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1- ORGANITZACIÓ

Els òrgans de govern són formats 
per diversos sectors de la societat i 
controlen la qualitat del procés for-
matiu a la UOC.

ÒRGANS DE GOVERN

PATRONAT
COMISSIÓ

PERMANENT

CONSELL
DE LA FUOC

CONSELL 
DE GOVERN

UOC

LA FUNDACIÓ UOC, COLUMNA 
VERTEBRAL DE LA UNIVERSITAT

RECTORA

Dra. Imma Tubella

GERENT

Dr. Òscar Aguer

VICERECTOR DE RECERCA

Dr. Eduard Aibar

PRESIDENT DE LA COMISSIÓ CIENTÍFICA 

DE LA RECERCA I EL DOCTORAT DE LA UOC 

Dr. Manuel Castells 

(fi ns al 18 de març de 2009) 

(Composició a 31 de juliol de 2009)L’EQUIP DE GOVERN

VICERECTOR DE POSTGRAU I FORMACIÓ CONTÍNUA 

Dr. Josep Maria Duart

 

VICERECTORA D’INNOVACIÓ 

Dra. Begoña Gros 

VICERECTOR DE POLÍTICA UNIVERSITÀRIA I PROFESSORAT 

Dr. Josep Lladós

VICERECTOR DE TECNOLOGIA

Dr. Llorenç Valverde

VICERECTOR D’ORDENACIÓ ACADÈMICA 

Dr. Pere Fabra 
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El Consell Assessor és un òrgan consultiu que també té la funció d’informar del pressupost, la programació i el nomenament

del rector/a de la UOC.

NOMENATS PEL PATRONAT DE LA FUOC  

 » President: Josep Vilarasau, president d’honor de CosmoCaixa

 » Vicepresidència: vacant 

 » Josep Maria Terricabras, director de la Càtedra Ferrater Mora        

de la Universitat de Girona

 » Vicent Partal, director de Vilaweb

 » Vacant pendent de cobrir

NOMENATS PEL PARLAMENT

 » Francesc Esteva, director de l’Institut d’Investigació de la Intel-

ligència Artifi cial del Consell Superior d’Investigacions Científi ques

 » Antoni Garrell, president del Cercle per al Coneixement

DESIGNATS PEL CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA

 » Joan Viñas, rector de la Universitat de Lleida

 » Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona 

 » Josep Joan Moreso, rector de la Universitat Pompeu Fabra

 » Antoni Giró, rector de la UPC 

DESIGNATS PER ORGANITZACIONS EMPRESARIALS

 » Josep A. Díaz, vicepresident de Foment del Treball Nacional

 » Lluís Godayol, representant de Petita i Mitjana Empresa                   

de Catalunya

DESIGNATS PER ORGANITZACIONS SINDICALS

 » Antonio Córcoles, representant de Comissions Obreres

 » Neus Munté, representant de la Unió General de Treballadors

 » Imma Tubella, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya

 » Òscar Aguer, director de la Fundació per a la Universitat Oberta  

de Catalunya

 » Enrique Alcántara, secretari de la Fundació per a la Universitat 

Oberta de Catalunya

CONSELL ASSESSOR (Composició a 31 de juliol de 2009)

La Comissió Permanent és l’òrgan permanent d’administració i gestió de la Fundació.

PRESIDENT

Josep Ribas, director general d’Universitats del Departament d’Innova-

ció, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya

VOCALS

 » Isaac Sanromà, president de la Cambra de Comerç de Reus

 » Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Infor-

mació del Departament de Governació i Administracions Públiques 

de la Generalitat de Catalunya 

 » Jordi Mestre, director general de Caixa Sabadell  

 » Imma Tubella, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya

 » Òscar Aguer, director de la Fundació per a la Universitat Oberta    

de Catalunya

 » Enrique Alcántara, secretari de la Fundació per a la Universitat 

Oberta de Catalunya

COMISSIÓ PERMANENT (Composició a 31 de juliol de 2009)

El Patronat és el màxim òrgan de representació, govern i administració de la UOC.

PRESIDENT

 » Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la 

Generalitat de Catalunya 

VICEPRESIDENTS

 » Enric Aloy, secretari general d’Innovació, Universitats i Empresa de 

la Generalitat de Catalunya 

 » Arcadi Calzada, president de Caixa Girona (fi ns al 31 de juliol de 

2009) 

VOCALS

 » Isaac Sanromà, president de la Cambra de Comerç de Reus

 » M. del Mar Serna, consellera de Treball de la Generalitat de 

Catalunya

 » Josep Ribas, director general d’universitats del Departament d’In-

novació, Universitats i Empresa 

 » Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Infor-

mació del Departament de Governació i Administracions Públiques 

de la Generalitat de Catalunya 

 » Ernest Maragall, conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya

 » Joan Majó, comissionat per a Universitats i Recerca

 » Agustí Montal, president de la Fundació  Enciclopèdia Catalana

 » Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona

 » Jordi Mestre, director general de Caixa Sabadell

 » Joan Roca, director general de Recerca del Departament d’Innova-

ció, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya 

 » Rosa Cullell, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

 » Javier Nadal, director general de Relacions Institucionals i Funda-

ción de Telefónica 

 » Patrick Torrent, sotsdirector de Turisme de Catalunya  

 » Isidre Fainé, persona física 

 » Isona Passola, persona física 

 » Imma Tubella, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya

 » Òscar Aguer, director de la Fundació per a la Universitat Oberta    

de Catalunya

 » Enrique Alcántara, secretari de la Fundació per a la Universitat 

Oberta de Catalunya

PATRONAT (Composició a 31 de juliol de 2009)

EL CONSELL ASSESSOR ÉS UN ÒRGAN CONSULTIU QUE 
TAMBÉ TÉ LA FUNCIÓ D’INFORMAR DEL PRESSUPOST, 
LA PROGRAMACIÓ I EL NOMENAMENT DEL RECTOR/A 
DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.
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2- ESTRATÈGIA

El curs 2008-2009 és un curs de canvis per a la UOC, no solament pel començament dels primers graus adaptats a l’espai 
europeu d’ensenyament superior (EEES), sinó també perquè es treballa per a situar la UOC al món, per a repensar la recerca, 
per a desplegar les noves eines i aules del Campus i per a consolidar la Universitat com a referent internacional en e-learning.
 

LA UOC AL MÓN 
 » Apostar per la cooperació amb altres universitats, institucions públiques, 

empreses i entitats cíviques d’Espanya, d’Europa i del món per a universa-
litzar l’ensenyament de qualitat al llarg de tota la vida.

 » Introduir en el model pedagògic el concepte de mobilitat, que trenqui bar-
reres d’accessibilitat al coneixement i que faciliti la mobilitat  d’estudiants 
i professors.

 » Promoure l’obertura d’una plataforma multilingüe al Campus Virtual.
 » Impulsar una cultura de qualitat que fomenti la innovació en el marc del 

procés de creixement i d’expansió internacional.

ELS PROFESSIONALS DE LA UOC 
 » Implantar una nova política de professorat.
 » Establir un nou model de treball, amb noves polítiques per a millorar les 

trajectòries professionals.
Vegeu pàg> 30-32

UN NOU MODEL D’ENSENYAMENT
 » Adaptar els estudis a l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES) i 

acreditar les propostes de grau dels estudis.
 » Dissenyar espais per a les activitats i els recursos d’aprenentatge, i millorar 

els sistemes d’acompanyament i seguiment dels estudiants.
Vegeu pàg> 46

REPLANTEJAMENT DE LA RECERCA 
 » Reorientar la recerca de la UOC, refundar l’IN3 i obrir els programes de 

doctorat a altres àmbits de coneixement.

Vegeu pàg> 44-48

EIXOS GENERALS

PRIORITATS ESTRATÈGIQUES

El 5 de març de 2009 la rectora de la UOC, Imma Tubella, i el conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, Josep 
Huguet, signen el contracte programa 2009-2014.

En el marc del contracte programa, es posa en marxa la defi nició del Pla estra-
tègic per al període 2009-2014. El Pla estratègic permet estructurar i ordenar, 
amb ambició i realisme alhora, l’activitat de la UOC en un horitzó que va més 
enllà d’un curs aïllat.

CONTRACTE PROGRAMA

Organització i estratègia

Amb el nou curs 2008-2009, la UOC comença una nova eta-
pa d’expansió, en cooperació amb entitats locals i internaci-
onals, marcada per la mobilitat (de coneixement, estudiants 
i professors), la innovació tecnològica (materials multiformat) 
i docent (oferta de qualitat i multilingüe), un impuls a la re-
cerca (noves àrees de coneixement), el compromís amb el 
benestar social (qualitat de vida) a dins i fora de la nostra 
universitat i el compromís humanitari, per mitjà de l’impuls 
de projectes de cooperació (Ecouniversitat, Escola Virtual de 
Cooperació, etc.). 

QUALITAT DE VIDA
 » Garantir la fl exibilitat del treball que afavoreixi la conciliació en tots els ves-

sants amb l’ús intensiu de les TIC i una creixent virtualitat que asseguri un 
equilibri millor i efi cient entre les activitats presencials i les no presencials, 
fent servir per a això la xarxa de la UOC al territori.

 » Advocar per una cultura del treball que ens permeti, a partir de l’efi ciència 
dels individus, optimitzar la mobilitat, la presencialitat i la connectivitat.

COMPROMÍS AMB EL TERRITORI
 » Portar la UOC al territori, al costat d’entitats locals, reforçant els vincles 

amb la comunitat i oferint nous espais de relació presencial.
 » Tornar a dissenyar i reforçar la xarxa de seus i centres de suport per a mi-

llorar l’atenció a la comunitat i convertir-los en pols de coneixement locals 
de referència.

Vegeu pàg> 18-19 i 78-79

LA COOPERACIÓ, LA MOBILITAT, LA INNOVACIÓ I LA 
RECERCA SÓN ELS EIXOS ESTRATÈGICS DE LA UOC 
PER AL CURS 2008-2009.
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ELS MATERIALS DIDÀCTICS DE LA UOC ESTAN DISPONIBLES 
PER A AUDIOLLIBRE, VIDEOLLIBRE I LLIBRE ELECTRÒNIC.

LA UOC ES MOU AMB TU 
Des del febrer del 2009, més de la meitat dels materials didàctics de la UOC 

estan disponibles en nous formats, a més a més dels de web i paper. Aquests 

nous formats són:  

 » L’audiollibre: locucions de llibres de text a partir de la tecnologia de la 

síntesi de veu.

 » El videollibre: locució de veu que reprodueix el contingut del vídeo, mentre 

se’n mostren alhora els subtítols.

 » El llibre electrònic: cobreix els dos formats estàndard del sector (mobi-

pocket i epub) que permeten adaptar el cos de la lletra, fer-hi cerques i 

consultar un diccionari.EIXOS 
 » Contribuir als processos de pau i promoure els drets humans

 » Proporcionar ajuda humanitària en situacions d’emergència 

 » Vetllar per la sostenibilitat del planeta

 » Facilitar l’alfabetització i l’accés al coneixement 

Per a assolir aquests objectius el Campus per la Pau col·labora amb organitza-

cions de prestigi com Creu Roja, Enginyeria sense Fronteres, Amnistia Interna-

cional, Gaia Education, Unitar, PNUD o l’Ofi cina Mundial del Moviment Escolta. 

A més a més, el Campus per la Pau manté acords amb universitats de l’Àfrica, 

d’Hispanoamèrica i de l’Àsia, i també amb altres organismes internacionals.

EL PROJECTE SER PAZ HA CONTRIBUÏT A REDUIR EN UN 
60% EL NOMBRE DE DELICTES EN UN BARRI DEL CENTRE 
DE GUAYAQUIL.

ACTIVITATS
Projecte de formació Collblanc – la Torrassa

Té l’objectiu de donar eines i solucions concretes a dones i joves, gent gran 

i immigrants que tenen difi cultats per a accedir al món laboral. En la segona 

fase, el Campus per la Pau coordina les autories dels materials educatius 

i els digitalitza. 

Projecte SER PAZ 

L’objectiu d’aquest projecte és reduir la violència a les zones més confl ictives 

de Mèxic i donar recursos i formació als joves per a apartar-los de les quadri-

lles i integrar-los a la societat. El Campus habilita aules per a impartir-hi cur-

sos de capacitació i alfabetització digital, socorrisme i disseny gràfi c (virtuals i 

gratuïts). La iniciativa ha permès reduir en un 60% els delictes en un barri del 

centre de Guayaquil.

Màster de Confl ictologia

Juntament amb l’Institut Internacional de Postgrau, es posa en marxa, durant 

el mes d’octubre del 2009, el màster de Confl ictologia (en anglès). 

DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT 
Novetat editorial: Derechos humanos. Nuevas realidades

Coincidint amb el 60è. aniversari de la Declaració Universal dels Drets Hu-

mans, aquest llibre  refl exiona sobre la vigència i la possible ampliació dels 

drets humans. 

Nova revista: Confl ictology

El número zero d’aquesta revista surt el setembre del 2009. Té l’objectiu de 

publicar articles de resolució i transformació de confl ictes, estudis de pau, no-

violència, gestió de crisis, mediació i sistemes alternatius de justícia, confl ictes 

armats, familiars i polítics.

http://campusperlapau.uoc.eduu

XARXES UNIVERSITÀRIES INTERNACIONALS 
Es manté la presència en les xarxes internacionals d’ensenyament, entre les 

quals es destaca la xarxa EADTU, de la qual la UOC és membre del Comitè 

Executiu. Tanmateix, la UOC augmenta la presència internacional en formar 

part de les agrupacions següents: 

 » AUIP: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado

 » CASE/Europe: Council for Advancement and Support of Education

 » EMUNI: Euromediterranean University 

 » EUCEN: European Association for University Lifelong Learning 

 » EUNIS: European University Information Systems 

 » NAFSA: Association of International Educators

 » Talloires Network

 PREMIS I RECONEIXEMENTS
 » Membre del Council for Doctoral Education dels Estats Units.

 » Premi Learning Impact 2009 de l’IMS a La meva UOC, com a millor portal 

educatiu. 

 » Premi Center of Excellence 2009 del New Media Consortium (NMC), en re-

coneixement del lideratge de la UOC en les àrees de tecnologia educativa 

i recursos formatius oberts. 

 » Traducció de l’informe Horizon (al català i a l’espanyol), gràcies a la col-

laboració amb el New Media Consortium.

http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/coneix_la_
uoc/xarxes_internacionals/xarxes_europees/list.html

LA UOC REP EL PREMI CENTER OF EXCELLENCE EN RECO-
NEIXEMENT DEL LIDERATGE EN TECNOLOGIA EDUCATIVA I 
RECURSOS FORMATIUS OBERTS.

ACTIVITATS I DIFUSIÓ 
Programa Erasmus per a la mobilitat del professorat de la UOC

La UOC aconsegueix nou beques de la UE per al període 2009-2010 del pro-

grama Erasmus de mobilitat del professorat entre institucions d’ensenyament 

superior mitjançant la Carta universitària Erasmus (2007). 

Col·laboració amb l’Àfrica: programa de Desenvolupament institucional i 

de formació en gestió universitària (DIGU)

La UOC acull les sessions organitzades per l’ACUP (Associació Catalana 

d’Universitats Públiques) i l’Institut Catalunya Àfrica amb la fi nalitat de millorar 

les capacitats institucionals de les universitats africanes

LA UOC INTERNACIONAL

LA COOPERACIÓ A LA UOC: CAMPUS PER LA PAU

MOBILITAT: MATERIALS DIDÀCTICS MULTIPLATAFORMA

Organització i estratègia




