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01
INTERNACIONAL
GLOBAL

LA UOC

I EL CAMPUS

CONVENIS INTERNACIONALS 
La UOC, mitjançant la signatura de 19 noves aliances interna-
cionals amb universitats, institucions educatives i organismes 
internacionals promou la mobilitat, capta talent, enriqueix el 
coneixement, enforteix la presència global i ajuda a potenciar 
els estudis d’aquesta universitat. 
Les aliances internacionals són a la pàgina 25 d’aquesta memòria.

EL PORTAL INTERNACIONAL 
La UOC internacionalitza l’oferta formativa i també interna-
cionalitza el portal. Adapta el discurs institucional a un públic 
global i aposta per elements multimèdia: webs híbrides, eines 
2.0, grà  cs autoexplicatius per a les xifres més rellevants de la 
Universitat, creació d’audiovisuals per a explicar el funciona-
ment del Campus Virtual i el model educatiu.

http://www.uoc.edu/portal/
english/index.html 

http://www.uoc.edu/portal/fr/
index.html

http://www.uoc.edu/portal/catala/
la_universitat/coneix_la_uoc/mapa_
internacional/convenis/index.html

http://www.uoc.edu/portal/_re-
sources/EN/demos/model_edu-
catiu/index.html

e-

http://www.dipity.com/uoc/
Universitat/   
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uoc.oc dedueduedu//po/po/po trtartartal/l/cl/cl/caata

Convenis htthtthtt /p:/p:///ww/www uw uococ deduedu/p

Portal en anglès

htthttp /p:///www uococ ededu//po

Portal en francès

hhtthtt /p:/p:///ww/www uw uococ ed

Model educatiu

htthtt /p:///ww dw dipit

Historiograma en línia
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CAMPUS GLOBAL 
Amb la posada en marxa d’oferta formativa en anglès i en fran-
cès, la UOC també posa en marxa el Campus Global en què el 
primer semestre del curs 2009-2010 ja s’imparteixen el màster 
de Food, Society and International Food Governance i el màs-
ter de Con  ictology, a més del màster d’Études islamiques et 
arabes. Els dos primers són íntegrament en anglès i el tercer, 
en francès.  

Durant el segon semestre acadèmic del curs 2009-2010 s’am-
plia l’oferta de postgrau en anglès amb els programes d’E-
learning Course Design and Teaching, el Joint Certi  cate in 
E-Learning Design and Development UOC-UNM i l’especia-
lització de Food Security: Assessment and Action, programa 
conjunt amb la FAO (Organització de les Nacions Unides per a 
l’Alimentació i l’Agricultura).  

ANTENES UOC 
La xarxa d’Antenes UOC és formada per professionals que 
desenvolupen la funció d’intermediaris entre la Universitat i 
els països considerats clau per a la internacionalització. Des 
d’aquestes antenes es dóna suport logístic i s’obren noves 
oportunitats de col·laboració. 

Aquest curs la UOC obre dues antenes noves: 
una a Brussel·les (Països Baixos) i l’altra als països andins, que 
s’afegeixen a les de l’Índia (Nova Delhi) i la Xina (Xangai). 

XARXES INTERNACIONALS 
Es manté la presència en xarxes internacionals i s’impulsa l’in-
tercanvi i l’aplicació de coneixement i noves tecnologies, que 
milloren la docència i la recerca. 

La presència de la UOC en xarxes internacionals es pot consultar a la 

pàg. 20 d’aquesta memòria o bé al portal de la Universitat.

http://www.uoc.edu/portal/catala/
la_universitat/coneix_la_uoc/
xarxes_internacionals/xarxes_   
europees/list.html

ala/la/a//

LA UOC DÓNA SORTIDA AL NOU CAMPUS GLOBAL 
QUE PERMET DISPOSAR PROGRESSIVAMENT D’UNA 
OFERTA MULTILINGÜE.

EADTU
Participació en dues seccions de suport (task force) —1) Virtu-
al Library i 2) International Study Centers— i en dos projectes 
europeus —1) SIRUS (Shaping Inclusive and Responsive Uni-
versity Strategies) i 2) Open Educational Resources in Higher 
Education.

EPUF
La UOC coorganitza el primer Congrés de Rectors de la Unió 
per la Mediterrània (UpM), a Barcelona, on es troben rectors 
de 21 països.

ICDE
La UOC és la seu de l’Standing Conference of Presidents 
(SCOP) sobre «La qualitat en el context de la crisi  nancera». 
Hi participen una vuitantena de rectors i màxims executius 
universitaris.

NMC
Juntament amb l’eLearn Center, es duu a terme el primer in-
forme Horizon: Edició Iberoamericana 2010.

Alhora, la UOC reforça el posicionament internacional amb ini-
ciatives com l’organització d’esdeveniments, la participació en 
congressos internacionals o l’establiment de noves aliances 
amb xarxes internacionals:

Internacionalització, campus global, càtedres i cooperació

Xarxes internacionals

Pàgina d’inici del 
campus global
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02
D’E-LEARNING
CÀTEDRA UNESCO 

L’OPEN SOCIAL LEARNING
Durant aquest curs la Càtedra se centra en l’anàlisi de l’ús de 
les xarxes socials per a l’aprenentatge en línia, temàtica que 
es treballa a diversos nivells a la taula rodona «Open Social 
Learning a l’Estat espanyol: diagnòstic i perspectiva». 

Arran de les conclusions extretes de la taula rodona i de l’es-
tudi elaborat sobre aquest tema, s’organitza el VI Seminari In-
ternacional sobre Open Social Learning, que té lloc els dies 30 
de novembre i 1 de desembre de 2009, a Barcelona. Al seminari 
hi assisteixen, entre altres, experts mundials com George Sie-
mens i Stephen Downes, els quals analitzen els avantatges i els 
inconvenients a l’hora de fer evolucionar l’educació a distància 
cap a models més oberts basats en l’ús de xarxes socials, més 
enllà dels entorns virtuals d’aprenentatge de cada institució. 

DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT: PORTAL, BLOG I TWITTER 
Tota aquesta activitat duta a terme es recull al portal i el blog 
de la Càtedra, que és un espai de comunicació i re  exió en-
torn de l’adopció de les TIC en l’aprenentatge i el desenvolu-
pament de les persones. Així, la Càtedra també experimenta 
per primera vegada l’ús de twitter com a eina proactiva per a 
l’aprenentatge en entorns informals i com a mitjà de conferèn-
cia 2.0.  

http://www.uoc.edu/symposia/
unescoseminar2009/ 

a//

CURS PILOT D’OPEN SOCIAL LEARNING A FACEBOOK 
Des de la Càtedra es participa en la de  nició del curs Viatges 
2.0: eines i recursos en línia, dut a terme per mitjà de la xarxa 
social Facebook, com a prova pilot entorn de la intersecció en-
tre ensenyament formal i ensenyament informal. Aquest curs 
es presenta al VI Seminari Internacional com a curs pilot d’ex-
periència pràctica d’Open Social Learning. 

OBJECTIU 
La Càtedra UNESCO en e-Learning de la UOC investiga i duu 
a terme activitats destinades a fomentar les TIC per al desen-
volupament i l’aprenentatge.

http://www.facebook.com/group.
php?gid=162804996538 

oup.up.upp

L’OPEN SOCIAL LEARNING ÉS L’EIX DEL VI SEMINARI 
INTERNACIONAL DE LA CÀTEDRA.

http://catedraunesco.uoc.edu

Portal web:

http://unescochair-elearning.uoc.edu/blog 

Blog:

http://twitter.com/uocunescochair

Twitter:

Internacionalització, campus global, càtedres i cooperació

ÒRGANS DE DIRECCIÓ I GESTIÓ
» Directora executiva, Emma Kiselyova 
» Director acadèmic, Dr. Julià Minguillón 
» Coordinació, Jordi Cornet
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ACTIVITATS DE DIFUSIÓ 
» Nou portal web de la Càtedra 

OBJECTIU 
La Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC és fruit de l’acord subscrit entre Linguamón - Casa de les Llengües i la Universitat
Oberta de Catalunya el mes de novembre del 2006, amb la  nalitat de cooperar en la promoció d’un concepte alhora sostenible, 
equitatiu i funcional de la diversitat lingüística. Es tracta d’una cooperació que s’inscriu en el context de les estratègies de mul-
tilingüisme de la Unió Europea, que impulsen com una de les actuacions més destacades la constitució de xarxes de càtedres 
universitàries dedicades a aquesta temàtica.

Emmarcada en els Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC, la Càtedra té la funció de promoure activitats de recerca, formació, 
informació i documentació sobre el multilingüisme com a mitjà de desenvolupament social i econòmic.

PROJECCIÓ INTERNACIONAL
Xarxa EUNOM
Aquest projecte reuneix 20 universitats europees i dos centres 
d’investigació que estan disposats a desenvolupar les estruc-
tures multilingües adequades i a participar en un debat sobre 
les implicacions del multilingüisme a Europa. 

ESTUDIS I PROJECTES
Enginyeria lingüística
Durant el 2010 la Càtedra continua desenvolupant el projecte 
d’integració de tecnologia per a la creació d’espais virtuals de 
comunicació multilingües amb traducció automàtica. Les tas-
ques que es duen a terme per a assolir aquest objectiu són:

» Integració del sistema de traducció Apertium a la missat-
geria, a les aules del postgrau de Gestió de la diversitat 
lingüística i cultural. 

» Desplegament de memòries de traducció i glossaris a partir 
de la documentació sobre multilingüisme i diversitat lingüís-
tica, i material del postgrau disponible en diverses llengües. 

» Desenvolupament de la parella lingüística català-anglès 
amb vista a una integració a les aules de postgrau i l’execu-
ció d’una prova pilot. 

» Contribució a la creació de l’aula transversal del postgrau 
de Gestió de la diversitat lingüística i cultural.

http://eunom.uoc.eduu

LA CÀTEDRA TÉ LA FUNCIÓ DE PROMOURE ACTIVITATS DE 
RECERCA, FORMACIÓ, INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ SOBRE 
EL MULTILINGÜISME COM A MITJÀ DE DESENVOLUPAMENT 
SOCIAL I ECONÒMIC.

» Publicació de dos llibres amb Editorial UOC

» Cicle de conferències: s’hi analitza l’evolució de la diversi-
tat lingüística i es fa ressò de la recerca que es duu a terme 
sobre el multilingüisme aplicat a àmbits com l’economia o 
l’ensenyament.

» Desenvolupar la voluntat de comunicar en una L2 (coord. 
Isidor Marí i Miquel Strubell).

» El multilingüismo desde la cuna. Elementos que hay que 
tener en cuenta para educar de modo multilingüe. Autora: 
Anna Solé Mena.

03
LINGUAMÓN-UOC
CÀTEDRA DE MULTILINGÜISME 

http://catedramultilinguisme.uoc.edu

http://catedramultilinguisme.uoc.edu/

Internacionalització, campus global, càtedres i cooperació

ÒRGANS DE DIRECCIÓ I GESTIÓ
» Director de la Càtedra, Isidor Marí (  ns al 19 d’octubre de 2010), Miquel Strubell
» Secretari executiu, Miquel Strubell (  ns al 19 d’octubre de 2010), Joan Pujolar
» Responsable de l’àrea de docència, Maite Puigdevall
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04 L’ESPORT
CÀTEDRA UNESCO UOC-FUTBOL 
CLUB BARCELONA DE

PER A LA COEXISTÈNCIA SOCIAL 
I LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

OBJECTIU 
Adscrita al Campus per la Pau, l’objectiu de la Càtedra és pro-
moure la cohesió social i solucionar situacions con  ictives de 
manera pací  ca per mitjà de l’esport. La Càtedra ofereix pro-
cediments, actituds i competències perquè els estudiants pu-
guin analitzar i aplicar les possibilitats de la pràctica esportiva 
com a eina d’intervenció educativa i de transmissió de valors 
en contextos de baixa coexistència social i alta con  ictivitat.
Els tres pilars bàsics de la Càtedra són: docència, recerca i 
transferència.

MÀSTER DE L’ESPORT PER A LA COEXISTÈNCIA SOCIAL I LA RESOLUCIÓ 
DE CONFLICTES
Aquest màster ofereix les competències necessàries per a 
aplicar la pràctica esportiva com a eina d’intervenció educati-
va i de transmissió de valors en contextos de baixa coexistèn-
cia social i alta con  ictivitat. 

El màster consta de dos postgraus: 
» Postgrau de l’Esport i drets humans: ofereix un ampli ven-

tall d’assignatures enfocades des de la sociologia, la peda-
gogia i els drets humans. 

» Postgrau de l’Esport i el desenvolupament: imparteix vuit 
assignatures relacionades amb la intervenció social i el des-
envolupament.

S’adreça a professionals de l’àmbit de l’educació, la psicolo-
gia, l’esport, l’atenció primària i també a ONG i associacions 
relacionades amb la cooperació en el desenvolupament i els 
drets humans.

RECERCA 
La Càtedra impulsa la recerca en l’àmbit esportiu mitjançant el 
CREC (Centre de Recerca i Estudis sobre Con  ictologia de la 
UOC) i la XICS (Xarxa Internacional de Centres Solidaris de la 
Fundació Futbol Club Barcelona). El primer és un grup multi-
disciplinari sobre pau i con  ictes que investiga la resolució de 
con  ictes per mitjà de la pràctica esportiva. El segon té com a 
objectiu estudiar l’impacte dels programes esportius dels cen-
tres extraescolars solidaris que la Fundació FCB té repartits 
per diversos continents.

TRANSFERÈNCIA 
» Publicació de la memòria anual d’activitats, un llibre col-

lectiu amb els resultats de la recerca i diversos materials 
de difusió.

» Organització d’un congrés internacional sobre l’esport per 
a la coexistència social i la resolució de con  ictes (Suïssa).

L’OBJECTIU DE LA CÀTEDRA ÉS PROMOURE LA COHESIÓ 
SOCIAL I SOLUCIONAR SITUACIONS CONFLICTIVES DE 
MANERA PACÍFICA PER MITJÀ DE L’ESPORT.

Internacionalització, campus global, càtedres i cooperació
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05 PAU
CAMPUS PER LA 

El Campus per la Pau és la universitat de les ONG, la iniciativa 
solidària de la UOC. Té el propòsit de contribuir a la pau i a 
la solidaritat amb les persones i societats menys afavorides i 
promou la cooperació en el desenvolupament, l’ajut humani-
tari i la sostenibilitat.

TRANSFERÈNCIA 
» Jornades d’EcoUniversitat (Barcelona, octubre del 2009 i 

juny del 2010) amb el lema «Decreixement i propostes de 
transició». Es debat el paper dels mitjans de comunicació 
en la sensibilització ecològica, les alternatives polítiques i 
econòmiques de la crisi ecològica i el concepte de salut 
integral. 

» IV Congrés de Con  ictologia i Pau (Barcelona, setembre 
del 2010). L’objectiu és oferir un lloc de trobada i intercanvi 
d’experiències a tots, professionals, experts i especialistes 
que treballen a favor de la pau, la justícia restaurativa, la 
gestió de con  ictes, la mediació, l’arbitratge i la conciliació.

» La creació del Centre de Recerca i Estudis sobre Con  ic-
tologia (CREC). Promou la investigació i la re  exió sobre 
aquest àmbit i disposa d’una plataforma virtual amb el su-
port de l’Ajuntament de Barcelona:                                                                         
www.resoluciodecon  ictes.com

» Journal of Con  ictology, de caire cientí  c i periodicitat 
semestral. Examina l’aplicació de teories de resolució de 
con  ictes i divulga coneixements sobre la pràctica de la no-
violència amb un enfocament realista i cientí  c. 

      http://journal-of-con  ictology.uoc.edu 

» EcoUniversitat, de caire divulgatiu i periodicitat semestral. 
Se centra en la sostenibilitat, el medi ambient i l’ecologia. 

     http://ecouniversitat.uoc.edu 

MÉS CURSOS, MÉS ESTUDIANTS, MÉS ENTITATS  
La universitat de les ONG creix quantitativament i qualitativa-
ment amb un total de 90 cursos amb més de 3.000 estudiants 
i 14 entitats col·laboradores. Els projectes de formació més 
destacats són:
» Programa Sistemes alimentaris, cultura i societat de l’Insti-

tut Internacional de Postgrau de la UOC. 
» Curs de Prevenció i protecció contra l’explotació sexual co-

mercial infantil (ESCI), adreçat a juristes, advocats i treba-
lladors d’ONG i administracions públiques especialistes en 
drets humans i infància. 

» Curs Aprendre a conviure, impulsat juntament amb l’Ajunta-
ment de l’Hospitalet de Llobregat i l’Obra Social «la Caixa», 
adreçat a col·lectius desfavorits del districte de Collblanc-la 
Torrassa. 

» Curs Comprendre Àfrica, amb l’ONG Amics per al Desen-
volupament de l’Àfrica Negra (ADANE). 

» Cursos virtuals sobre natura, pau i responsabilitat amb la 
comunitat amb l’O  cina Mundial del Moviment Escolta, que 
aplega 28 milions de persones de 160 països diferents. 

» Millora del programa d’Acció humanitària UOC-Creu Roja, 
que s’adapta a l’EEES i als nous per  ls del mercat laboral. 

EL CAMPUS PER LA PAU PROMOU LA COOPERACIÓ 
EN EL DESENVOLUPAMENT, L’AJUT HUMANITARI I 
LA SOSTENIBILITAT.

http://campusperlapau.uoc.edu/ u//


