Cambra de Comerç de Reus
Vocal

Miquel Puig, director general 
de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (substituït amb data 2 d'abril 
del 2002 per Vicenç Villatoro, director
general de la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió)
Vocal

Pere Rifà, director de Caixa Sabadell
Vocal

Antoni Negre, president de la Cambra
de Comerç de Barcelona (fins al juny
del 2002)
Vocal

Lluís Franco, conseller de Treball 
de la Generalitat de Catalunya
Vocal

Benet Llebaria, director de la
Fundació Enciclopèdia Catalana
Vocal

Carme-Laura Gil, consellera
d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya
Vocal

José Manuel Lara Bosch, president
de la Fundació José Manuel Lara 
Vocal

Carles Martín Badell, secretari general
per a la Societat de la Informació 
del Departament d'Universitats,
Recerca i Societat de la Informació 
de la Generalitat de Catalunya
(substituït amb data 8 de gener 
del 2002 per Jordi Alvinyà i Rovira,
secretari de Telecomunicacions 
i Societat de la Informació 
de la Generalitat de Catalunya)
Vocal

Gabriel Ferraté, rector 
de la Universitat Oberta de Catalunya*

Xavier Aragay, director de la Fundació
per a la Universitat Oberta de
Catalunya*

Enrique Alcántara, secretari 
de la Fundació per a la Universitat
Oberta de Catalunya*

* Amb veu però sense vot.

Ampliació dels membres 
del Patronat segons acord 
del Ple del Patronat

Fernando Villalonga, director general
de la Fundació Telefònica (acceptació
del càrrec el 25 de febrer del 2002)
Vocal

Membres del Patronat 

de la FUOC
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Antoni Giró, director general
d'Universitats
President 

Francesc Cabré, president 
de la Cambra de Comerç de Reus
Vocal

Miquel Puig, director general 
de la Corporació Catalana de Ràdio 
i Televisió (substituït amb data 2 d'abril 
del 2002 per Vicenç Villatoro, director
general de la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió)
Vocal

Pere Rifà, director de Caixa Sabadell 
Vocal

Carles Martín Badell, secretari general
per a la Societat de la Informació 
del Departament d'Universitats,
Recerca i Societat de la Informació 
de la Generalitat de Catalunya
(substituït amb data 8 de gener 
del 2002 per Jordi Alvinyà i Rovira,
secretari de Telecomunicacions 
i Societat de la Informació 
de la Generalitat de Catalunya)
Vocal

Gabriel Ferraté, rector 
de la Universitat Oberta de Catalunya*

Xavier Aragay, director de la Fundació
per a la Universitat Oberta 
de Catalunya*

Enrique Alcántara, secretari 
de la Fundació per a la Universitat
Oberta de Catalunya*

* Amb veu però sense vot.

Comissió Permanent del Patronat El Patronat de la Fundació delega

algunes de les seves funcions en la

Comissió Permanent, que és l'òrgan

permanent d'administració i gestió

de la Fundació i és l'encarregada 

de dirigir-ne els afers ordinaris.

Membres de la Comissió 

Permanent del Patronat
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Consellers-representants nomenats
pel Parlament de Catalunya:

Josep Laporte, excomissionat
d'Universitats i Recerca
Joan Majó, conseller de l'European
Institute for the Media

Consellers-representants de les
universitats públiques catalanes 
designats pel Consell Interuniversitari
de Catalunya:

Josep M. Nadal i Farreras, rector 
de la UdG (fins al 19 de març del 2002)
Carles Solà, rector de la UAB (fins al
19 de març del 2002)
Jaume Pagès, rector de la UPC (fins al
19 de març del 2002)
Lluís Arola i Ferrer, rector de la URV 

Consellers-representants designats
per les organitzacions empresarials 
legalment constituïdes més
implantades a Catalunya:

Josep A. Díaz Salanova, vicepresident
de Foment
Lluís Godayol, representant de PIMEC

Consellers-representants designats
per les organitzacions sindicals
legalment constituïdes més
representatives a Catalunya:

César López Sánchez, representat 
de CCOO
Jordi Fayos i López, representant
d'UGT

Consellers-representants nomenats
pel Patronat de la FUOC:

Josep Vilarasau, president de la Caixa
d'Estalvis i Pensions de Barcelona
President
Manuel Castellet, president 
de l'Institut d'Estudis Catalans
Carmina Virgili, senadora
Lluís Monreal, director general 
de la Fundació "la Caixa" (fins al 7 
de març del 2002)

Gabriel Ferraté, rector 
de la Universitat Oberta de Catalunya
Xavier Aragay, director de la Fundació
per a la Universitat Oberta 
de Catalunya
Enrique Alcántara, secretari 
de la Fundació per a la Universitat
Oberta de Catalunya*

* Amb veu però sense vot.

Consell de la FUOC El Patronat és assistit pel Consell de

la FUOC, òrgan consultiu de la

Fundació, segons l'Acord de 28 de

desembre de 1995, del Govern de la

Generalitat de Catalunya, pel qual

s'aproven la composició i les

funcions del Consell (Resolució de 8

de gener de 1996). 

La funció del Consell de la FUOC és

informar del pressupost, la

programació i el nomenament del

rector de la Universitat Oberta de

Catalunya. 

L'integren, a més del rector de la

UOC i del director de la FUOC,

representants del Parlament (2), de

les universitats públiques (4), de les

organitzacions empresarials (2) i

sindicals (2), i diverses personalitats

de l'àmbit de la recerca i de la

cultura (5). Conté, per tant, una

àmplia representació de la societat

catalana, la qual la Universitat, pel

seu caràcter de servei públic, té la

voluntat i el deure de servir.  

Membres del Consell de la FUOC
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L'organització interna de la

Universitat Oberta de Catalunya té

en el Consell de Govern 

el màxim òrgan col·legiat de govern,

amb la funció d'orientar, planificar i

avaluar l'activitat universitària i

d’establir les línies generals

d'actuació de la Universitat en tots

els seus àmbits.

El rector és la primera autoritat de la

Universitat i li correspon la màxima

responsabilitat en la representació, el

govern i l'administració de la

Universitat. És assistit pels

vicerectors i pel gerent, al qual

correspon la direcció de la gestió

ordinària de la Universitat.

Gabriel Ferraté
Rector

Josep Coll
Vicerector de Política Acadèmica

Imma Tubella
Vicerectora de Recerca

Francesc Vallverdú
Vicerector de Metodologia i Innovació
Educativa 

Joan Fuster 
Vicerector d'Acció i Relacions Culturals

Francisco Rubio
Vicerector de Relacions Internacionals

Xavier Aragay
Gerent

Consell de Govern de la UOC 

Membres del Consell de Govern 

de la UOC
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3. Formació continuada. La

Universitat Oberta de Catalunya

considera que la formació

universitària ha de promoure la

convicció que és necessari

completar aquesta formació d'una

manera recurrent i continuada al llarg

de tota la vida. Per aquesta raó, la

Universitat Oberta de Catalunya, a

més d'actuar en l'àmbit de la

formació inicial, ho fa també en el de

la formació continuada.  

4. Innovació i recerca. Cada sector

d'activitat de la Universitat té

l'objectiu d'introduir les innovacions

necessàries per al perfeccionament

constant de la seva tasca al servei

de la societat. Aquesta orientació és

singularment pertinent en les tasques

de recerca. En aquest sentit, la

Universitat Oberta de Catalunya

estimula la recerca acadèmica del

professorat i la recerca pedagògica i

tècnica, en les quals han de

participar tots els sectors de la

Universitat.

5. Participació. La iniciativa i el

consell de tots els membres de la

comunitat universitària són igualment

imprescindibles per al bon

funcionament de la Universitat i, per

això, la Universitat Oberta de

Catalunya es dota dels òrgans de

consulta, assessorament i

coordinació que el facin possible.

6. Mentalitat oberta. La Universitat

treballa des de la consciència de la

dimensió internacional de la pròpia

activitat i del sentit de l'evolució del

món, que fa cada vegada més

relatives les distàncies i les

diferències entre les persones i, per

tant: 

a) Es creu obligada a facilitar als

estudiants una formació que els

prepari per a aquesta dimensió

global de la pròpia professió.

b) Ha d'afavorir un clima de

tolerància entre les persones, i

creu que la formació universitària

ha d'ajudar a formar aquesta

mentalitat col·lectiva.

c) Reclama de tots els membres de

la comunitat universitària la

necessària obertura als canvis i a

les innovacions que transformen i

enriqueixen el nostre món.

7. Servei a la comunitat. La

Universitat Oberta de Catalunya és

conscient de prestar un servei públic

i, en conseqüència:

a) Treballa per a la societat catalana

i, per tant, està arrelada a la seva

realitat cultural, social, científica i

lingüística, i està entroncada amb

les seves necessitats industrials,

comercials, artístiques i de serveis.

En aquest sentit, el català és la

llengua pròpia i oficial de la

Universitat Oberta de Catalunya,

sense perjudici del que disposa

l'article 3.2 de l'Estatut

d'autonomia de Catalunya i, per

això, la Universitat Oberta de

Catalunya potenciarà el ple ús de

la llengua catalana en tots els seus

àmbits i establirà els mitjans

adequats per a assegurar-ne la

comprensió i la utilització per part

del personal docent i els

estudiants.

b) Ha de garantir que els beneficis de

la Universitat siguin iguals per a

tothom.

c) Està obligada a tenir una

estructura de gestió racionalitzada

i eficient.

Estructura organitzativa

Normes d'organització 

i funcionament

En el curs acadèmic 1996-1997, 

el Govern de la Generalitat va

ratificar (amb data 1 d'abril de 1997)

les Normes d'organització i

funcionament que havia aprovat 

el Patronat de la Fundació. Aquest

procés responia al que preveia

l'article 1.1 de la Llei 3/1995, 

de reconeixement de la Universitat

Oberta de Catalunya. 

Posades en funcionament durant 

el curs 1997-1998, les Normes

d'organització i funcionament

regeixen la Universitat Oberta 

de Catalunya i estableixen com a

criteris generals d'actuació els punts

següents: 

1. Qualitat. Per les funcions que té

assignades, la Universitat està

obligada a exigir-se la màxima

qualitat en docència, en recerca 

i en tots els serveis educatius 

que ofereix.

2. Informació i formació. La

Universitat Oberta de Catalunya

entén que el servei que presta als

estudiants no és solament informatiu

sinó també formatiu i, per tant,

treballa per un model pedagògic

atent a la singularitat de les

persones i busca completar la

preparació professional dels

estudiants amb una formació

humana completa.
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9. Gestió eficient. La Universitat

Oberta de Catalunya vol administrar

amb austeritat i eficiència els

recursos públics que s'hi esmercen.

En aquest sentit, es dotarà de

l'organització estrictament necessària

per a aconseguir els objectius que té

assignats. Així mateix, per estricta

responsabilitat social i per a garantir

la plena viabilitat del seu projecte

educatiu, la Universitat vetllarà per

aconseguir fonts de finançament

alternatives, que inclouran, entre

d'altres, la rendibilització dels seus

actius en l'àmbit de l'ensenyament

no presencial.

10. Avaluació. La Universitat Oberta

de Catalunya referma el seu

compromís amb l'avaluació

permanent de la institució com a

garantia per al progrés d'aquesta

universitat.

A més, les Normes d'organització i

funcionament estableixen:

- Una estructura de govern –òrgans

unipersonals de govern–

centrada en la figura del rector. El

rector és assistit per un gerent,

que es responsabilitza de la gestió

ordinària de la Universitat, i pels

vicerectors.

- Una organització interna –òrgans

col·legiats de govern– que té com

a màxima instància col·legiada el

Consell de Govern (rector,

vicerectors i gerent), dues

comissions específiques per a

cadascuna de les dues grans àrees

de treball de la Universitat, la

docent (Comissió Acadèmica) i la

de gestió (Comissió de Gestió), i

una Comissió de Coordinació

que presideix el rector i que

reuneix els membres de les dues

comissions anteriors.

- La participació dels estudiants en la

vida de la Universitat (comunitat

universitària), que implica

eleccions democràtiques per via

telemàtica, la participació en les

comissions dels centres de suport i

en les comissions d'estudis,

enquestes sistemàtiques d'opinió i

una activitat orientada a una

incidència positiva de l'opinió dels

estudiants, com a usuaris de la

Universitat, en la valoració del

servei que se'ls presta.

- El compromís de la Universitat

d'avaluar sistemàticament els

resultats de la seva activitat com

a garantia de progrés.

8. Coordinació. Com a garantia 

de la qualitat dels serveis que presta

la Universitat, les presents normes

d'organització volen assegurar la

integració i l'eficiència de totes les

activitats de la Universitat. Per això,

la Universitat Oberta de Catalunya:

a) Assigna al rector i al Consell

de Govern les màximes

responsabilitats acadèmiques

sobre el govern de la Universitat, i

totes les altres que els corresponen.

b) Atribueix a cada sector d'activitat

una autonomia d'iniciativa i de

gestió adequades per a poder

respondre, amb la capacitat i la

professionalitat necessàries, a les

responsabilitats que se li assignin.

c) Atribueix a la docència, a la

recerca, a la tècnica i a la gestió

una funció instrumental al servei

de la formació dels estudiants. Per

tant, aquestes activitats no són

considerades finalitats en elles

mateixes.

d) No assigna graus jeràrquics a les

diverses activitats. En aquest

sentit, cada sector d'activitat de la

Universitat Oberta de Catalunya té

el seu àmbit d'actuació, que

necessàriament ha de coordinar-se

amb la resta d'activitats. La

responsabilitat d'aquesta

coordinació la tenen el rector i el

Consell de Govern.
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D'acord amb les Normes

d'organització i funcionament que

regeixen la UOC, aprovades pel

Patronat de la Fundació per a la

Universitat Oberta de Catalunya i

ratificades pel Govern de la

Generalitat mitjançant el Decret d'1

d'abril de 1997, en què es defineixen

els aspectes referents a la

participació de la comunitat en el

funcionament de la Universitat 

i els òrgans de representació dels

estudiants –la Comissió de Campus,

les comissions d'estudis i les

comissions de centres de suport–,

les eleccions dels membres de les

comissions d'estudis van ser

convocades pel rector el dia 5 de

novembre del 2001 i els resultats

definitius van ser publicats el 25 de

gener del 2002.

Van ser candidats o electors en

aquestes eleccions tots els

estudiants matriculats en algun dels

estudis de les titulacions

homologades de primer i segon cicle

que imparteix la Universitat Oberta

de Catalunya en llengua catalana,

inclosos els estudiants que no

estaven matriculats en el semestre

en què hi havia les eleccions o que,

com a màxim, feia dos semestres

consecutius que no es matriculaven.

Es van presentar 66 candidats, que

van disposar d'espais per a ubicar

pàgines web, taulers de debat i una

llista de distribució per a adreçar-se

als seus electors.

L'acte de votació es va fer mitjançant

el dispositiu habilitat a aquest efecte

al Campus Virtual. Aquest dispositiu

permetia votar als integrants del

cens. 

Van votar 1.131 persones, que

representen el 6,25% de l'electorat. 

Eleccions de les comissions

d'estudis 

Candidats

Votacions
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La UOC vol ser una institució que

excel·leixi en cada un dels serveis

que presta. Per a poder assolir

aquesta fita ens dotem de les

polítiques i eines pròpies de les

universitats i les institucions de

qualitat reconeguda.

El conjunt de polítiques, sistemes i

eines pròpies que la UOC ha

desplegat és el que anomenem

model d'excel·lència.

Aquest model s'aplica a qualsevol

dimensió de la UOC, sia en l'àmbit

institucional, sia en el d'una activitat

concreta. 

Per a dur-lo a terme es

desenvolupen els sistemes

necessaris per a fer possible que

totes les activitats s'integrin de

manera sistemàtica i s'orientin a

l'assoliment de resultats, impulsant

les aliances necessàries i la gestió

eficaç dels recursos.

Model d'excel·lència de la UOC

13

Coneixements

Execució

RecursosAct
ivi

ta
ts

Estratègia

Avaluació
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La UOC, com a organització, ha

crescut, s'ha diversificat i s'ha fet

complexa. Aquesta realitat fa que

hagi canviat radicalment la manera

d'organitzar la seva activitat. 

L'estructura d'aquest període es

basa en cinc pilars: 

La Corporació té la missió de definir

les línies estratègiques de la UOC i

ha planificat la seva actuació basant-

se en tres tipus d'activitats: la

recerca, la docència i la difusió.

Mitjançant l'activitat de recerca es

pretén liderar l'estudi de l'impacte

que provoca en la societat l'ús

intensiu de les noves tecnologies de

la informació i la comunicació. Amb

l'activitat de docència, la UOC es

vol situar al món com un dels

principals líders de referència en

l'àmbit de la formació no presencial

per via telemàtica. La difusió del

coneixement és també una activitat

essencial, que es fa per mitjà

d'Internet (Portal) i d'activitats com

trobades i congressos, i per altres

mitjans com l'Editorial UOC.

La Corporació UOC 

Corporació UOC

Empreses

IN3 Iniciatives 
a Internet

Divisió Catalunya Divisió Iberoamèrica
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Organització interna

Direccions 
d’estudis

Isidor Marí
Humanitats 
i Filologia

Joan Prats
Dret i Ciència Política

Agustí Canals
Informació 
i Documentació

Jordi Vilaseca
Economia 
i Empresa

Carles Sigalés
Psicologia i Ciències
de l'Educació

Rafael Macau
Informàtica 
i Multimèdia

Gabinets

Sònia Perelló
Premsa

J. M. Oliveras
Rectorat

Encarna Silva
Gerència

Direccions d’àrea

Albert Sangrà 
Metodologia

Lourdes Anglès
Economia

Conxita Marlés
Màrqueting

Assumpta Civit 
Recursos Humans

Adoració Pérez
Biblioteca

Francesc Noguera
Tecnologia

Vicerectorat 
i Gerència

Joan Fuster 

Josep Coll

Imma Tubella 

Francesc Vallverdú

Francisco Rubio

Xavier Aragay

Carles Esquerré

IN3
Toni Riu

Iniciatives
a Internet

Genís Roca

Divisió Catalunya
(estudis en català)

Josep Riera

Divisió
Iberoamèrica

(estudis en espanyol)

Antonio Guerín
Lluís Tarín

Empreses
Isaías Taboas

Comissió Estratègica
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Comissió Operativa de Gestió 

de la Divisió Catalunya

Telecomunicacions
Antoni Roure

Infraestructures Tecnològiques
Pedro Mingueza

Desenvolupament d’Intranets
Magí Almirall

Aplicacions Informàtiques de Gestió
Juanjo Martí

Informació per a la Gestió
Maria Taulats

Gestió Financera i Fiscal
Josep Izquierdo

Gestió Pressupostària
Rosa Otero

Servei Lingüístic
Imma Sánchez

Màrqueting Operacional
Antoni Martínez

Serveis i Dinamització 
de la Comunitat
Ricard Giménez

Disseny Organitzatiu i Gestió 
de l’Equip Professional
Carles Cortada

Desenvolupament de l’Equip
Professional
Àngels Paredes

Coordinació i Gestió Docent
Carles Ramírez

Atenció a l’Estudiant
Esther Gonzalvo

Serveis de Documentació
Patrícia Riera

Gestió del Material Bibliogràfic
Núria Soler

Biblioteca Digital
Marta Enrech

Activitats i Territori
Jaume Moregó

Infraestructures i Logística
Ricard Collado

Comissió Estratègica

Caps operatius

16Universitat Oberta de Catalunya

Memòria del curs 2001-2002



Comissió de Programes

de la Divisió Catalunya

Estudis d’Economia i Empresa

Elisabet Ruiz
Directora de Programa d’Administració
i Direcció d’Empreses

Enric Serradell 
Director de Programa de Ciències
Empresarials

Antoni Meseguer
Director de Programa de Ciències 
del Treball

Inma Rodríguez Ardura
Directora de Programa d'Investigació
i Tècniques de Mercat

Esther Pérez 
Directora de Programa de Turisme

Estudis de Psicologia i Ciències 
de l'Educació

Anna Pagès 
Directora de Programa 
de Psicopedagogia

Montse Vall-llobera 
Directora de programa de Psicologia

Estudis de Dret i Ciència Política

Raquel Xalabarder
Directora de Programa de Dret

Ana Sofia Cardenal
Directora de Programa de Ciències
Polítiques i de l'Administració 

Estudis d’Humanitats i Filologia

Joan Pujolar
Director de Programa de Filologia

Miquel Strubell 
Director de Programa d’Humanitats

Estudis d’Informàtica i Multimèdia

M. Jesús Marco
Directora de Programa d’Enginyeria
Tècnica en Informàtica de Gestió

Josep Prieto 
Director de Programa d’Enginyeria
Tècnica en Informàtica de Sistemes

Ramon Segret
Director de Programa d’Enginyeria
Informàtica

Estudis d'Informació i Documentació

Toni Roig 
Director de Programa de Comunicació
Audiovisual

Eva Ortoll 
Directora de Programa 
de Documentació

Gerent dels estudis reglats en català

Josep Riera

Directors dels programes dels estudis reglats en català
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Estructura organitzativa de la Divisió

Iberoamèrica

Director de Formació Continuada
Lluís Tarín

Directora de Postgrau
Teresa Arbués

Formació per a Empreses
Mario Robles
Fernando García

Directors de programa

Josep M. Batalla
Programes de Ciències Empresarials,
Administració i Direcció d'Empreses
i Ciències del Treball 

Jordi Menéndez
Programa de Psicopedagogia 
i Psicologia

Anna Sala
Programa de Dret

Joan Manuel Marquès
Programa d'Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Gestió i de Sistemes

Sandra Sanz 
Programa de Documentació

Direcció Acadèmica
Isabel Solà - Lluís Tarín

Direcció d’Operacions
Juan Antonio Taboada

Direcció de Màrqueting
Ladislau Girona

Direcció de Finances
Marta Martínez 

Directora de Recursos Humans
Montserrat Matute 

Informàtica
Eloi Serra

Director de l'oficina de Madrid  
Fernando García

Director de la Divisió Iberoamèrica
Antonio Guerín
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Estructura del personal de gestió 

Direcció
Caps de grups operatius/gabinets

Gestors de centres de suport

Personal docent

Tècnics
Administratius

Informadors

Direcció de la UOC (a) 3 3 5 10 4 25

Direcció d'àrees estratègiques (b) 8 9 1 18

Relacions Internacionals 5 1 6

Estudis d'Economia i Empresa 15 1 16

Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació 10 1 11

Estudis d'Humanitats i Filologia 18 1 19

Estudis de Dret i Ciència Política 12 1 13

Estudis d'Informàtica i Multimèdia 14 1 15

Estudis d'Informació i Documentació 6 1 7

Programa de Doctorat 3 3

Biblioteca Digital 1 2 3

Gestió de Material Bibliogràfic 1 6 7

Serveis de Documentació 1 4 5

Atenció a l'Estudiant 1 21 9 31

Servei Lingüístic 1 3 4

Coordinació i Gestió Docent 1 12 2 15

Gestió Financera i Fiscal 1 11 2 14

Gestió Pressupostària 1 3 4

Infraestructures i Logística 1 9 5 15

Màrqueting Operacional 1 8 9

Desenvolupament i Disseny Organitzatiu 
2 11 13

de l'Equip Professional

Activitats i Territori 1 8 7 14 30

Serveis de Dinamització de la Comunitat 1 5 6

Telecomunicació 1 4 1 6

Desenvolupament d'Intranets 1 7 8

Aplicacions Informàtiques de Gestió 1 4 5

Infraestructures Tecnològiques 1 5 6

Informació per a la Gestió 1 1 2

IN3 1 21 1 23

Iniciatives a Internet 1 6 1 8

Campus for Peace 1 1

EVIU 1 5 1 7

Altres (c) 2 28 9 39

17 22 8 116 184 33 14 394

Projectes/temporals 1 30 22 53

17 22 8 117 214 55 14 447

(a) Inclou Gabinet del Rector, Gerència i Gabinet de Premsa.
(b) Inclou direccions estratègiques i Gerència de Titulacions Homologades i Titulacions Pròpies. 
(c) Inclou Formació Continuada i Divisió Iberoamèrica.
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Professorat propi

Manuel Armayones Ruiz 

Antoni Badia Garganté 

Elena Barberà Gregori

Guillem Bautista Pérez

Ana M. Gálvez Mozo  

Adriana Gil Juárez

Eulalia Hernández Encuentra

Josep M. Mominó de la Iglesia 

Modesta Pousada Fernández

Lourdes Valiente i Barros 

Josep Vivas Elias 

Estudis de Dret i Ciència Política

Director d’estudis

Joan Prats Català 

Director adjunt dels Estudis

Pere Fabra Abat 

Directors de programa 

Ana Sofia Cardenal Izquierdo

Anna Sala Andrés

Raquel Xalabarder Plantada

Professorat propi

Albert Batlle Rubio 

Agustí Cerrillo Martínez 

Ana María Delgado García 

Antoni Galiano Barajas

Jordi García Albero

Mark Jeffery 

Óscar Morales García

Miquel Peguera Poch

Marta Poblet Balcell

Mònica Vilasau Solana

Estudis d'Humanitats i Filologia

Director d’estudis

Isidor Marí i Mayans

Directors de programa 

Joan Pujolar Cos

Miquel Strubell Trueta

Professorat propi

Joan Elies Adell Pitarch 

Elisenda Ardèvol Piera

Federico Borges Saiz 

Laura Borràs Castanyer

Joan Campàs Montaner 

César Carreras Monfort

Salvador Climent Roca

Pauline Ernest

Narcís Figueras Capdevila 

Joan Fuster Sobrepere

Joseph Hopkins

Mar Massanell Messalles

Glòria Munilla Cabrillana 

Francesc Núñez Mosteo 

Adela Ros Híjar

Agnès Vayreda Duran

Estudis d'Informàtica i Multimèdia

Director d’estudis

Rafael Macau Nadal 

Directors de programa

Ferran Giménez Prado

Josep M. Marco Simó

M. Jesús Marco Galindo

Joan Manuel Marquès Puig

Josep Prieto Blázquez

Ramon Segret Sala

Professorat propi

Carlos Casado Martínez

Judith Clares

César Córcoles Briongos

Atanasi Daradoumis Haralabus

Montse Guitert Catasús

Jordi Herrera Joancomartí 

Antoni Marín Amatller

David Megías Jiménez

Julià Minguillón Alfonso 

Enric Mor Pera

M. Asunción Muñoz Fernández

Laura Porta Simó

M. Àngels Rius Gavidia

M. Elena Rodríguez González 

Teresa Romeu Fontanillas

Francesc Saigí Rubió

Eugènia Santamaria Pérez

Jordi Serra Ruiz

Montse Serra Vizern

Estudis d'Economia i Empresa 

Director d’estudis

Jordi Vilaseca Requena

Directors de programa

Josep M. Batalla Busquets 

Antoni Meseguer Artola 

Esther Pérez Martell 

Inma Rodríguez Ardura

Elisabet Ruiz Dotras 

Enric Serradell López

Professorat propi

Gisela Ammetller Montes

Carlos F. Cabañero Pisa 

David Castillo Merino

Rosa Colomé Perales

Josep Coll Bertran

Pilar Ficapal Cusí

Carolina Hintzmann Colominas 

Ángel Alejandro Juan Pérez

Josep Lladós Masllorens 

M. Jesús Martínez Argüelles

Dolors Plana Erta

Francisco Rubio Royo

M. Mar Sabadell Bosch 

Joan Torrent Sellens

Francesc Vallverdú Bayés

Estudis de Psicologia i Ciències 

de l'Educació

Director d’estudis

Carles Sigalés Conde 

Directors de programa

Jordi Menéndez Pablo 

Anna Pagès Santacana 

Montse Vall-llovera Llovet 

Estructura del personal docent 
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Estudis de Ciències 

de la Informació i Documentació

Director d’estudis

Agustí Canals i Parera 

Directors de programa

Eva Ortoll Espinet

Toni Roig Telo 

Sandra Sanz Martos

Professorat propi

Gemma Andreu i Pérez 

Josep Cobarsí Morales 

Pablo Lara Navarra

Mario Pérez Gutiérrez 

Víctor Renobell Santaren 

Imma Tubella Casadevall

Estudis Tutors Consultors Total

Economia i Empresa 92 251 343

Psicologia i Ciències de l'Educació 29 105 134

Dret i Ciència Política 22 90 112

Humanitats i Filologia 30 140 170

Informàtica i Multimèdia 59 212 271

Ciències de la Informació i la Comunicació 15 68 83

Total 247 866 1.113

Personal docent col·laborador 

de les titulacions homologades 

en català i castellà

Doctorat

Direcció científica

Manuel Castells Oliván

Imma Tubella Casadevall

Director de programa

Eduard Aibar Puentes

Professorat

Teresa Sancho Vinuesa

Formació Continuada

Direcció de Formació Continuada

Lluís Tarín Martínez

Direcció de Postgrau

Teresa Arbués Visús

Formació per a Empreses

Mario Robles Zafra

Directors de programa

Matías Álvarez González

Montserrat Atienza Alarcón

Anabel Marín Gonzàlvez

Alejandro Martín Revilla

Jesús Mendoza Jorge

M. Elena Rodríguez Vall-llovera

Directors de projectes

Julià Vilar Herms

Josefa Pedrero Rojo

Toni Ramos Medina
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Durant aquest curs hem continuat

desenvolupant les aplicacions i els

sistemes necessaris perquè totes les

activitats lligades a la gestió

s'integrin d'una manera sistemàtica

amb una gestió eficaç dels recursos.

Les aplicacions de gestió més

utilitzades en el nostre entorn són les

encarregades de donar suport a

processos tan diversos com els

següents:

- Captació i seguiment comercial

- Atenció de consultes, suggeriments

i reclamacions

- Gestió acadèmica

- Gestió de materials i trameses

- Gestió financera

- Recursos humans

- Gestió bibliotecària

- Manteniment correctiu i evolutiu

d'aplicacions

- Explotació de dades

Al llarg d'aquest curs s'han implantat

les eines de gestió següents:

– Servei de consultes per als

estudiants (CUC)

– Aplicació es.personal dins la gestió

de recursos humans (CURRO)

– Nova gestió financera (EUROS)

– Servei intern d'atenció de

consultes informàtiques (BUGSI)

Aplicacions informàtiques

de gestió
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Aquest edifici s'ubica a Can

Jaumandreu, a la rambla del

Poblenou de Barcelona, entre

l'avinguda Diagonal i el carrer Perú,

molt a prop del Centre Comercial

Glòries.

El 29 de juliol del 2002 se signa un

conveni de col·laboració entre la

FUOC i Barcelona Activa que, per

delegació de l'Ajuntament de

Barcelona, intercedeix per a oferir-

nos en lloguer l'esmentat espai.

Pel que fa a les seus de la UOC, les

principals activitats durant el curs

2001-2002 han estat les següents:

– Posada en marxa dels plans

d'evacuació dels edificis de Tibi-I,

Tibi-II i Drassanes i realització de

simulacres.

– Estudi de les necessitats de

seguretat dels edificis de Tibi-I i

Tibi-II.

– Ampliació de l'àrea d'Oficina a

l'Estudiant.

– Coordinació de les obres del

Centre de Suport del Baix Camp i

del Centre de Suport del Vallès

Occidental, Sabadell.

Infraestructures 

m2

Seus Tibidabo-I Barcelona 2.149,94

Tibidabo-II Barcelona 3.079,97

Tibidabo-III Barcelona 1.146,37

Diputació Barcelona 1.450,00

Centres de suport Bages Manresa 248,00

Gironès Salt 195,00

Baix Camp Reus 360,00

Barcelonès Barcelona 1.343,84

Segrià Lleida 287,00

Andorra Sant Julià de Lòria 200,00

Vallès Occidental Sabadell 57,60

Vallès Occidental  Terrassa 343,00

Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat 441,00

Baix Ebre Tortosa 251,00

Total m2 11.552,72

Durant el darrer trimestre del 2001 es

posen en marxa les obres de

construcció de l'edifici de l'IN3 al

Parc Mediterrani de la Tecnologia de

Castelldefels.

Aquest edifici disposarà, finalment,

de 4.096 m2 de superfície total

construïda.

Ja s'han executat les obres de

moviment de terres, pilotatge i

fonaments, murs i estructura i,

durant el mes de juliol del 2002, s'ha

adjudicat l'execució de les obres de

la tercera fase corresponents als

tancaments, les instal·lacions i els

acabaments.

Es preveu que l'edifici es lliurarà a

l'estiu del 2003.

Un cop estudiades i analitzades les

propostes del mercat i després de

les negociacions amb Barcelona

Activa, durant el mes de maig del

2002, s'aprova l'emplaçament d'un

nou edifici a l'àrea del 22@, per tal

de consolidar en un únic espai el

major nombre possible de personal

de gestió i, així, evitar la segregació

actual.

Edificis de l'organització
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Universitats

- Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB)

- Universitat de Barcelona (UB)

- Universitat de Girona (UdG)

- Universitat de les Illes Balears (UIB)

- Universitat de Lleida (UdL)

- Universitat de Vic (UV)

- Universitat Internacional de Catalunya 

(UIC)

- Universitat Jaume I

- Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC)

- Universitat Pompeu Fabra (UPF)

- Universitat Ramon Llull (URL)

- Universitat Rovira i Virgili (URV)

Generalitat de Catalunya

- Centre de Telecomunicacions 

i Tecnologies de la Informació

- Departament d'Agricultura, Ramaderia 

i Pesca 

- Departament d'Universitats, Recerca 

i Societat de la Informació

- Escola d'Administració Pública 

de Catalunya

- Departament de Governació

- Departament de la Presidència

- Departament de Treball

- Departament d'Ensenyament

- Secretaria General de l'Esport 

Àmbit comarcal

- Ajuntament de Badalona

- Ajuntament de Blanes

- Ajuntament de Calonge

- Ajuntament de la Fatarella

- Ajuntament de la Pobla de Segur

- Ajuntament de Masquefa

- Ajuntament de Mataró

- Ajuntament de Terrassa

- Ajuntament de Vic

- Consell Comarcal de l'Alt Urgell

- Consell Comarcal del Tarragonès

- Consell Comarcal d'Osona

Instituts, fundacions, associacions 

i col·legis professionals

- Arxivers sense Fronteres

- Associació Alliance Française

- Associació Catalana d'Enginyeria 

sense Fronteres

- Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia

- CECOT

- Col·legi Oficial de Psicòlegs 

de Catalunya

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Badajoz

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de A Coruña

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Albacete

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Asturias

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Cáceres

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Cádiz

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Cantabria

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Ciudad Real

- Col·legi Oficial de Graduats Socials de 

les Illes Balears

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Lugo

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Navarra

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Palencia

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Pontevedra

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Segovia

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Valladolid

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Zamora

- Colegio Oficial de Graduados Sociales

de Zaragoza

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

y Diplomados en Relaciones Laborales 

de León

- Colegio Oficial de Graduados Sociales 

y Diplomados en Relaciones Laborales 

de Santa Cruz de Tenerife

- Consejo General de Colegios Oficiales 

de Graduados Sociales de España

- Fundació "la Caixa"

La UOC, des que va iniciar la seva

activitat, ha establert múltiples

aliances amb institucions de caràcter

molt divers (universitats, empreses,

institucions governamentals, etc.),

tant d'àmbit local, autonòmic i

estatal com internacional.

Durant aquest curs hem ampliat les

relacions amb algunes organitzacions

amb les quals ja havíem col·laborat

anteriorment –sobretot amb

universitats– i hem signat convenis

per a establir noves col·laboracions

amb diverses institucions, tot plegat

amb l'objectiu d'oferir un millor servei

a la comunitat, assolir els objectius

de la Universitat Oberta de Catalunya

i potenciar-ne el desplegament en el

territori.

Aliances estratègiques

Aliances
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- Fundació Bosch i Gimpera

- Fundació Centre d'Iniciatives 

i Recerques Europees a la Mediterrània

- Fundació ESADE

- Fundació Mil·lenari

- Fundació Politècnica de Catalunya 

(FPC)

- Institut d'Estudis Regionals 

i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

- Institut d'Infància i Món Urbà

- Institut Municipal d'Escoles 

de Barcelona (IMEB)

- Institut Universitari d'Estudis Europeus 

(UAB)

- Instituto Cervantes

- Instituto de Neurociencias y Salud 

Mental

Altres institucions

- Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI)

- AMBAR Comunicació, SL

- Ajuntament de Santander - 

Biblioteca Menéndez Pelayo

- Banc de Sabadell

- Barcelona Activa, SA

- Barcelona Regional

- Caixa de Terrassa

- Caixa Manlleu

- Cambra de Comerç de Terrassa

- Cambra Oficial de Comerç i Indústria 

de Sabadell

- Centre de Llenguatge i Computació

- Centre de Formació i Divulgació 

de Tecnologia Informàtica 

"la Caixa"/IBM (CFDTI)

- Consorci Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari a Catalunya

- Consorci Centre de Supercomputació 

de Catalunya

- Consorci de Biblioteques de Barcelona

- Consorci de Biblioteques Universitàries 

de Catalunya

- Diari de Terrassa

- Diplomaticnet

- Ediciones Primera Plana, SA

- Edicions del País Valencià

- Escuela de Magisterio de Bilbao

- Feedback E.I.Q.S., SL

- Gesaworld

- Grupo Mistral

- Grupo Penteo

- IBM España

- IE Learning Network, SA

- Jove Cambra d'Igualada

- Mubimedia, SL

- Organització Internacional Dianova

- Patronat Municipal de Teatre de Sitges

- Projecte Universitat i Empresa (PUE)

- Residencia de Estudiantes

- Retevisión Móvil, SA

- Servijob Desarrollo Profesional, SL

- Software AG España, SA

- Urbe Óptima

Institucions internacionals

- Association La f@c - Campus 

Numérique François

- Centre National d'Enseignement 

à Distance (CNED)

- Commission of the European 

Communities

- European Association of Distance 

Teaching Universities (EADTU)

- ICEF Berlin GmbH

- International Journal of Humanities 

and Peace (IJHP)

- London and South Eastern Library 

Region

- University of British Columbia (UBC)

- Universaet Linz (Uni Linz)

- Université Blaise Pascal - Clermont II

- Universitat d’Hèlsinki (UH)

Institucions de Llatinoamèrica

- Caja de Compensación Familiar 

de Antioquia (COMFAMA)

- Corporación Escuela de Formación 

de Ciudadanos Siglo XXI

- Universidad Autónoma Metropolitana,

- Unidad Iztapalapa (Mèxic)

- Universidad de Guadalajara (Mèxic)

- Universidad Interamericana de Costa 

Rica y Panamá

- Universidad Nacional de Quilmes 

(Argentina)

- Universidad Técnica Privada de Loja 

(UTPL)
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Iniciatives empresarials:
Grup UOC

Estructura del grup empresarial

Durant l'exercici, EDIUOC, SL va

canviar la seva denominació per la

de Grup UOC, SL i, poc després, va

segregar la seva activitat editorial

creant una nova empresa

anomenada Editorial UOC, SL.

Editorial UOC, SL ha continuat

l'activitat editorial engegada per

EDIUOC mitjançant les iniciatives

següents:

– Col·leccions procedents de

l'explotació del fons d'assignatures

de la UOC:

Col·lecció "Manuals", llibres en

català

Col·lecció "Manuales", llibres en

castellà

Col·lecció "Biblioteca

Multimèdia", llibres en CD-ROM

en castellà i català

Col·lecció "Biblioteca Oberta",

llibres en català

– Col·leccions en què els títols no

provenen del fons UOC:

Col·lecció "Educación y Nuevas

Tecnologías", llibres en castellà

Col·lecció "Biblioteca Multimedia

de la Industria", CD-ROM en

castellà

Alhora que s'han encetat col·leccions

noves, s'han reformulat les

col·leccions "Libro&Web" i "Empresa

Oberta" per a refondre-les en alguna

de les anteriors. 

Durant el període, l'esforç més

significatiu d'Editorial UOC ha estat

la creació i consolidació d'una xarxa

comercial que ampliï la nostra

presència a Catalunya i a la resta de

l'Estat espanyol.

Editorial UOC, SL Aragó, 182, 6a. planta i sobreàtic

08011 Barcelona 

Tel. 93 452 74 20

Fax 93 451 30 16

www.ediuoc.es

Director: Isaías Taboas

Data de constitució: 24 d'octubre

del 2001

Capital a 31/12/01: 375.650 e

Participació: 100% Grup UOC

Grup UOC

FUOC

Xarxa Virtual

E-publiciting Oferta docent fora de Catalunya – Formació per 
a empreses

– Gestió del 
coneixement

– Comunitats 
virtuals

Editorial UOC Planeta UOC GEC

GMMDEOEurecamèdia E-strategies
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Ensenyament Obert, empresa creada

per Enciclopèdia Catalana i la

Universitat Oberta de Catalunya, té

com a objectiu oferir programes

formatius a distància, especialment

centrats en l'àmbit preuniversitari,

adreçats sobretot a totes les

persones que per qüestions laborals

no poden cursar estudis presencials i

volen progressar personalment i

professionalment. 

Durant l'any 2001 ha entrat en el

nostre accionariat l'empresa Planeta

UOC, SL.

En el darrer any, Ensenyament Obert

ha tingut com a principal objectiu

consolidar els cursos que ja

funcionaven i ampliar la seva oferta

formativa.

Així, doncs, s'han desenvolupat 

els cursos següents:

Curs d'accés a la Universitat Oberta

de Catalunya 

S'ofereixen tres convocatòries anuals

de començament de curs (octubre,

març i maig).

Les especialitats per a les quals es

prepara són les següents: 

Ciències Empresarials*

Dret*

Humanitats

Enginyeria Tècnica en Informàtica

de Gestió i de Sistemes*

Filologia Catalana

Psicologia

Turisme*

* Estudis oferts en català i castellà.

Programes d'especialista superior

(PES)

S'han continuat oferint els programes

d'especialista superior (abans cursos

de formació superior), amb dues

convocatòries anuals de

començament de curs (octubre i

març).

Els programes són els següents:

Secretariat (1.300 hores)

Gestió comercial i màrqueting

(1.400 hores)

Administració de sistemes

informàtics (2.000 hores)

Curs d'accés als cicles formatius 

de grau superior per a persones

més grans de 20 anys

S'ha desenvolupat l'edició del curs

que prepara per a l'accés als cicles

formatius de grau superior per a

persones més grans de 20 anys. 

Les especialitats per a les quals

preparem són les següents:

Secretariat 

Gestió comercial i màrqueting 

Administració de sistemes

informàtics

La novetat de l'any 2002 ha estat la

creació d'una línia de cursos

d'extensió universitària: 

Responsable comercial i de

màrqueting

Responsable de logística i

compres

Responsable d'investigació i

planificació comercial

Responsable de relacions

públiques

Responsable de gestió

administrativa

Responsable de marxandatge i

promoció en el punt de venda

Responsable en prevenció de

riscos laborals

Responsable en seguretat laboral

Responsable en prevenció de

riscos laborals (nivell intermedi)

Ensenyament Obert Diputació, 250

08007 Barcelona 

Tel. 93 412 60 63

Fax 93 412 38 51

www.obert.com

Gerent: Eugeni Sender

Data de constitució: juliol del 1998

Capital a 31/12/01: 480.800 e

Participació: 50% Grup UOC
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E-strategies és una consultoria

estratègica especialitzada a

dissenyar estratègies de negoci 

a Internet.

Els clients d’E-strategies són

empreses i institucions innovadores

que volen assolir el lideratge en els

seus àmbits d’actuació i crear valor

per als seus clients, usuaris i

accionistes.

E-strategies provoca la reflexió

estratègica, construeix un pla

d’actuació, investiga les necessitats i

hàbits del mercat, dissenya plans de

comunicació, calcula les necessitats

financeres, identifica partners i

coordina i supervisa el projecte i els

diversos professionals que

col·laboren en el desenvolupament

d’una aplicació digital de gran

envergadura.

Durant aquest any ha continuat

elaborant projectes per a les

institucions següents:

- Govern d'Andorra

- Cambra de Comerç de Barcelona

- Ajuntament de Barcelona

- Ajuntament de Mataró

- Ajuntament de Sabadell

- Ajuntament de Vilafranca del

Penedès

- Departament de Benestar Social

- Departament d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca

- Consell de Col·legis de Diplomats

en Infermeria de Catalunya

- Espacio Pyme

- Fundació per a la Universitat

Oberta de Catalunya

- "la Caixa"

- Unión de Mutuas

- Abacus

- Resmundi

- COPCA

E-strategies Passeig Torreblanca, 16

08190 Sant Cugat del Vallès

Tel. 93 544 21 13

Fax 93 544 21 14

info@e-strategies.org

Director general: Diego Torres

Data de constitució: gener del 2000

Capital a 31/12/01: 15.030 e

Participació: 60% Editorial UOC, SL
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Eurecamèdia ha completat el període

consolidant-se com l'empresa del

Grup UOC dipositària de la missió de

conceptualització, producció i

integració tecnològica dels materials

didàctics.

Entre les activitats remarcables

d'Eurecamèdia, a més de l'elaboració

dels materials didàctics dels

ensenyaments reglats, hi ha les

següents:

- La col·laboració en la posada en

marxa de l'EVIU.

- La cristal·lització dels esforços en

R+D, que es concreten en la

posada en marxa de MAGIC

(Metodologia Avançada de Gestió

Integral de Continguts), que ens

permetrà gestionar de manera

integrada els continguts pel que fa

a la seva producció, actualització i

reutilització de manera eficient.

Eurecamèdia, SL Aragó, 182, 6a. planta

08011 Barcelona

Tel. 93 452 74 90

Fax 93 451 30 16

www.eurecamedia.com

Director general: Isaías Taboas

Data de constitució: 29 d'octubre

del 1999

Capital a 31/12/01: 60.104 e

Participació: 62,5% Editorial UOC, SL
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Gestión del Conocimiento, SA

(GEC)

Pellaires, 30-38

08019 Barcelona

Tel. 93 394 12 00

Fax 93 394 12 01

www.gec.es

Director general:

Ramon Puente Margalef

Data de constitució:

31 de gener del 1997

Capital a 31/12/01: 180.300 e

Participació: 70% FUOC

Aquest ha estat un any de grans

canvis i reptes per a GEC. 

S'han portat a terme iniciatives

importants per a consolidar i situar

GEC com l'empresa de referència en

projectes de gestió del coneixement,

aprenentatge virtual (e-learning) i

comunitats virtuals a Espanya i

Llatinoamèrica.

Un equip multidisciplinari de 125

persones especialistes en diferents

àrees (consultors, comunicadors,

pedagogs, enginyers, dissenyadors,

etc.) ho ha fet possible.

S'han obert oficines noves a Sevilla i

Madrid, i la segona seu de

Barcelona. Buenos Aires i Santiago

de Xile són la base d'operacions

actual per a fer front a la nostra

entrada en els nous mercats

llatinoamericans. 

A partir d’una clara missió

empresarial –"que el coneixement

flueixi en les organitzacions"–, s'han

elaborat els objectius estratègics i

l’aplicació de diversos plans d'acció:

- Creació d’un pla estratègic i d’una

proposta de valor per als nostres

clients.

- Creació d’una nova identitat

corporativa, d'acord amb la missió

i els objectius de l'empresa, que

inclou el canvi de marca i logotip:

ara som GEC, UOC Group. 

- Implantació de la nova identitat

visual.

- Impuls d’iniciatives de màrqueting i

comunicació corporativa, com ara

assistir a esdeveniments (fires,

congressos, ponències, etc.) o

organitzar-los.

- Implantació d’una metodologia en

el procés d'elaboració dels

projectes.

- Adquisició de la firma de

consultoria del Grup E-strategies.

- Adquisició de la divisió Empresa i

Projectes Especials de Planeta

UOC. 

- Consolidació i captació de clients i

projectes nous.

Durant aquest període s'han

consolidat comptes tan importants

com "la Caixa", Fundació "la Caixa" i

les relacions amb diversos

departaments de la Generalitat de

Catalunya. Entre els projectes de

referència que s'han consolidat hi ha

els següents: 

- Educalia

- Aula Repsol

- Virtágora Caixa Sabadell

- Intranova Novartis

- e-Cifo

- Virtaula Caixa

- Club Estrella

S'han aconseguit clients nous, que

amb projectes d'envergadura han

fomentat l'expansió i el creixement

de GEC. Es destaquen els següents:

RuralCat

DARP, Generalitat de Catalunya

Opina 

Fòrum Barcelona 2004

Congrés de la Joventut de

Catalunya

Secretaria General de Joventut 

de la Generalitat de Catalunya

Nodat

Secretaria de Telecomunicacions i

Societat de la Informació de la

Generalitat de Catalunya

Gedas Academy Grup Volkswagen

CEOE Marketplace

IMFE Reus 

Institut Municipal de Formació i

Empresa de Reus

Escola de Negocis Lluís Vives

Cambra de Comerç de València
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Graduado Multimedia Av. Tibidabo, 39-43

08035 Barcelona

Tel. 93 253 23 00

Fax 93 417 64 95

www.gmmd.net

Gerent: Ladislau Girona

Data de constitució: 23 de

desembre del 1999

Capital a 31/12/01: 75.126 e

Participació: 25% FUOC i 25% Planeta

La titulació de Graduado Multimedia

a Distancia (GMMD) es va crear al

1999 com una iniciativa conjunta de

la Universitat Politècnica de

Catalunya i la Universitat Oberta de

Catalunya. Durant el curs 2000-2001,

la incorporació d'un nou soci,

Planeta, SL, va facilitar la integració

de la gestió del GMMD en la Divisió

Iberoamèrica de la UOC. Al llarg de

l'any 2001 s'ha aprofundit en

aquesta integració amb l'objectiu de

millorar la qualitat acadèmica dels

estudis i de tots els processos

necessaris per a l'aprenentatge

correcte de l'estudiant.

El Graduado Multimedia és el primer

títol propi de la UOC i té com a

objectiu formar professionals

capaços de gestionar projectes

multimèdia d'una manera integral. Els

estudis ofereixen la modalitat de

titulació progressiva en les

especialitats de Disseny i creació de

continguts, Tecnologia i Gestió.

Al 2002, el Graduado Multimedia ha

establert col·laboracions amb

Formació de Postgrau de la UOC

que l'han portat a responsabilitzar-se

de la coordinació acadèmica del

màster en Aplicacions multimèdia i

de diversos cursos de la Universitat

Oberta d'Estiu, tant en versió

catalana com castellana, aprofitant

els coneixements en els usos i les

tecnologies multimèdia. A més, s'han

establert contactes amb les joves

cambres de comerç de Catalunya i

l'empresa FNAC per a estudiar

futures col·laboracions capaces

d'aprofitar l'expertesa de les

respectives organitzacions. 
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Planeta UOC, SL World Trade Center Barcelona

08039 Barcelona

Tel. 93 344 63 00

Fax 93 344 63 10

Director general: Antonio Guerín

Data de constitució: juliol del 2000

Capital a 31/12/01: 1.469.144 e

Participació: 50% Editorial UOC, SL

Planeta UOC és una iniciativa de la

Fundació per a la Universitat Oberta

de Catalunya i Editorial Planeta que

té per objectiu divulgar l'oferta

formativa de la UOC en espanyol i

preparar el terreny per a arribar a

oferir titulacions conjuntes amb

diferents països llatinoamericans.

Durant aquest curs s'han ofert 

9 titulacions homologades i 124

programes de postgrau.

Per a assolir aquest objectiu, Planeta

UOC aprofita l'experiència docent

acumulada a Catalunya i l'exporta

més enllà de les nostres fronteres.

Per a això ha calgut traduir materials,

fer un nou campus virtual i

redissenyar els programes de gestió

de l'activitat docent i de

comptabilitat. Aquest procés de gran

envergadura ha estat codirigit per

Editorial Planeta i la UOC.

L'aliança de la UOC amb el Grup

Planeta ha estat cabdal per a

apropar la nostra oferta formativa al

mercat llatinoamericà.
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Xarxa Virtual de Consum, SCCL Diputació, 219

08011 Barcelona

Tel. 93 253 24 27

Fax 93 453 94 84

www.lavirtual.com

lavirtual@lavirtual.com

Gerent: Jaume Baró i Queralt

Data de constitució: 25 de

novembre del 1996

Capital a 31/12/01: 127.210,22 e

Participació: 2,13% FUOC

La Virtual (Xarxa Virtual de Consum,

SCCL) és una cooperativa de

consum, nascuda en l'àmbit de la

Fundació per a la Universitat Oberta

de Catalunya i emmarcada dins la

política de serveis de la UOC, que té

per objectiu oferir solucions a les

necessitats de consum de les

persones que estan o han estat

vinculades a la UOC (estudiants,

professors i personal de gestió).

La forma jurídica de cooperativa de

consum:

- mostra la voluntat de servei de la

iniciativa, sense interès directe en

el benefici econòmic, fent revertir

els beneficis empresarials en els

clients, bàsicament abaratint els

preus, i

- afavoreix la identificació

corporativa dels estudiants i la

resta de membres de la comunitat,

ja que la fórmula cooperativa

ofereix un potencial d'implicació

més gran amb el projecte

institucional, factor de relleu

especial en un sistema de relació

no presencial.

Objectiu

La Virtual vol arribar a oferir

productes més enllà dels destinats a

satisfer les necessitats generades

per la mateixa universitat

(informàtica, llibreria, papereria), atès

que el seu objectiu és arribar a ser

un referent en el moment de comprar

qualsevol producte o servei (música,

viatges, serveis bancaris, etc.) que

pugui ser d'interès per als membres

de la comunitat. Aquesta oferta es

presenta en un entorn de comerç

electrònic en el marc del Campus

Virtual.

Per aquest motiu, durant el curs

2001-2002 s’ha posat en marxa un

nou web plenament operatiu en

català i en castellà, tant en el marc

del Campus Virtual com a Internet.

Assemblea general en línia

Entre el 22 i el 26 de juliol del 2002

es va celebrar en el marc del

Campus Virtual l'assemblea general

extraordinària, en la qual es van

aprovar la gestió de l'any 2001, el

pressupost de l'exercici 2002 i el nou

consell rector.

La cooperativa de la UOC
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