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1- EL CURS DE L’ANY

Síntesi

LLIÇÓ INAUGURAL
Alfonso Vegara, president de la Fundación Metrópoli, imparteix la 
lliçó inaugural del curs acadèmic titulada «La planifi cació urbanísti-
ca en un món globalitzat».
------------------------------------------------------------------------------

ESTUDIANTS
El nou curs 2008-2009 arrenca a la UOC amb gairebé 35.000 
estudiants.
------------------------------------------------------------------------------

PREMIS
Un blog del Quadern gris guanya el premi Lletra 2008.
------------------------------------------------------------------------------

HONORIS CAUSA
Sir Timothy Berners-Lee, creador del World Wide Web, doctor 
honoris causa.
------------------------------------------------------------------------------

DOCÈNCIA
El Departament d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya i la 
UOC creen dos programes formatius nous: Prevenció i detecció 
de la violència familiar i Gestió i direcció de centres residencials 
d’atenció a la gent gran.

La Generalitat, l’Institut de Drets Humans i la UOC posen en marxa 
el primer màster de Drets humans i democràcia.
------------------------------------------------------------------------------

COOPERACIÓ
Iniciativa pilot del Campus per la Pau i la Fundación SER PAZ per a 
la integració de joves quadrillers de l’Equador.
http://campusperlapau.uoc.edu 
------------------------------------------------------------------------------

DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT
Professors experts de la UOC analitzen la crisi fi nancera.
------------------------------------------------------------------------------

ESTUDIANTS
L’escriptor Jaume Cabré parla amb estudiants de la UOC del seu 
últim llibre, Les veus del Pamano.
------------------------------------------------------------------------------

SETEMBRE-OCTUBRE 2008

http://www.uoc.edu/inaugural08/

http://www.uoc.edu/hc/berners-leee

http://www.youtube.com/uoc

Jaume Cabré
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ESTUDIANTS
Acte de graduació a Barcelona i Madrid, amb prop de 4.600 estudiants.
------------------------------------------------------------------------------------

CÀTEDRES
Experts internacionals debaten com es pot combatre la divisòria digital 
des de l’educació en la Càtedra UNESCO d’E-learning de la UOC.
------------------------------------------------------------------------------------

COOPERACIÓ
La UOC assenta les bases de l’EcoUniversitat.
------------------------------------------------------------------------------------

DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT
El sociòleg i pensador polonès Zygmunt Bauman analitza l’educació en 
un món de diàspores al cicle Debats d’Educació.

Neix una nova manera de navegar pels continguts de la UOC: Coneixe-
ment en xarxa.
 
«Niberta» i «Cuadernos de Viaje», noves col·leccions d’Editorial UOC.
http://www.editorialuoc.cat
------------------------------------------------------------------------------------

INSTITUCIONAL
Cimera inaugural de la Universitat Euromediterrània, institució orientada
a fomentar el coneixement científi c i acadèmic a la regió mediterrània.
------------------------------------------------------------------------------------

INNOVACIÓ
La UOC i Orange s’alien en el desenvolupament de continguts per a 
dispositius de lectura de «tinta electrònica» com a eina educativa. 
------------------------------------------------------------------------------------

RECERCA
Neix l’eLearn Center, el primer centre de recerca i innovació en 
e-learning de l’Estat espanyol amb investigadors de tot el món.
http://elearncenter.uoc.edu/ 
------------------------------------------------------------------------------------
 
DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT
Neix Walk In, la nova revista institucional de la UOC.
------------------------------------------------------------------------------------

MOBILITAT
La UOC envia un total de 42.377 resultats fi nals d’assignatures del segon 
semestre per SMS.

La UOC ja té 500 assignatures adaptables a diferents dispositius electrò-
nics mòbils.
------------------------------------------------------------------------------------

DOCÈNCIA
La UOC forma directius del Grupo Leche Pascual en direcció estratègica.
------------------------------------------------------------------------------------

NOVEMBRE-DESEMBRE 2008

GENER-FEBRER 2009

http://www.debats.cat/ 

http://xarxa.uoc.edu/

http://walkin.uoc.edu
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ALUMNI
Primera trobada de la comunitat UOC Alumni, a Madrid.
------------------------------------------------------------------------------

DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT
Neix TALAIA, l’observatori de terminologia de la societat del coneixe-
ment creat per la UOC i el Termcat.

Posada en marxa de l’espai OffLletra, que permet més interactivitat 
amb l’aportació d’informació i de material multimèdia per part dels 
lectors.
http://www.lletra.uoc.edu

Pasqual Maragall, convidat de Tribuna Oberta Vilafranca.

Lletra impulsa el projecte TopobioGrafi es de l’exili català, que permet 
seguir les històries de vida i literàries dels exiliats catalans del 1939 
amb aportacions dels usuaris i aplicacions web híbrides (mashup) 
com Google Maps o Youtube.
http://www.topobiografi es.cat
------------------------------------------------------------------------------

INSTITUCIONAL
Aliança amb la Universitat Hassan II Mohammedia Casablanca per a 
la mobilitat de capital i coneixement.

La UOC i «la Caixa» venen l’empresa GEC a dos fons d’inversió.
------------------------------------------------------------------------------

EEES
Els experts en l’EEES Guy Haug i Perla Cohen analitzen els nous 
màsters universitaris.
------------------------------------------------------------------------------

INNOVACIÓ
La UOC posa en marxa el primer canal universitari propi de televisió 
a la carta.
------------------------------------------------------------------------------

DOCÈNCIA
Neix l’àrea d’Estudis Nacionals i Identitaris, dirigida per l’historiador 
Agustí Colomines.
------------------------------------------------------------------------------

MARÇ-ABRIL 2009

Guy Haug

http://www.termcat.cat/dicci/talaia/



Universitat Oberta de Catalunya_ Curs 2008-2009

011

DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT
La UOC i l’NMC publiquen la traducció al català i l’espanyol de l’informe Horizon 
2009 sobre les tecnologies emergents en la innovació educativa.

Jürgen Habermas, pensador i fi lòsof alemany, repassa la seva obra a la UOC. 
----------------------------------------------------------------------------------------------

EEES
La UOC ofereix cinc nous graus per al curs vinent: Educació Social, Comunicació, 
Informació i Documentació, Llengua i Literatura Catalanes, i Turisme.

El Consell d’Universitats dóna el vistiplau al nou grau de Multimèdia de la UOC.

Catorze graus i sis màsters és l’oferta acadèmica adaptada a l’EEES.
----------------------------------------------------------------------------------------------

RECERCA
L’informe La integración de internet en la educación escolar española, elaborat per 
professors i investigadors de la UOC a petició de la Fundación Telefónica, revela 
que l’ús de les TIC a les aules continua essent escàs.

Dotze grups de recerca de la UOC obtenen el reconeixement de l’AGAUR.
----------------------------------------------------------------------------------------------

INSTITUCIONAL
Compareixença de la rectora Imma Tubella davant del Parlament de Catalunya.

Acord entre el síndic de greuges de la UOC i el de Catalunya per a col·laborar en la 
defensa de la comunitat universitària.

Deu anys de Filologia Catalana a la UOC.

Tret de sortida de la celebració dels quinze anys d’existència de la UOC amb la 
presentació del logo que ha de presidir tots els actes del curs 2009-2010, elaborat 
pel pintor i il·lustrador Perico Pastor.
----------------------------------------------------------------------------------------------

DOCÈNCIA
Primera edició del màster virtual d’Estudis islàmics i àrabs de l’Estat amb experts 
internacionals.

El Departament de Treball i la FUOC posen en marxa un programa de formació 
virtual gratuïta per a 30.000 persones en atur a Catalunya.
----------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIS
Manuel Castells rep el premi Catalunya de Sociologia.

El nou campus virtual de la UOC és el millor portal educatiu segons l’IMS 
Global Consortium.

La UOC rep el premi Alares a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
----------------------------------------------------------------------------------------------

COOPERACIÓ
Acord entre la Universitat Virtual Africana i la UOC per a la creació d’un campus 
per la pau per a l’Àfrica.
----------------------------------------------------------------------------------------------

ALUMNI
Gabriel Ferraté protagonitza la primera trobada de graduats de la UOC.
----------------------------------------------------------------------------------------------

MAIG-JULIOL 2009

Jürgen Habermas

Síntesi

http://10anysfi lologiacatalana.uoc.edu/ //
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2- LA UOC EN XIFRES

Síntesi

�������	��


�������������������������	���������������������

�������	�
	��

������

	��������

���������������

����������������� 

���!����!�"��������

#!�"���������$�����%&��������%&'�"��!

������
��������	
����������������������������
������
����
�������

����

���	


��	��

���

�
�



����

���	

������

��������

����������(��)

���������*

)����!������������!��!+�����

�����,����������!��!+�������-�!�.���

��������!�"���������

��������

�����


���
�����

��������

������

����������

��������

������������

����

ELS NOUS GRAUS ACULLEN 
3.452 ESTUDIANTS

ESTUDIANTS
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DE MATRICULATS A TOTS ELS ESTUDIS
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ACOMPANYAMENT A L’ESTUDIANT

DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT

MÉS RECURSOS I SERVEIS PER A
UN MAJOR NOMBRE  D’ESTUDIANTS
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3- UOC I TERRITORI

XARXA TERRITORIAL
La UOC s’organitza territorialment mitjançant una seu central 
i una xarxa de centres i punts de suport. Es tracta d’una xar-
xa orientada al suport i dinamització de la comunitat univer-
sitària i a la informació i difusió en l’àmbit local de tot el que 
es genera a la Universitat.
 
ATENCIONS I SERVEIS ALS ESTUDIANTS
Durant el curs 2008-2009 s’han fet 68.000 atencions als es-
tudiants que s’han adreçat a algun dels centres de suport 
per fer-hi consultes, tràmits o bé utilitzar els serveis que s’hi 
ofereixen.
 
ASSESSORAMENT FORMATIU
20.000 persones reben assessorament als centres de suport 
i s’organitzen 140 sessions informatives sobre les diferents 
possibilitats d’estudiar a la Universitat.

NOUS CENTRES I PUNTS DE SUPORT
Aquest curs s’obren els punts de suport de l’Ametlla de 
Mar, Pineda de Mar, el Pont de Suert i Tremp. D’altra ban-
da, el Centre de Suport de Barcelona trasllada les seves 
dependències a la rambla de Catalunya, núm. 6, i el Centre 
de Suport de l’Hospitalet, a l’avinguda Amèrica, núm. 69. 
També es reformen els espais dels centres de suport de 
Reus i de Sabadell. 
 
PLA D’ACTIVITATS TERRITORIAL
Durant aquest període s’inicia un pla d’activitats territorial per 
a acostar el coneixement que genera la Universitat a la so-
cietat. S’organitzen més de 100 activitats de diferent format: 
cicles de conferències, tallers de competències digitals, taules 
rodones, etc.   
 

LA UOC AL MÓN (ESTUDIANTS)

�������	��������	������
%��&��'�������

fins a 20fins a 50 fins a 10fins a 100
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Amb la col·laboració de les institucions següents (per comarques):

SEUS UOC A ESPANYA (SENSE 
CATALUNYA) I ANDORRA

SEUS UOC A CATALUNYA

ALT CAMP
Ajuntament de Valls 
Consorci Pro Universitari Alt Camp - 
Conca de Barberà 

ALT EMPORDÀ
Consell Comarcal de l’Alt Empordà

ALT PENEDÈS
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ALT URGELL
Consell Comarcal de l’Alt Urgell

ALTA RIBAGORÇA
Ajuntament del Pont de Suert

ANOIA
Ajuntament d’Igualada 
Ajuntament de Masquefa

BAGES
Ajuntament de Manresa 

BAIX CAMP
Ajuntament de Reus

BAIX EBRE
Ajuntament de l’Ametlla de Mar
Ajuntament de Tortosa
Consell Comarcal del Baix Ebre

BAIX EMPORDÀ
Ajuntament de Palafrugell
Consell Comarcal del Baix Empordà

BAIX LLOBREGAT
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
Ajuntament de Vallirana

BAIX PENEDÈS
Consorci Universitari del Baix Penedès

BARCELONÈS
Ajuntament de Badalona
Consorci de Biblioteques de Barcelona

BERGUEDÀ
Ajuntament de Berga
Consell Comarcal del Berguedà 
Fundació Universitària del Berguedà

CERDANYA
Consell Comarcal de la Cerdanya

CONCA DE BARBERÀ
Consell Comarcal de la Conca de Barberà

GARRAF
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

GARROTXA
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

GIRONÈS
Ajuntament de Salt
Diputació de Girona

MARESME
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Pineda de Mar

MONTSIÀ
Ajuntament de Santa Bàrbara
Consell Comarcal del Montsià

OSONA
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Manlleu
Caixa Manlleu
Consell Comarcal d’Osona
Fundació Mil·lenari

PALLARS JUSSÀ
Ajuntament de la Pobla de Segur
Ajuntament de Tremp

PALLARS SOBIRÀ
Consell Comarcal del Pallars Sobirà

PLA DE L’ESTANY
Consell Comarcal del Pla de l’Estany

RIBERA D’EBRE
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

RIPOLLÈS
Ajuntament de Ribes de Freser
Consell Comarcal del Ripollès

SEGRIÀ
Consell Comarcal del Segrià
Diputació de Lleida

SELVA
Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Santa Coloma de Farners
Ajuntament de Vidreres

SOLSONÈS
Consell Comarcal del Solsonès

TARRAGONÈS
Consell Comarcal del Tarragonès

TERRA ALTA
Ajuntament de la Fatarella
Consell Comarcal de la Terra Alta

URGELL
Ajuntament de Tàrrega

VALLÈS OCCIDENTAL
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Terrassa

VALLÈS ORIENTAL
Ajuntament de Granollers

ILLES BALEARS
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Manacor
Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Universitat de les Illes Balears

ANDORRA
Universitat d’Andorra

ITÀLIA
Ajuntament de l’Alguer 
Òmnium Cultural de l’Alguer
Universitat de Sàsser 
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COMUNICACIÓ 2.0

http://www.twitter.com/UOC_Universitatatat

Twitter 

http://www.twitter.com/rectora

Twitter de la rectora

http://www.netvibes.com/uoc

Netvibes

http://delicious.com/UOC_Universitatatt

Delicious

http://www.fl ickr.com/Uoc_Universitataatt

Flickr

http://www.youtube.com/uoc

Youtube

http://www.facebook.com/uoc.
universitat

Facebook

OBERTA A LA SOCIETAT

http://catedraunesco.uoc.edu 

Càtedra UNESCO d’E-learning

http://catedramultilinguisme.uoc.edu u 

Càtedra de Multilingüisme

http://campusperlapau.uoc.edu

Campus per la Pau

http://empreses_associades.uoc.eduu

Institucions i Empreses Associades 

DOCÈNCIA DE QUALITAT

http://www.uoc.edu/estudis

Oferta formativa

 » Graus (adaptats a l’EEES)

 » Llicenciatures

 » Diplomatures

 » Enginyeries 

 » Màsters ofi cials, màsters propis 

 » Formació de postgrau

 » Programes oberts

http://iip.uoc.edu

Institut Internacional 
de Postgrau

LA UOC XARXA

http://www.uoc.edu/presentacio

Coneix la UOC

http://www.uoc.edu/aprenentatge

Model d’aprenentatge

Biblioteca Virtual

http://biblioteca.uoc.edu
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RECERCA MULTIDISCIPLINÀRIA, 
APOSTA PER LA INNOVACIÓ

DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT

http://xarxa.uoc.edu

Coneixement en xarxa

http://lletra.uoc.edu

Espais en xarxa
Lletra

http://www.debats.cat 

Debats d’Educació 

http://ocw.uoc.edu

Materials docents oberts
OpenCourseWare

http://www.editorialuoc.com

Editorial UOC 

http://artnodes.uoc.edu

Revistes acadèmiques
Artnodes

http://digithum.uoc.edu

Digithum

http://mosaic.uoc.edu

Mosaic

http://uocpapers.uoc.edu

UOC Papers 

http://idp.uoc.edu

IDP. Internet, Dret i Política

http://rusc.uoc.edu

RUSC. Revista de Universidad 
y Sociedad del Conocimiento

http://in3.uoc.edu

Internet Interdisciplinary Institute

http://elearncenter.uoc.edu

eLearn Center

http://innovacio.uoc.edu

Innovació

http://www.uoc.edu/portal/
catala/recerca

Recerca i innovació a la UOC

Universitat Oberta de Catalunya_ Curs 2008-2009

021Síntesi

http://eees.uoc.edu

INTEGRACIÓ EN L’ESPAI EUROPEU 
D’ENSENYAMENT SUPERIOR

Espai de Bolonya

www.uoc.edu




