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Art i cultura

Joan
Campàs
Montaner

Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats
jcampas@uoc.edu | 93 254 21 29
w.uoc.edu/joan-campas

Art i història
Expert en art i història contemporània i cibercultura.

Alba
Colombo
Vilarrasa

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
acolombo@uoc.edu | 93 253 75 31
w.uoc.edu/alba-colombo

Política, economia i gestió cultural
Experta en economia de la cultura, polítiques culturals, estratègies i cooperació cultural,
planificació d’institucions, organitzacions i esdeveniments culturals, teoria de la cultura i
sociologia de la cultura.

Muriel
Gómez
Pradas

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
mgomezpr@gmail.com | 93 253 75 57
@murielgpUOC
uoc.academia.edu/MurielGómezPradas

Historia de l’art, patrimoni i museologia
Experta en processos de creació i institucionalització de les col·leccions de museus, i la recepció
de l’art (especialment el d’altres cultures, art japonès), art popular i tradicional japonès
(Mingei, kyôdo-gangu i ceràmica), primeres avantguardes catalanes: grup ADLAN (1932-1936)
i escultor Eudald Serra (1911-2002).
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Art i cultura

Ana
Rodríguez
Granell

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
arodriguezgrane@uoc.edu | 93 254 21 85
uoc.academia.edu/AnaRodriguezGranell

Història de l’art i història del cinema
Experta en història i teoria del cinema, teoria crítica, història de la cultura.

Diana
Roig
Sanz

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
dsanzr@uoc.edu | 93 254 21 46
mapmodern.wordpress.com

Arts i Humanitats
Experta en humanitats digitals, història cultural i sociologia de la traducció.

Laura
Solanilla
Demestre

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
lsolanilla@uoc.edu | 93 253 75 98
w.uoc.edu/laura-solanilla

Gestió cultural i patrimoni
Experta en patrimoni immaterial, patrimoni cultural i tecnologies, cuina i patrimoni.
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Ciutat i urbanisme

Jordi
Borja
Sebastià

Professor emèrit de la UOC

02

jborjas@uoc.edu | 93 326 34 38
@UOCciudad | jordiborja.cat

Urbanisme i gestió de la ciutat
Expert en ciutat i territori; paisatge urbà; medi ambient i qualitat de vida; gestió de projectes
urbans i espai públic; urbanització i mobilitat; nova economia urbana, polítiques del sòl i
habitatge; poblacions urbanes i polítiques socials; gestió de seguretat ciutadana; intervenció
en els centres històrics i barris deficitaris.

Mirela
Fiori

Professora dels Estudis de Dret i Ciència Política
mirelafiori@uoc.edu | 93 326 36 16
@mirelafiori | ciudad.blogs.uoc.edu

Urbanisme
Experta en reconversió i rehabilitació dels teixits urbans, especialment de centres històrics;
processos de revaloració i expulsió de poblacions; espai públic, habitatge.

Nizaiá
Cassián
Yde

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
ncassian@uoc.edu | 93 450 52 26
uoc.academia.edu/NizaiaCassian

Psicologia social, estudis urbans i feminismes
Experta en estudis urbans, indústries culturals i creatives com a eines de regeneració urbana,
i gentrificació. Feminismes, producció i reproducció social, treball i precarització, concepció i
govern del cos productiu. Perspectives feministes sobre les relacions socioespacials en el camp
del treball, la cura i el cos.
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Ciutat i urbanisme

Hug
March
Corbella

Investigador de l’Internet Interdisciplinary
Institute (IN3)
hmarch@uoc.edu
93 450 54 10

Ecologia política urbana, economia política urbana
Expert en ciutats sostenibles i resilients, smart cities, gestió urbana de l’aigua, decreixement,
fablabs, TIC i medi ambient (smart meters, etc.), percepció ciutadana de les problemàtiques
ambientals, horts urbans, nous actors financers en la gestió del medi ambient.

Maria
Rodó
de Zárate

Investigadora de l’Internet Interdisciplinary
Institute (IN3)
mrodod@uoc.edu | 93 326 34 67 | @MariaRRZZ
gender-ict.net/people/maria-rodo-de-zarate

Estudis de gènere, estudis urbans, geografies feministes i de les sexualitats
Experta en desigualtats de gènere, orientació sexual i edat en les ciutats, especialment sobre
dret a la ciutat, discriminacions múltiples en espais urbans, moviments socials, por dels espais
públics i LGTBIfòbia.
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Comunicació

Daniel
Aranda
Juárez

Professor dels Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació
darandaj@uoc.edu | 93 326 34 46
@darandaj | w.uoc.edu/daniel-aranda

03

Comunicació audiovisual
Expert en internet, usos socials de la tecnologia; joves i videojocs, consum cultural i lleure
digital.

Ana Isabel
Bernal
Triviño

Professora dels Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació
abernalt@uoc.edu | 93 326 34 75
@anaisbernal | bernaltrivino.com

Periodisme digital
Experta en periodisme mòbil, xarxes socials, eines digitals, noves narratives, feminisme.

Judith
Clares
Gavilán

Professora dels Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació
jclares@uoc.edu | 93 326 34 37
@judithclares | w.uoc.edu/judith-clares

Comunicació audiovisual
Experta en distribució audiovisual a internet, vídeo per encàrrec i televisió connectada.
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Comunicació

Anna
Clua
Infante

Professora dels Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació
acluai@uoc.edu | 93 326 34 14
@anna_clua | w.uoc.edu/anna-clua

Comunicació, periodisme i cultura
Experta en estudis urbans i comunicació, mitjans comunitaris, comunicació i democràcia,
gènere i TIC.

Amalia
Susana
Creus
Quinteros

Professora dels Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació
acreus0@uoc.edu | 93 326 35 28
@amaliacreus | w.uoc.edu/amalia-creus

Comunicació, cultura i aprenentatge en línia (e-learning)
Experta en societat xarxa, cultura digital, innovació docent en aprenentatge en línia, identitats
professionals i cultura de les organitzacions.

Elisenda
Estanyol
Casals

Professora dels Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació
eestanyol@uoc.edu | 93 326 36 67
@EliEstanyol

Comunicació, relacions públiques, publicitat i protocol
Experta en comunicació corporativa, comunicació institucional, relacions públiques, protocol,
organització d’esdeveniments, comunicació digital, xarxes socials, creativitat i ludificació
(gamification).
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Comunicació

Ferran
Lalueza
Bosch

Professor dels Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació
flalueza@uoc.edu | 93 326 38 73
@ferranlalueza | w.uoc.edu/ferran-lalueza
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Comunicació, relacions públiques, mitjans socials (social media) i periodisme
Expert en comunicació de crisi, comunicació corporativa, xarxes socials, responsabilitat social
corporativa, comunicació persuasiva a internet.

Silvia
Martínez
Martínez

Professora dels Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació
smartinezmartinez1@uoc.edu | 93 326 34 75
@smtez | w.uoc.edu/silvia-martinez

Comunicació i periodisme
Experta en periodisme i comunicació digital, informació especialitzada, xarxes socials, consum,
usos i participació dels usuaris.

Mireia
Montaña
Blasco

Professora dels Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació
mmontanabl@uoc.edu | 93 326 35 11
@mireiamb | w.uoc.edu/mireia-montana

Comunicació, publicitat i mitjans de comunicació
Experta en publicitat tradicional i publicitat digital, mitjans de comunicació, planificació de
mitjans publicitaris, internet i xarxes socials, estratègia, segmentació per públics objectius,
comportament del consumidor, els joves adults com a objectiu publicitari.
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Comunicació

Lluís
Pastor
Pérez

Professor dels Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació
lpastor@uoc.edu | 93 326 34 60
@lluispastor | w.uoc.edu/lluis-pastor

Comunicació i periodisme
Expert en retòrica i comunicació, comunicació no verbal, metàfores i narratives, participació i
mitjans de comunicació, mitjans de comunicació i aprenentatge.

Antoni
Roig
Telo

Professor dels Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació
aroigt@uoc.edu | 93 326 38 71
@toniroigtelo | w.uoc.edu/toni-roig

Comunicació audiovisual
Expert en creació audiovisual col·laborativa, cinema digital, cinema fantàstic, micromecenatge
(crowdfunding), proveïment participatiu (crowdsourcing), autoproducció (DIY) i contingut
generat per usuaris (UGC), fans, transmèdia, nous hàbits de consum cultural, digital
storytelling, aprenentatge en línia (e-learning) en l’àmbit audiovisual.

Andrea
Rosales

Investigadora de l’Internet Interdisciplinary
Institute (IN3)
arosalescl@uoc.edu
93 326 35 82

Experiència d’usuari i gent gran
Experta en l’anàlisi de registres digitals per a entendre les experiències d’usuari, en combinació
amb aproximacions etnogràfiques des d’una perspectiva generacional, focalitzades
especialment en la gent gran.
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Comunicació

Jordi
Sánchez
Navarro

Director dels Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació
jsancheznav@uoc.edu | 93 326 38 22
@jordisn | w.uoc.edu/jordi-sanchez

03

Comunicació audiovisual
Expert en videojocs, cinema i televisió, innovació en l’entreteniment audiovisual, cultures
fans, estratègies de promoció del cinema, noves formes de l’entreteniment, noves formes
del consum audiovisual, tendències en el cinema de gran espectacle (blockbuster), cinema
fantàstic, grans franquícies multimèdia, organització d’esdeveniments i gestió cultural en
l’àmbit de l’entreteniment.

Professora dels Estudis de Ciències de la
Gemma
San Cornelio Informació i de la Comunicació
Esquerdo
gsan_cornelio@uoc.edu | 93 326 34 31

@gsancornelio | w.uoc.edu/gemma-sancornelio

Comunicació audiovisual
Experta en creativitat i nous mitjans, xarxes socials i selfies, continguts generats per usuaris,
cocreació i disseny participatiu, treball creatiu, innovació social, locative media.

Silvia
Sivera
Bello

Professora dels Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació
ssivera@uoc.edu | 93 326 34 74
@ssivera | w.uoc.edu/silvia-sivera

Comunicació i publicitat
Experta en publicitat, creativitat, publicitat viral, màrqueting viral, creativitat publicitària,
publicitat i TIC, redacció publicitària, llenguatge publicitari i publicitat alternativa.
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Comunicació

Sandra
Vilajoana
Alejandre

Professora dels Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació
svilajoana@uoc.edu | 93 326 34 35
@svilajoana | w.uoc.edu/sandra-vilajoana

Comunicació, publicitat i relacions públiques
Experta en dret de la publicitat, dret de la informació, estratègia publicitària i estratègia de
relacions públiques.

14

Dret

Benja
Anglès
Juanpere

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política
bangles@uoc.edu | 93 253 57 84
@benjaUOC | w.uoc.edu/benja-angles
04

Dret financer i tributari
Expert en ingressos públics, procediments tributaris, inspecció tributària, sancionador
tributari, fiscalitat autonòmica i local.

Agustí
Cerrillo
Martínez

Catedràtic de Dret Administratiu
acerrillo@uoc.edu | 93 253 75 23
@agusti_cerrillo | w.uoc.edu/agusti-cerrillo

Dret administratiu
Expert en administració electrònica, transparència i integritat pública.

Ana María
Delgado
García

Directora dels Estudis de Dret i Ciència Política
adelgadoga@uoc.edu | 93 253 75 25
@anadelgadoga | w.uoc.edu/anamaria-delgado

Dret financer i tributari
Experta en procediments tributaris i fiscalitat TIC.
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Dret

Pere
Fabra
Abat

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política
pfabra@uoc.edu | 93 253 75 12
w.uoc.edu/pere-fabra

Filosofia del dret i filosofia contemporània
Expert en teoria de la racionalitat, teoria ètica, filosofia del llenguatge i fonamentació del dret.

Ramon
Galindo
Caldés

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política
rgalindoca@uoc.edu
93 450 52 56

Dret administratiu
Expert en dret local, organització inframunicipal i organització de la recerca.

Albert
González
Jiménez

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política
agonzalezjim@uoc.edu
93 253 23 35

Dret processal i dret penal
Expert en procés penal, diligències d’investigació policial i el seu valor probatori, prova
irregular i il·licitud probatòria, dret penal, qüestions relacionades amb la vulneració dels drets
fonamentals en l’àmbit penal.
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Dret

Patricia
Hernández
Hidalgo

Professora dels Estudis de Dret i Ciència Política
phernandezhi@uoc.edu | 93 254 21 88
w.uoc.edu/patricia-hernandez
04

Dret penal i criminologia
Experta en victimologia, violència de parella (de gènere i bidireccional), violència entre
pròxims i justícia restaurativa.

David
Martínez
Zorrilla

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política
dmartinezz@uoc.edu | 93 254 21 37
w.uoc.edu/david-martinez

Filosofia del dret
Expert en teoria general del dret i conflictes normatius.

Marcel
Mateu
Vilaseca

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política
mmateuvi@uoc.edu | 93 253 75 42
w.uoc.edu/marcel-mateu

Dret constitucional
Expert en institucions polítiques de l’Estat i de Catalunya (Parlament, Presidència de la
Generalitat, CAC, Corts Generals, cap de l’Estat, etc.).
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Dret

Miquel
Peguera
Poch

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política
mpeguera@uoc.edu | 93 254 21 48
@MiquelP | w.uoc.edu/miquel-peguera

Dret mercantil
Expert en dret d’internet.

Irene
Rovira
Ferrer

Professora dels Estudis de Dret i Ciència Política
iroviraf@uoc.edu | 93 253 75 16
w.uoc.edu/irene-rovira

Dret financer i tributari
Experta en administració tributària electrònica, procediments tributaris, informació i
assistència tributàries, i fiscalitat autonòmica i local.

Víctor
Manuel
Sánchez
Sánchez

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política
vsanchezsa@uoc.edu | 93 253 75 93
w.uoc.edu/victorm-sanchez

Dret internacional públic i de la UE
Expert en drets humans i conflictes internacionals.
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Dret

Josep M.
Tamarit
Sumalla

Catedràtic de Dret Penal
jtamarit@uoc.edu | 93 253 75 50
w.uoc.edu/josepm-tamarit
04

Dret penal i criminologia
Expert en victimologia, justícia restaurativa, sancions penals i justícia transicional.

Blanca
Torrubia
Chalmeta

Professora dels Estudis de Dret i Ciència Política
btorrubia@uoc.edu | 93 253 21 75
w.uoc.edu/blanca-torrubia

Dret mercantil
Experta en propietat industrial, contractació i dret societari i dret concursal.

Manuel
Vial
Dumas

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política
mviald@uoc.edu | 93 326 34 22
w.uoc.edu/manuel-vial

Història del dret i les institucions
Expert en història del dret privat i públic europeu i de les institucions polítiques
llatinoamericanes.
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Dret

Aura Esther Professora dels Estudis de Dret i Ciència Política
Vilalta
Nicuesa
avilalta@uoc.edu | 93 254 75 79
w.uoc.edu/auraesther-vilalta

Dret civil
Experta en contractació, consum, negociació, mediació i arbitratge electrònic, ADR, ODR, justícia electrònica, plataformes col·laboratives i d’intermediació.

Mònica
Vilasau
Solana

Professora dels Estudis de Dret i Ciència Política
mvilasau@uoc.edu | 93 254 21 79
w.uoc.edu/monica-vilasau

Dret civil
Experta en protecció de dades.

Catedràtica de Propietat Intel·lectual
Raquel
Xalabarder
Plantada
rxalabarder@uoc.edu | 93 450 53 43
w.uoc.edu/raquel-xalabarder

Propietat intel·lectual
Experta en drets d’autor, límits dels drets exclusius, infraccions a la xarxa, dret d’internet i dret
internacional privat.

20

Economia i empresa

Fernando
Álvarez
Gómez

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
falvarezgo@uoc.edu | 93 253 75 74
@feralvarezgo | w.uoc.edu/fernando-alvarez

Economia pública i empresa familiar
Expert en economia pública, dimensió del sector públic i pressió fiscal.

Eduard
Josep
Alvarez
Palau

05

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
ealvarezp@uoc.edu
93 326 38 65

Logística, transports, urbanisme i ordenació territorial
Expert en logística, infraestructures de transport, mobilitat urbana, ordenació territorial,
modelització de xarxes, SIG, història econòmica, patrimoni infraestructural.

Gisela
Ammetller
Montes

Professora dels Estudis d’Economia i Empresa
gammetller@uoc.edu | 93 253 75 68
w.uoc.edu/gisela-ammetller

Comercialització i investigació de mercats
Experta en màrqueting electrònic, comportament del consumidor, emprenedoria i interfície
màrqueting / aprenentatge en línia (e-learning).
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Economia i empresa

Xavier
Baraza
Sánchez

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
jbaraza@uoc.edu | 93 253 75 67 		
w.uoc.edu/xavier-baraza

Prevenció de riscos laborals
Expert en gestió directiva de la prevenció de riscos laborals i seguretat industrial aplicada al
sector químic.

August
Corrons
Giménez

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
acorrons@uoc.edu | 93 253 23 52
@augustcorrons | w.uoc.edu/august-corrons

Economia social, solidària i cooperativa
Expert en monedes socials i complementàries, economia social i solidària, cooperativisme,
banca ètica i finançament alternatiu.

Pablo
Díaz
Luque

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
pdiazlu@uoc.edu | 93 253 57 85
@pdiazluque | w.uoc.edu/pablo-diaz

Turisme i TIC
Expert en sistemes d’informació i TIC en turisme, promoció i màrqueting electrònic de
destinacions turístiques, xarxes socials i turisme, economia col·laborativa aplicada al turisme,
desenvolupament i economia del turisme.
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Economia i empresa

Mihaela
Enache
Zegheru

Professora dels Estudis d’Economia i Empresa
cenachez@uoc.edu | 93 253 75 72
w.uoc.edu/mihaela-enache

Recursos humans
Experta en comportament organitzatiu, compromís organitzatiu, actituds de carrera
professional.

Pilar
Ficapal
Cusí

05

Professora dels Estudis d’Economia i Empresa
pficapal@uoc.edu | 93 254 21 04
w.uoc.edu/pilar-ficapal

Organització d’empreses
Experta en organització del treball, recursos humans, metodologia i disseny de programes
d’aprenentatge en línia (e-learning).

Àngels
Fitó
Bertran

Directora dels Estudis d’Economia i Empresa
afitob@uoc.edu | 93 254 21 39
@afitob | w.uoc.edu/angels-fito

Comptabilitat financera i de gestió, aprenentatge en línia (e-learning)
Experta en sistemes de gestió empresarial, anàlisi financera, ètica empresarial i direcció d’empreses i aprenentatge en línia (e-learning).
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Economia i empresa

Mayo
Fuster

Investigadora de l’Internet Interdisciplinary
Institute (IN3)
mfuster@uoc.edu | 93 450 53 40
@Lilaroja

Economia col·laborativa
Experta en moviments socials, les comunitats en línia i digital commons, innovació socioeconòmica, economia col·laborativa, la governabilitat de la producció entre iguals basada en els béns
comuns.

Ramon
González
Cambray

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
rgonzalezc@uoc.edu | 93 326 34 93
@rgcambray | w.uoc.edu/ramon-gonzalez

Organització d’empreses, innovació i qualitat
Expert en innovació, qualitat, màrqueting, direcció i gestió d’empreses i aprenentatge en línia
(e-learning).

Professora dels Estudis d’Economia i Empresa
Carolina
Hintzmann
Colominas
chintzmann@uoc.edu | 93 254 21 63
w.uoc.edu/carolina-hintzmann

Economia aplicada
Experta en macroeconomia, productivitat industrial i aprenentatge en línia (e-learning).
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Economia i empresa

Ana Isabel
Jiménez
Zarco

Professora dels Estudis d’Economia i Empresa
ajimenezz@uoc.edu | 91 524 70 06
@ajzarco w.uoc.edu/ana-i-jimenez

Innovació, emprenedoria, màrqueting i investigació de mercats
Experta en innovació, emprenedoria i competitivitat empresarial, cooperació i usos TIC, imatge
i identitat de marca.

Josep
Lladós
Masllorens

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
jlladosm@uoc.edu | 93 450 52 44
@josep_llados | w.uoc.edu/josep-llados

Economia aplicada
Expert en economia internacional, política econòmica, economia regional i urbana, sistemes
d’innovació, hisendes territorials, models de negoci a internet i geografia econòmica.

Joan
Llobet
Dalmases

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
jllobetda@uoc.edu | 93 253 75 75
w.uoc.edu/joan-llobet

Organització d’empreses, economia financera i comptabilitat
Expert en compromís organitzatiu, comptabilitat financera, comptabilitat de costos, sistemes
de gestió empresarial, anàlisi financera i ètica empresarial.
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Economia i empresa

Antoni
Meseguer
Artola

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
ameseguer@uoc.edu | 93 254 21 05
w.uoc.edu/antoni-meseguer

Mètodes quantitatius aplicats a l’economia i l’empresa
Expert en mètodes quantitatius aplicats a l’economia i l’empresa (matemàtiques, estadística i
econometria) i teoria de jocs.

Elisabet
Motellón
Corral

Professora dels Estudis d’Economia i Empresa
emotellon@uoc.edu | 93 253 75 01
w.uoc.edu/elisabet-motellon

Economia aplicada
Experta en economia laboral (atur, salaris, temporalitat, immigració, etc.), especialment en
l’efecte del capital humà i de l’educació. Economia regional i mètodes quantitatius.

Albert
Puig
Gómez

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
apuiggo@uoc.edu | 93 254 21 51
w.uoc.edu/albert-puig

Economia aplicada
Expert en model productiu i política industrial, inversions estrangeres directes, empreses
multinacionals i política industrial, Unió Europea i política econòmica.
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Eva
Rimbau
Gilabert

Professora dels Estudis d’Economia i Empresa
erimbau@uoc.edu | 93 253 23 42
@erimbau | w.uoc.edu/eva-rimbau

Recursos humans
Experta en recursos humans, teletreball, equips virtuals, treball flexible, lideratge, gestió
basada en l’evidència i aprenentatge en línia (e-learning).

Inma
Rodríguez
Ardura

05

Professora dels Estudis d’Economia i Empresa
irodriguez@uoc.edu | 93 253 75 37
w.uoc.edu/inma-rodriguez

Comercialització i investigació de mercats
Experta en màrqueting digital, comerç electrònic, experiència del consumidor en línia, màrqueting per a l’ensenyament en línia.

Elisabet
Ruiz
Dotras

Professora dels Estudis d’Economia i Empresa
eruizd@uoc.edu | 93 254 21 11
w.uoc.edu/elisabet-ruiz

Economia financera i comptabilitat
Experta en mercats financers, capacitació financera, banca electrònica, ètica i finances i aprenentatge en línia (e-learning).
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Mar
Sabadell
Bosch

Professora dels Estudis d’Economia i Empresa
msabadell@uoc.edu | 93 254 21 02
w.uoc.edu/mar-sabadell

Dret laboral i dret fiscal
Experta en responsabilitat empresarial en la prevenció de riscos laborals, teletreball i flexibilitat laboral.

Enric
Serradell
López

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
eserradell@uoc.edu | 93 254 21 12
@eserrlop | w.uoc.edu/enric-serradell

Direcció d’empreses
Expert en intangibles, cultura corporativa, direcció d’empreses, aprenentatge en línia (e-learning), ludificació (gamification) i simuladors.

Joan
Torrent
Sellens

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
jtorrent@uoc.edu | 93 450 53 83
w.uoc.edu/joan-torrent

Economia aplicada
Expert en TIC, coneixement, creixement i desenvolupament econòmic; TIC, coneixement,
eficiència i competitivitat empresarial i territorial; TIC, coneixement, activitats econòmiques i
usos socials; TIC, coneixement i salut, i TIC, coneixement, persones i treball.
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Elena
Barberà
Gregori

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
ebarbera@uoc.edu | 93 450 52 18
w.uoc.edu/elena-barbera

Psicologia de l’educació
Experta en aprenentatge en línia (e-learning), avaluació dels aprenentatges en línia, portafolis
digital, estratègies d’ensenyament en línia i construcció de coneixement en entorns virtuals.
06

Guillermo
Bautista
Pérez

Professor dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
gbautista@uoc.edu | 93 326 34 05
w.uoc.edu/guillermo-bautista

Pedagogia aplicada
Expert en currículum escolar, didàctica escolar, integració i ús didàctic de les TIC a l’escola, educació per a l’ús de les noves tecnologies, tecnologies de la informació i la comunicació i família.

Eva
Bretones
Peregrina

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
ebretones@uoc.edu | 93 326 38 29
w.uoc.edu/eva-bretones

Pedagogia
Experta en polítiques educatives i atenció a la diversitat, formació de formadors, interculturalitat, i educació i etnografia dels processos educatius.
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Nati
Cabrera
Lanzo

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
ncabrera@uoc.edu | 93 450 53 26
@ncabreralanzo | w.uoc.edu/nati-cabrera

Didàctica i organització educativa
Experta en avaluació de la qualitat educativa, e-assessment, polítiques, direcció i organització
de l’aprenentatge en línia (e-learning).

Josep M.
Duart
Montoliu

Professor dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
jduart@uoc.edu | 93 326 36 13
w.uoc.edu/josepm-duart

Educació i tecnologia, universitat i usos d’internet
Expert en aprenentatge en línia (e-learning), ensenyament en línia, universitat i societat xarxa,
i educació i tecnologia.

Anna
Espasa
Roca

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
aespasa@uoc.edu | 93 326 34 02
w.uoc.edu/anna-espasa

Psicologia de l’educació
Experta en avaluació dels aprenentatges i retorn (feedback) formatiu en diferents entorns
educatius (àmbit universitari i escolar).
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Iolanda
García
González

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
igarciago@uoc.edu | 93 450 53 21
@iolandagago | w.uoc.edu/iolanda-garcia

Pedagogia
Experta en disseny de l’aprenentatge mediat per TIC, aprenentatge en entorns virtuals socials i
oberts, student’s voice and engagement, cultura digital i educació.
06

Lourdes
Guàrdia
Ortiz

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
lguardia@uoc.edu | 93 326 38 89
@louguardia | w.uoc.edu/lourdes-guardia

Didàctica i organització
Experta en educació i TIC, tecnologia educativa, disseny pedagògic de materials d’aprenentatge multimèdia i de recursos i activitats d’aprenentatge en línia, avaluació dels aprenentatges
en línia, dossier electrònic d’aprenentatge (e-portfolio) i didàctica de la llengua en contextos
educatius virtuals.

MariaAntònia
Guardiola
López

Professora dels Estudis de Dret i Ciència Política
mguardiolalop@uoc.edu | 93 253 23 42
@mguardiolalop

Educació i resolució de conflictes
Experta en innovació pedagògica, aprenentatge en línia (e-learning), lideratge educatiu, inclusió social i resolució de conflictes.
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Teresa
Guasch
Pascual

Directora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
tguaschp@uoc.edu | 93 326 34 01
@tguaschp | w.uoc.edu/teresa-guasch

Psicologia de l’educació
Experta en formació del professorat universitari, aprenentatge en entorns virtuals i ajudes
educatives (e-feedback) i l’escriptura com a eina d’aprenentatge en entorns virtuals.

Ana Elena
Guerrero
Roldán

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
aguerreror@uoc.edu | 93 326 37 23
@iratxe2000

Educació i TIC
Experta en disseny, creació i anàlisi d’eines i recursos TIC per a la millora dels processos
d’avaluació en línia (e-assessment), per a fomentar la personalització i adaptació formativa
mitjançant la creació d’itineraris formatius adaptatius per al mateix procés d’ensenyament i
aprenentatge en línia.

Montse
Guitert
Catasús

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
mguitert@uoc.edu | 93 326 37 25
@montseguitert | w.uoc.edu/montse-guitert

Educació i TIC, formació de formadors i competències digitals
Experta en TIC i educació; aprenentatge col·laboratiu en xarxes; formació del professorat en
línia; competències digitals.
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Maria
Antonia
Huertas
Sánchez

Professora dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
mhuertass@uoc.edu | 93 326 37 27
w.uoc.edu/mariaantonia-huertas

Aprenentatge en línia (e-learning)
Experta en aprenentatge en línia (e-learning) de les matemàtiques, representació del coneixement i del raonament.
06

Marcelo
Maina
Patras

Professor dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
mmaina@uoc.edu | 93 326 35 27
@mmaina | w.uoc.edu/marcelo-maina

Didàctica i organització
Expert en educació i TIC, i tecnologia educativa.

Professora dels Estudis de Psicologia
Rosa M.ª
Mayordomo i Ciències de l’Educació
Saiz
mmayordomo@uoc.edu | 93 326 35 52
w.uoc.edu/rosam-mayordomo

Psicologia de l’educació
Experta en pràctiques educatives, processos d’influència educativa i construcció del coneixement, usos educatius de les TIC en educació no formal, influència educativa i construcció del
coneixement en entorns educatius virtuals.
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Professor dels Estudis de Psicologia
Josep M.
i Ciències de l’Educació
Mominó
de la Iglesia
jmomino@uoc.edu | 93 326 38 85
w.uoc.edu/josepm-momino

Polítiques educatives i organització escolar
Expert en integració de les TIC en l’educació escolar.

Enric
Mor
Pera

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
emor@uoc.edu | 93 326 37 37
@enricmor

Disseny d’interacció i aprenentatge en línia (e-learning)
Expert en disseny centrat en l’usuari, disseny d’interacció, interacció humana i d’ordinador,
pensament computacional i technology enhanced learning.

Segundo
Moyano
Mangas

Professor dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
smoyanom@uoc.edu | 93 326 37 99
w.uoc.edu/segundo-moyano

Pedagogia
Expert en protecció de la infància; pedagogia social; formació d’educadors socials; art i ciutat en
educació social; lectura, escriptura i educació social.

34

Educació i e-learning

Adriana
Ornellas

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
aornellas@uoc.edu | 93 326 35 40
@aornellasbcn | w.uoc.edu/adriana-ornellas

Educació i TIC
Experta en tecnologies emergents per a l’aprenentatge en la societat contemporània, formació
del professorat en TIC, new literacies, e-learning 2.0, pensament computacional.
06

Asun
Pié
Balaguer

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
apieb@uoc.edu | 93 326 37 85
w.uoc.edu/asun-pie

Pedagogia aplicada
Experta en estudis sobre discapacitat dins el marc dels disability studies, moviments socials i
pedagògics crítics en l’àrea de la discapacitat i la dependència.

Jordi
Planella
Ribera

Catedràtic de Pedagogia Social
jplanella@uoc.edu | 93 326 38 96
w.uoc.edu/jordi-planella

Pedagogia social, teoria i història de l’educació
Expert en estudis sobre discapacitat, pedagogia social, acompanyament social i estudis
corporals.
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Laura
Porta
Simó

Professora dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
lportasi@uoc.edu | 93 326 37 38
w.uoc.edu/laura-porta

Educació i TIC i aprenentatge en línia (e-learning)
Experta en aprenentatge en línia i multimèdia, i recursos didàctics multimèdia.

Àngels
Rius
Gavidia

Professora dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
mriusg@uoc.edu | 93 326 37 40
w.uoc.edu/angels-rius

Psicologia social
Experta en anàlisi del discurs, estudis de gènere: gènere i ciència.

Marc
Romero
Carbonell

Professor dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
mromerocar@uoc.edu | 93 326 38 04
@mromerocar | w.uoc.edu/marc-romero

Educació i TIC, formació de formadors i capacitació digital
Expert en TIC i pedagogia; TIC aplicades a la formació; àrea de tecnologia educativa i aprenentatge en línia (e-learning); treball col·laboratiu en entorns virtuals; formació del professorat en
línia; docents, TIC i capacitació digital; materials didàctics multimèdia i estratègies.
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Professora dels Estudis de Psicologia
Teresa
i Ciències de l’Educació
Romeu
Fontanillas
tromeu@uoc.edu | 93 326 37 42

@tromeu | w.uoc.edu/teresa-romeu

Educació i TIC, aprenentatge en línia (e-learning) i capacitació digital
Experta en TIC aplicades a la formació i als entorns professionals, treball col·laboratiu en xarxa,
alfabetització i competències digitals, i estratègies docents en línia.
06

Isabel
Ruiz
Mallén

Investigadora de l’Internet Interdisciplinary
Institute (IN3)
iruiz_mallen@uoc.edu | 93 253 57 43
@performstem / @turba_in3

Medi ambient, educació i comunicació de la ciència
Experta en educació mediambiental, gestió comunitària dels recursos naturals i conservació de
la biodiversitat, governança mediambiental i aproximacions de recerca participativa.

Teresa
Sancho
Vinuesa

Professora dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
tsancho@uoc.edu | 93 326 34 07
w.uoc.edu/teresa-sancho

Educació matemàtica i educació en accés obert
Experta en seguiment de l’estudiant, avaluació i feedback, especialment en assignatures de
matemàtiques i estadística, en ensenyament superior. Anàlisi de pràctiques d’educació en
accés obert (MOOC, repositoris, xarxes socials).
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Albert
Sangrà
Morer

Professor dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
asangra@uoc.edu | 93 326 38 87
w.uoc.edu/albert-sangra

Pedagogia
Expert en aprenentatge en línia (e-learning), educació i TIC, organització educativa, docència
universitària en línia, metodologia docent, polítiques educatives i planificació estratègica de les
TIC en educació.

Carles
Sigalés
Conde

Vicerector de Docència i Aprenentatge

Polítiques educatives
Expert en integració de les TIC en l’educació.
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csigales@uoc.edu | 93 253 23 23
w.uoc.edu/carles-sigales

Gestió del coneixement

Agustí
Canals
Parera

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
acanalsp@uoc.edu | 93 326 3876
w.uoc.edu/agusti-canals

Administració i direcció d’empreses
Expert en gestió del coneixement, estratègia i organització, sistemes d’informació, xarxes
socials, data science, R+D+I i sistemes complexos.

07

Víctor
Cavaller
Reyes

Professor dels Estudis de Ciències
de la Informació i de la Comunicació
vcavaller@uoc.edu | 93 326 3436
@vcavaller | w.uoc.edu/victor-cavaller

Informació i documentació
Expert en gestió de la informació, tecnologia i tractament de la informació, gestió de la innovació, infometria, R+D+I i anàlisi d’audiències.

Josep
Cobarsí
Morales

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
jcobarsi@uoc.edu | 93 326 38 75
@jcobarsi | w.uoc.edu/josep-cobarsi

Informació i documentació
Expert en ètica de la informació en entorns digitals, fiabilitat de la informació, intel·ligència empresarial, gestió d’informació i gestió de riscos, gestió del coneixement en ciència i innovació.
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Núria
Ferran
Ferrer

Professora dels Estudis de Ciències
de la Informació i de la Comunicació
nferranf@uoc.edu | 93 326 34 32
@nferranf | w.uoc.edu/nuria-ferran

Informació i documentació
Experta en periodisme, informació i documentació, en l’anàlisi del comportament de les persones amb la informació i la comunicació per mitjà de les TIC i també en ciència ciutadana.

Montserrat Professora dels Estudis de Ciències
de la Informació i de la Comunicació
Garcia
Alsina
mgarciaals@uoc.edu | 93 326 36 94

@mg_als | w.uoc.edu/montserrat-garcia

Informació i documentació
Experta en gestió del coneixement, gestió de la informació (intel·ligència competitiva i territorial), mapes del coneixement, gestió documental i transparència, arxivística, transformació
digital, reutilització de la informació, anàlisi documental, catalogació i indexació, metadades,
llenguatges documentals, ontologies i taxonomies.

Pablo
Lara
Navarra

Professor dels Estudis de Ciències
de la Informació i de la Comunicació
plara@uoc.edu | 93 326 35 18
@larapablo | w.uoc.edu/pablo-lara

Innovació oberta i tendències tecnològiques
Expert en innovació oberta, emprenedoria social, laboratoris de tendències, clústers empresarials de coneixement, gestió de coneixement en xarxa i disseny de sistemes d’informació i
continguts.
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Alexandre
López
Borrull

Professor dels Estudis de Ciències
de la Informació i de la Comunicació
alopezbo@uoc.edu | 93 326 38 78
@alexandrelopez |w.uoc.edu/alex-lopez

Informació i documentació
Expert en ciència oberta, accés obert, comunicació científica, revistes científiques, aspectes
legals de la informació digital.

07

Candela
Ollé
Castellà

Professora dels Estudis de Ciències
de la Informació i de la Comunicació
collec@uoc.edu | 93 326 35 10
@CandelaOlle | w.uoc.edu/candela-olle

Comunicació, informació i documentació
Experta en comportament informacional i digital, bibliometria, biblioteconomia, accés obert,
llibres i revistes electròniques, i documentació audiovisual.

Eva
Ortoll
Espinet

Professora dels Estudis de Ciències
de la Informació i de la Comunicació
eortoll@uoc.edu | 93 326 38 74
@evaortoll | w.uoc.edu/eva-ortoll

Informació i documentació
Experta en intel·ligència competitiva i territorial, col·laboració científica, comportament d’usuaris, competències digitals i gestió d’informació en les organitzacions.
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Sandra
Sanz
Martos

Professora dels Estudis de Ciències
de la Informació i de la Comunicació
ssanzm@uoc.edu | 93 326 38 72
@ssanzm | w.uoc.edu/sandra-sanz

Informació i documentació
Experta en comunitats de pràctica, comunitats d’aprenentatge, aprenentatge col·laboratiu,
treball col·laboratiu i aprenentatge en línia (e-learning).

Mercè
Vàzquez
Garcia

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
mvazquezga@uoc.edu | 93 326 38 11
@mvazquezga | w.uoc.edu/merce-vazquez

Llengua, comunicació i gestió de la informació
Experta en tecnologies del llenguatge, processament de textos, anàlisi de continguts i traducció automàtica.
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Anna
Busquets
Alemany

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
abusquetsa@uoc.edu | 93 254 21 25
w.uoc.edu/anna-busquets

Història
Experta en història antiga, moderna i contemporània de la Xina, relacions Espanya-Xina al llarg
de la història i estudis de gènere des d’una òptica històrica a la Xina.

Jaume
Claret
Miranda

Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats

08

jclaretmi@uoc.edu | 93 254 21 28
@ClaretVives | w.uoc.edu/jaume-claret

Història
Expert en història de Catalunya i Espanya (segle xx), història del present i història intel·lectual.

Joan
Fuster
Sobrepere

Director dels Estudis d’Arts i Humanitats
jfusters@uoc.edu | 93 253 23 53
w.uoc.edu/joan-fuster

Història contemporània
Expert en història política i cultural de Catalunya i Espanya (segles xix i xx) i història urbana de
Barcelona (segle xix).
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Marc
Gil
Garrusta

Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats
mgilgar@uoc.edu | 93 254 21 31
w.uoc.edu/marc-gil

Història
Expert en història de Catalunya i Espanya (segle xx), història de Barcelona, món actual i història
del present.

Glòria
Munilla
Cabrillana

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
gmunilla@uoc.edu | 93 254 21 26
w.uoc.edu/gloria-munilla

Prehistòria, història antiga i arqueologia
Experta en patrimoni cultural, TIC i gestió cultural, museologia i museografia, protohistòria
mediterrània i arqueologia protohistòrica, i salvaguarda del patrimoni històric arqueològic en
els conflictes bèl·lics.
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Joan
Arnedo
Moreno

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
jarnedo@uoc.edu | 93 326 37 16
@jarnedom | w.uoc.edu/joan-arnedo

Videojocs, ludificació, xarxes i seguretat
Expert en ludificació (gamification), desenvolupament de videojocs, videojocs com a producte
cutural, jocs seriosos, programació, seguretat a internet.

Pierre
Bourdin
Kreitz

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
pbourdin@uoc.edu | 93 450 52 05
@_PBo_

09

Realitat i robòtica
Expert en realitat virtual (realitat augmentada) i les seves aplicacions, des de màrqueting
fins a rehabilitació; robòtica, programació 3D i comportament de les persones dins els mons
virtuals.

Santi
Caballé
Llobet

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
scaballe@uoc.edu | 93 326 34 39
w.uoc.edu/santi-caballe

Aprenentatge en línia(e-learning), enginyeria del programari i tecnologies distribuïdes
Expert en aprenentatge en línia (e-learning), aprenentatge col·laboratiu en entorns virtuals
(CSCL), reutilització del programari, computació distribuïda.
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Jordi
Cabot
Sagrera

Professor investigador ICREA
jordi.cabot@icrea.cat | 93 253 57 38
@softmodeling | jordicabot.com

Enginyeria del programari
Expert en tot tipus de tècniques per a l’anàlisi, disseny i implementació de programari amb la
millor qualitat i productivitat possible. Manipulació de dades obertes, estudi dels projectes de
programari lliure, generació automàtica de codi.

Laura
Calvet
Liñán

Professora dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
lcalvetl@uoc.edu
93 253 23 42

Optimització i estadística aplicada
Experta en algorismes d’optimització i simulació aplicada a la logística, el transport i la producció industrial.

Carlos
Casado
Martínez

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
ccasadom@uoc.edu | 93 326 37 18 |
@ccasadom| w.uoc.edu/carlos-casado

Desenvolupament web i programació
Expert en estàndards, accessibilitat i desenvolupament web, pensament computacional,
programació i robòtica a l’escola.
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Jordi
Casas
Roma

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
jcasasr@uoc.edu | 93 486 37 17
@jcasasr | w.uoc.edu/jordi-casas

Intel·ligència artificial i ciència de dades
Expert en mineria de dades i ciència de dades (data science), privacitat de dades (privacy-preserving data publishing).

Robert
Clarisó
Viladrosa

Professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia
i Telecomunicació
rclariso@uoc.edu | 93 326 34 10
@robertclariso | w.uoc.edu/robert-clariso
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Computació i informàtica teòrica
Expert en verificació formal, mètodes formals d’enginyeria del programari i informàtica
teòrica.

Jordi
Conesa
Caralt

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
jconesac@uoc.edu | 93 326 36 34
w.uoc.edu/jordi-conesa

Bases de dades, intel·ligència de negoci i modelització conceptual
Expert en aprenentatge en línia (e-learning), intel·ligència de negoci, modelització conceptual i
bases de dades NoSQL.
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Josep
Curto
Díaz

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
jcurtod@uoc.edu | 93 253 23 42
@josepcurto | josepcurto.com

Business Intelligence
Expert en intel·ligència de negoci, analítica de negoci i dades massives (big data).

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Atanasi
Daradoumis Multimèdia i Telecomunicació
Haralabus
adaradoumis@uoc.edu | 93 326 37 20
w.uoc.edu/atanasi-daradoumis

TIC i educació
Expert en aprenentatge en línia (e-learning) i tecnologia, gestió del coneixement, aprenentatge col·laboratiu en entorns virtuals, aprenentatge adaptatiu i personalitzat, anàlisi d’interaccions i disseny d’aprenentatge.

Victor
Garcia
Font

Professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia
i Telecomunicació
vgarciafo@uoc.edu
93 253 23 42

Seguretat de la informació
Expert en blockchain, monedes virtuals, seguretat en xarxes de sensors i smart cities.
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Carles
Garrigues
Olivella

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
cgarrigueso@uoc.edu | 93 326 37 26
w.uoc.edu/carles-garrigues

Desenvolupament per a dispositius mòbils i seguretat informàtica
Expert en tecnologia mòbil, desenvolupament per a mòbils i seguretat en xarxes d’ordinadors.

Isabel
Guitart
Hormigo

Professora dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
iguitarth@uoc.edu | 93 326 37 24
w.uoc.edu/isabel-guitart
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Sistemes d’informació i enginyeria del programari
Experta en models de qualitat i sistemes d’informació.

Ángel A.
Juan
Pérez

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
ajuanp@uoc.edu | 93 450 54 66
ajuanp.wordpress.com | w.uoc.edu/angel-juan

Mètodes quantitatius i computacionals aplicats a l’empresa
Expert en algorismes d’optimització i simulació aplicada a la logística, el transport i la producció
industrial.
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Àgata
Lapedriza
García

Professora dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
alapedriza@uoc.edu | 93 326 35 66
w.uoc.edu/agata-lapedriza

Visió per ordinador i computació afectiva
Experta en visió per ordinador, computació afectiva, intel·ligència artificial, processament
d’imatges i aprenentatge a distància de les matemàtiques.

Rafael
Macau
Nadal

Professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia
i Telecomunicació
rmacau@uoc.edu | 93 326 37 29
w.uoc.edu/rafael-macau

Sistemes d’informació, disseny i enginyeria de serveis intensius en informació
Expert en direcció estratègica, TIC i empresa, usos socials de les TIC, sector serveis, sistemes
d’informació i enginyeria de serveis (service science).

Josep Maria Professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia
i Telecomunicació
Marco
Simó
jmarco@uoc.edu | 93 326 37 31
w.uoc.edu/josepm-marco

Sistemes d’informació i organització curricular informàtica
Expert en direcció i gestió dels sistemes d’informació, externalització de sistemes d’informació
i innovació curricular en els estudis d’Enginyeria Informàtica.
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David
Masip
Rodó

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
dmasipr@uoc.edu | 93 326 37 02
w.uoc.edu/david-masip

Visió per ordinador
Expert en visió per ordinador, intel·ligència artificial i processament d’imatges.

David
Megías
Jiménez

Director de l’Internet Interdisciplinary Institute
(IN3)
dmegias@uoc.edu | 93 326 37 35 | @dmegiasuoc
w.uoc.edu/david-megias

Seguretat i privadesa de xarxes i de la informació
Expert en seguretat i privadesa de la informació i de xarxes. Especialment en ocultació de la
informació: marcatge (watermarking), esteganografia i estegoanàlisi.

Julià
Minguillón
Alfonso

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
jminguillona@uoc.edu | 93 326 37 36
@jminguillona | w.uoc.edu/julia-minguillon

Aprenentatge en línia (e-learning) i recursos educatius oberts
Expert en aprenentatge potenciat per la tecnologia, analítiques d’aprenentatge, ciència de
dades i ensenyament obert.
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Josep
Prieto
Blázquez

Director dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
jprieto@uoc.edu | 93 326 37 39
w.uoc.edu/josep-prieto

Xarxes d’ordinadors, sistemes operatius i arquitectura d’ordinadors
Expert en laboratoris virtuals i seguretat informàtica.

Daniel
Riera
Terrén

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
drierat@uoc.edu | 93 326 34 09
@drierat | w.uoc.edu/daniel-riera

Programació, modelització i intel·ligència artificial
Expert en modelització, simulació i optimització de sistemes.

Helena
Rifà
Pous

Professora dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
hrifa@uoc.edu | 93 326 38 09
w.uoc.edu/helena-rifa

Telemàtica i seguretat
Experta en ciberseguretat, protocols de seguretat en xarxes, gestió de claus, PKI.
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Jordi
Serra
Ruiz

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
jserrai@uoc.edu | 93 326 37 45
@jserrai |w.uoc.edu/jordi-serra

Programari lliure, seguretat informàtica i sistemes operatius
Expert en seguretat informàtica i seguretat de xarxes, hacking, exploits, vulnerabilitats i programari, i coneixements lliures.

Carles
Ventura
Royo

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
cventuraroy@uoc.edu | 93 326 34 29
sunai.uoc.edu/index.php/2016/10/13/dr-carles-ventura

Visió per ordinador, intel·ligència artificial i aprenentatge computacional
Expert en segmentació semàntica i reconeixement d’objectes en l’àmbit de la Visió per
ordinador.
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Literatura i llengües

Christine
Appel

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
mappel@uoc.edu | 93 450 52 38
w.uoc.edu/christine-appel

Ensenyament i adquisició de llengües estrangeres (anglès) i aprenentatge en línia
(e-learning)
Experta en aplicació de les TIC a l’ensenyament de llengües, aprenentatge de llengües en
tàndem, comunicació assistida per ordinador i disseny de materials en línia.

Nathalie
Bittoun
Debruyne

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
nbittoun@uoc.edu | 93 450 52 36
w.uoc.edu/nathalie-bittoun
10

Literatura i llengua franceses, literatura comparada
Experta en traducció, relacions França-Espanya i França-Catalunya, teatre del segle xviii i didàctica del FLE i de l’ensenyament de llengües estrangeres en línia.

Roger
Canadell
Rusiñol

Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats
rcanadell@uoc.edu | 93 254 21 49
w.uoc.edu/roger-canadell

Literatura catalana dels segles xix i xx
Expert en literatura i Renaixença, literatura popular, literatura i republicanisme, sants culturals.
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Laia
Canals
Fornons

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
ecanalsf@uoc.edu | 93 326 35 87
@laiacanals | w.uoc.edu/laia-canals

Ensenyament i aprenentatge de llengües assistit per ordinador
Experta en aplicació de les TIC a l’ensenyament de llengües, ensenyament de llengües en xarxa
i formació de docents.

Ona
Domènech
Bagaria

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
odomenechb@uoc.edu | 93 254 21 24
@onadom | w.uoc.edu/ona-domenech

Lingüística aplicada
Experta en llengua catalana, terminologia, neologia, traducció, planificació lingüística, llenguatge jurídic i administratiu, i llenguatges d’especialitat.

Narcís
Figueras
Capdevila

Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats
nfigueras@uoc.edu | 93 254 21 27
w.uoc.edu/narcis-figueras

Filologia, història cultural, historiografia
Expert en historiografia llatina humanística, cultura catalana moderna i contemporània, historiografia de l’erudició i la recerca local, patrimonialització literària.
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Olívia
Gassol
Bellet

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
ogassol@uoc.edu | 93 254 21 20
w.uoc.edu/olivia-gassol

Literatura catalana i edició de textos
Experta en literatura catalana i edició de textos.

Joseph
Hopkins

Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats
jhopkins@uoc.edu | 93 450 52 35
w.uoc.edu/joseph-hopkins
10

Ensenyament de llengües estrangeres
Expert en aplicació de les TIC a l’ensenyament de llengües, ensenyament de llengües en xarxa,
comunicació assistida per ordinador i formació de docents en xarxa.

Teresa
Iribarren
Donadeu

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
tiribarren@uoc.edu | 93 254 21 23
@TeresaIribarren | w.uoc.edu/teresa-iribarren

Literatura catalana i llibre digital
Experta en literatura catalana, llibre digital i traducció literària.
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Antoni
Oliver
Gonzàlez

Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats
aoliverg@uoc.edu | 93 254 21 87
@aoliverg | w.uoc.edu/antoni-oliver

Lingüística computacional
Expert en traducció automàtica, traducció assistida, extracció de terminologia i aprenentatge
automàtic.

Takako
Otsuki

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
totsuki@uoc.edu | 93 450 52 37
w.uoc.edu/tatako-otsuki

Literatura espanyola i literatura comparada
Experta en anàlisi de textos literaris, traducció de literatura espanyola al japonès i traducció i
ensenyament de la llengua japonesa en xarxa en línia.

Carles
Prado
Fonts

Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats
cprado@uoc.edu | 93 253 75 51
w.uoc.edu/carles-prado

Literatura
Expert en literatura i cultura xinesa, relacions Xina-Espanya, traducció i estudis interculturals.
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Maite
Puigdevall
Serralvo

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
mpuigdevallse@uoc.edu | 93 253 75 46
w.uoc.edu/maite-puigdevall

Sociolingüística
Experta en sociolingüística, antropologia lingüística, política i planificació lingüístiques.

Joan
Pujolar
Cos

Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats
jpujolar@uoc.edu | 93 254 21 21
w.uoc.edu/joan-pujolar
10

Sociolingüística
Expert en llengua i joves, llengua i immigració, i llengües i globalització.

Jaume
Subirana
Ortín

Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats
jsubirana@uoc.edu | 93 253 75 33
@SubiranaJaume | w.uoc.edu/jaume-subirana

Literatura
Expert en literatura, cultura i societat, i literatura catalana contemporània.
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Roser
Beneito
Montagut

Professora dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
rbeneito@uoc.edu | 93 326 37 79
w.uoc.edu/roser-beneito

Disseny i creació multimèdia
Experta en disseny, estètica i comunicació visual, relacions interpersonals en xarxa i emocions.

Quelic
Berga
Carreras

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
qberga@uoc.edu | 93 326 37 38 | @QuelicBerga
quelic.net | w.uoc.edu/quelic-berga

Disseny computacional i new media art
Expert en cultura digital i de mitjans, art contemporani i art digital. Especialitzat en l’ànalisi
crítica de les interfícies gràfiques d’usuari.

César Pablo Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
Córcoles
Briongos
ccorcoles@uoc.edu | 93 326 37 19

@chechar | w.uoc.edu/cesar-corcoles

Desenvolupament web, ciències i matemàtiques
Expert en web, desenvolupament web, estàndards, gestors de continguts i aprenentatge en
línia (e-learning) de les matemàtiques.
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Ferran
Giménez
Prado

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
fgimenezp@uoc.edu | 93 326 37 21
w.uoc.edu/ferran-gimenez

Tecnologies i aplicacions multimèdia i direcció de projectes en xarxa
Expert en la indústria multimèdia, mercat, perfils professionals, productes i eines de desenvolupament, disseny i desenvolupament curricular en el camp de les TIC en entorns d’aprenentatge en línia.

Antoni
Marín
Amatller

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
amarina@uoc.edu | 93 326 37 32
@AMarinAmatller | w.uoc.edu/antoni-marin

Edició i composició de vídeo digital i fotografia digital
Expert en hipervídeo, narrativa transmèdia i aplicacions didàctiques del vídeo.

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Javier
Melenchón Multimèdia i Telecomunicació
Maldonado
jmelenchonm@uoc.edu | 93 326 35 08
w.uoc.edu/javier-melenchon

Imatge, vídeo i àudio
Expert en continguts digitals multimèdia, processament d’àudio, síntesi i anàlisi de veu humana, visió per ordinador, processament d’imatge, processament de vídeo, intel·ligència artificial,
caps parlants, doblatge automàtic.
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Irma
Vilà
Òdena

Professora dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
ivilao@uoc.edu | 93 326 37 07
@irmavilaodena

Creativitat i estètica digital, documentació audiovisual, disseny gràfic i comissariat d’art i
nous mitjans
Experta en cultura digital; art i nous mitjans; comissariat; documentació en la creació, producció, difusió i preservació de continguts multimèdia i art digital; disseny i comunicació visual.
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Política

Joan
Balcells
Padullés

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política
jbalcells@uoc.edu | 93 253 75 04
w.uoc.edu/joan-balcells

Ciència política
Expert en teoria política i democràcia.

Albert
Batlle
Rubio

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política
abatlle@uoc.edu | 93 253 75 35
w.uoc.edu/albert-batlle

Ciència política
Expert en partits polítics, i institucions i internet.
12

Rosa
Borge
Bravo

Professora dels Estudis de Dret i Ciència Política
rborge@uoc.edu | 93 450 52 45
w.uoc.edu/rosa-borge

Ciència política
Experta en participació política i metodologia de les ciències socials.
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Ana Sofía
Cardenal
Izquierdo

Professora dels Estudis de Dret i Ciència Política
acardenal@uoc.edu | 93 254 21 40
w.uoc.edu/ana-s-cardenal

Política comparada i comportament polític
Experta en política comparada, opinió pública, mitjans socials i comportament electoral.

Lluc
López
Vidal

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política
llopezvi@uoc.edu | 93 253 75 54
w.uoc.edu/lluc-lopez

Relacions internacionals i ciència política
Expert en ciència política i les relacions internacionals, estudi dels sistemes polítics comparats,
teoria de les relacions internacionals, anàlisi de conflictes i seguretat.

Arnau
Monterde
Mateo

Investigador de l’Internet Interdisciplinary
Institute (IN3)
amonterde@uoc.edu | 93 450 54 34
@arnaumonty | w.uoc.edu/arnau-monterde

Moviments socials, anàlisi de xarxes, comunicació i política
Expert en la interacció entre els nous moviments emergents des del 2011 i les tecnologies
de la informació i la comunicació. Pràctiques polítiques en xarxa i crisi i transformació de les
democràcies en l’era digital.
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Albert
PadróSolanet
Grau

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política
apadro_solanet@uoc.edu | 93 253 75 09
w.uoc.edu/albert-padrosolanet

Gestió i administració pública
Expert en gestió i administració pública.

Xavier
Pastor
Pérez

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política
xpastorpe@uoc.edu | 93 253 23 35 | @XavierPastor
xavierpastor-conflictespublics.blogspot.com.es

Politologia i conflictologia
Expert en governabilitat i partits polítics. Mediació en els esports i en el lleure nocturn.
12

Ivan
Serrano
Balaguer

Investigador de l’Internet Insterdisciplinary
Institute (IN3)
iserranoba@uoc.edu | 93 450 52 49
w.uoc.edu/ivan-serrano

Teoria política i política comparada
Expert en política comparada, nacionalisme, federalisme, secessió, opinió pública.
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Llorenç
Andreu
Barrachina

Professor dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
landreub@uoc.edu | 93 326 38 88
@LlorencAndreu | w.uoc.edu/llorenc-andreu

Psicologia de l’educació
Expert en adquisició i desenvolupament del llenguatge, dificultats de l’aprenentatge i trastorns
del llenguatge.

Professor dels Estudis de Psicologia
Manuel
Armayones i Ciències de l’Educació
Ruiz
marmayones@uoc.edu | 93 326 38 92

@armayones | w.uoc.edu/manuel-armayones

E-health, salut i xarxa
Expert en salut electrònica (e-salut), internet i salut, e-pacients, efecte psicològic de les TIC,
xarxes socials de pacients, addicció, internet i noves tecnologies, malalties rares i internet,
estratègies d’intervenció psicològica en línia i malalties rares i TIC.
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Antoni
Badia
Garganté

Professor dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
tbadia@uoc.edu | 93 326 38 84
w.uoc.edu/toni-badia

Psicologia de l’educació
Expert en estratègies d’aprenentatge, formació de professors, usos educatius de les TIC a l’aula
escolar i construcció de coneixement en entorns educatius virtuals.
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Mercè
Boixadós
Anglès

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
mboixados@uoc.edu | 93 326 38 94
@mboixados_merce | w.uoc.edu/merce-boixados

Metodologia de les ciències del comportament
Experta en disseny i anàlisi de dades per a la recerca, salut i qualitat de vida.

Ana M.ª
Gálvez
Mozo

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
agalvez@uoc.edu | 93 326 34 34
w.uoc.edu/anam-galvez

Psicologia social del treball i les organitzacions
Experta en gènere i treball, conciliació de la vida laboral-familiar-personal, precarietat laboral i
projectes de vida.

Beni
Gómez
Zúñiga

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
bgomezz@uoc.edu | 93 326 34 03
w.uoc.edu/beni-gomez

Psicologia bàsica
Experta en psicologia de la salut, qualitat de vida i ús de les TIC per a la prevenció i promoció de
la salut; la psicologia com a disciplina científica: desenvolupament històric i epistemològic.
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Noemí
Guillamón
Cano

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
nguillamon@uoc.edu | 93 326 37 13
w.uoc.edu/noemi-guillamon

Personalitat, avaluació i tractaments psicològics
Experta en intervenció psicològica en nens, adolescents i adults, promoció de la salut mitjançant les TIC en adolescents.

Eulàlia
Hernández
Encuentra

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
ehernandez@uoc.edu | 93 326 38 98
@ehernandeze | w.uoc.edu/eulalia-hernandez

Psicologia del desenvolupament
Experta en TIC i salut, ús personal i professional d’internet per a la salut, promoció de la salut
mitjançant les TIC. Psicologia del desenvolupament al llarg del cicle vital (com som les persones en diferents moments de la vida).
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Professor dels Estudis de Psicologia
Adrián
Montesano i Ciències de l’Educació
del Campo
amontesano@uoc.edu
93 450 52 25

Personalitat, avaluació i tractaments psicològics, i salut i xarxa
Expert en models i processos de canvi en psicoteràpia, construcció del jo i els altres, relacions
interpersonals, teràpia sexual i de parella, teràpia familiar.
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Elena
Muñoz
Marrón

Professora dels Estudis de Ciències de la Salut
emunozmarr@uoc.edu | 93 326 35 51 / 93 450 53 46
w.uoc.edu/elena-munoz

Neuropsicologia, neurociència i tècniques d’estimulació cerebral no invasiva
Experta en tècniques d’estimulació cerebral no invasiva (estimulació magnètica transcranial
—TMS— i estimulació transcranial per corrent directe —tDCS).

Rubén
Nieto
Luna

Professor dels Estudis de Ciències de la Salut
rnietol@uoc.edu | 93 326 35 38
w.uoc.edu/ruben-nieto

Personalitat, avaluació i tractaments psicològics, i salut i xarxa
Expert en investigació en l’àmbit del dolor crònic (avaluació, factors de risc i prevenció secundària), desenvolupament d’intervencions en línia per a problemes de salut (especialment
problemes de dolor).

Modesta
Pousada
Fernández

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
mpousada@uoc.edu | 93 326 38 97
w.uoc.edu/modesta-pousada

Psicologia bàsica
Experta en processos d’atenció i memòria de les persones i els seus canvis a partir de l’ús de les
TIC, psicologia de la salut i l’ús de les TIC per a fomentar-la i tenir-ne cura.
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Psicologia

Diego
Redolar
Ripoll

Professor dels Estudis de Ciències de la Salut
dredolar@uoc.edu | 93 326 38 90
@RedolarDiego | w.uoc.edu/diego-redolar

Psicobiologia i neurociència
Expert en neurociència i psicobiologia (bases biològiques de l’aprenentatge, la memòria, les
emocions i el reforç).

Marta
Reinoso
Bernuz

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
mreinosob@uoc.edu | 93 253 57 83
@martareinosob | w.uoc.edu/marta-reinoso/

Personalitat, avaluació i tractaments psicològics
Experta en adopció, psicologia infantil i juvenil, teràpies artístiques i creatives.

13

Israel
Rodríguez
Giralt

Professor dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
irodriguezgir@uoc.edu | 93 450 54 95
@birrabel | w.uoc.edu/israel-rodriguez

Psicologia i moviments socials
Expert en moviments socials i activisme polític, en particular l’activisme entorn de la salut i les
polítiques socials d’atenció a la dependència: moviment de vida independent, neurodiversitat,
grups de pacients, activisme de la gent gran; participació pública en la societat del coneixement: coexperts i democràcia tecnològica; desastres, política i col·lectius vulnerables.

73

Psicologia

Milagros
Sáinz
Ibáñez

Investigadora de l’Internet Interdisciplinary
Institute (IN3)
msainzi@uoc.edu | 93 450 52 62
@mila_sainz | w.uoc.edu/milagros-sainz

Psicologia social
Experta en estereotips i rols de gènere, motivació escolar i elecció d’estudis en l’adolescència,
gènere i actituds envers la tecnologia i les carreres tecnològiques.

Beatriz
Sora
Miana

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
bsora@uoc.edu | 93 326 35 94
w.uoc.edu/beatriz-sora

Psicologia
Experta en psicologia de les organitzacions i del treball (inseguretat laboral: l’amenaça de
perdre la feina).

Professora dels Estudis de Psicologia
Montse
Vall-llovera i Ciències de l’Educació
Llovet
mvall-llovera@uoc.edu | 93 326 38 86
w.uoc.edu/montse-vall-llovera

Metodologia de les ciències del comportament
Experta en joves i TIC.
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Psicologia

Agnès
Vayreda
Duran

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
avayreda@uoc.edu | 93 254 21 19
w.uoc.edu/agnes-vayreda

Psicologia social
Experta en anàlisi del discurs, estudis de gènere: gènere i ciència.

Josep
Vivas
Elias

Professor dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
pvivasi@uoc.edu | 93 326 38 91
w.uoc.edu/josep-vivas

Psicologia social
Expert en psicologia de la ciutat, teoria de l’espai de la ciutat, metodologies qualitatives per a
la recerca de la ciutat, etnografia urbana, derives urbanes, observació de la ciutat.

13
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Salut

Alicia
Aguilar
Martínez

Professora dels Estudis de Ciències de la Salut
aaguilarmart@uoc.edu | 93 450 53 20
@aaguilarmart | w.uoc.edu/alicia-aguilar

Nutrició
Experta en hàbits alimentaris, estudi de l’alimentació des de l’òptica de la salut, biotecnologia i
educació nutricional.

Marta
Aymerich
Martínez

Vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca
marta.aymerich@uoc.edu | 93 253 23 23
w.uoc.edu/marta-aymerich

Salut pública i polítiques de recerca
Experta en translació de resultats de la recerca a la pràctica clínica i de salut pública, avaluació
de recerca.

Anna
Bach
Faig

Professora dels Estudis de Ciències de la Salut
abachf@uoc.edu | 93 253 57 92
@Bach_Faig

Nutrició, alimentació i salut pública
Experta en promoció de la salut (alimentació i activitat física). Portaveu en nutrició comunitària: alimentació laboral, gastronomia, restauració i salut.
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Salut

M. Salomé
Bolló
Gasol

Professora dels Estudis de Ciències de la Salut
mbollo@uoc.edu
93 326 37 13

Neuropsicologia i neurociència
Experta en avaluació neuropsicològica, diagnòstic neuropsicològic, rehabilitació neuropsicològica, estimulació cognitiva, demències, deteriorament cognitiu lleu, envelliment cognitiu,
neuropsicologia infantil i neuropsicoterapia.

Susanna
Carmona
Cañabate

Professora dels Estudis de Ciències de la Salut
scarmonac@uoc.edu | 93 253 75 37
@susanna_carmona

Neurociència, neuroimatge i psicologia
Experta en aplicació de tècniques de neuroimatge (principalment imatge per ressonància
magnètica) a l’estudi del desenvolupament del cervell normal i patològic.

Carme
Carrion
Ribas

Professora dels Estudis de Ciències de la Salut
mcarrionr@uoc.edu | 93 450 52 54
@CarmeCarrion | w.uoc.edu/carme-carrion

Salut digital i avaluació d’intervencions en salut
Experta en avaluació d’intervencions en salut mòbil (aplicacions, sensors, portables, etc.), en
relació amb la seva eficàcia i efectivitat.
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Salut

Dolors
Colom
Masfret

Professora dels Estudis de Ciències de la Salut
dcolomma@uoc.edu
93 253 75 37

Treball social sanitari
Experta en treball social sanitari; organització de serveis; planificació de programes; procediments, protocols i processos; procediment del programa de la planificació de l’alta; recerca dels
aspectes psicosocials de la malaltia.

Jordi
Colomer
Mascaró

Professor dels Estudis de Ciències de la Salut
jcolomerm@uoc.edu
93 253 75 37

Gestió de la salut
Expert en gestió clínica, organització i planificació, i sistemes alternatius a l’hospitalització.

Laura
Esquius
de la Zarza

Professora dels Estudis de Ciències de la Salut
lesquius@uoc.edu | 93 450 52 17
@LauraEsquius | w.uoc.edu/laura-esquius

Nutrició, alimentació i nutrició esportiva
Experta en nutrició i salut, nutrició esportiva, alimentació i càncer, nutrició clínica i dietoteràpia.
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Salut

Pilar
García
Lorda

Directora dels Estudis de Ciències de la Salut
pgarcialorda@uoc.edu | 93 253 75 14
@PGarciaLorda | w.uoc.edu/pilar-garcia

Nutrició i salut digital
Experta en nutrició en malalties prevalents: obesitat i diabetis, envelliment, desnutrició i risc
nutricional. Salut digital: ús de les tecnologies per la promoció i la intervenció en salut.

Jaume
Kulisevsky
Bojarski

Professor dels Estudis de Ciències de la Salut
jkulisevsky@uoc.edu
93 450 54 85

Neurologia
Expert en trastorns del moviment i malalties neurodegeneratives (Alzheimer, Parkinson,
Huntington, síndrome de les cames inquietes, etc.).

Marta
Massip
Salcedo

Professora dels Estudis de Ciències de la Salut
mmassips@uoc.edu
93 253 75 37

Metabolisme, bioquímica i nutrició
Experta en rutes metabòliques, resistència a la insulina, esteatosi hepàtica, dieta cetogènica,
dieta low carb, microbioma, aliments, nutrició.
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Salut

Gemma
Moya
Galé

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
gmoya0@uoc.edu
93 253 53 52

Logopèdia i neurolingüística
Experta en avaluació i tractament de trastorns motors de la parla i trastorns neurogènics del
llenguatge, amb un enfocament especial en aspectes interlingüístics. Especialitzada en Parkinson i atròfia multisistèmica, i també en el tractament de les afàsies.

Francesc
Saigí
Rubió

Professor dels Estudis de Ciències de la Salut
fsaigi@uoc.edu | 93 326 36 22
@fsaigi | w.uoc.edu/francesc-saigi

Salut electrònica (e-health) i telemedicina
Expert en salut electrònica (e-health); definició i avaluació de nous models de prestació assistencial, especialment models d’atenció integral que fan servir les TIC; innovació educativa en
salut (aprenentatge en línia); web 2.0 i comunitats de pràctica clínica; aplicació de la realitat
virtual en la salut.

Raquel
Viejo
Sobera

Professora dels Estudis de Ciències de la Salut
rviejos@uoc.edu | 93 450 53 70
researchgate.net/profile/Raquel_Viejo-Sobera

Neuropsicologia i neurociències
Experta en tècniques d’estimulació cerebral no invasiva (estimulació magnètica transcranial i
estimulació cerebral per corrent directe), processos cognitius com el control cognitiu, funcions
executives, memòria operativa, velocitat de processament de la informació.
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Salut

Julio
Villalobos
Hidalgo

Professor dels Estudis de Ciències de la Salut
jvillalobosh@uoc.edu
93 450 52 31

Gestió de sistemes i organitzacions de salut
Expert en gestió de sistemes i organitzacions de salut.
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Societat de la informació i el coneixement

Eduard
Aibar
Puentes

Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats
eaibar@uoc.edu | 93 450 53 44
@EduardAibar | w.uoc.edu/eduard-aibar

Estudis de ciència, tecnologia i societat
Expert en producció col·lectiva en línia (Wikipedia, programari de codi obert, open science);
interaccions entre tecnologia i societat; sociologia de la ciència; administració electrònica
(e-government).

Pau David
Alsina
González

Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats
palsinag@uoc.edu | 93 254 21 76
w.uoc.edu/pau-alsina

Arts i filosofia
Expert en cultura i tecnologies digitals; innovació en gestió i producció cultural; interrelació
d’arts, ciència, tecnologia i societat; nous mitjans de comunicació; filosofia postestructuralista.

Javier
Borge
Holthoefer

Investigador de l’Internet Interdisciplinary
Institute (IN3)
jborgeh@uoc.edu | 93 253 23 35
@CoSIN3_UOC | jbh.cat

15

Ciència social computacional, sistemes i xarxes complexes i dades massives (big data)
Expert en sistemes complexos, dinàmiques socials, models basats en agents, col·lecció i anàlisi
de grans volums de dades, comportament col·lectiu, computació urbana (models de congestió
de trànsit, models de creixement urbà).
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Societat de la informació i el coneixement

Mireia
Fernández
Ardèvol

Investigadora de l’Internet Interdisciplinary
Institute (IN3)
mfernandezar@uoc.edu | 93 450 53 29
@mireia | w.uoc.edu/mireia-fernandez

Sociologia, economia i tecnologia
Experta en comunicació mòbil, gent gran i TIC; impacte de les tecnologies en el desenvolupament social i econòmic.

Francisco
José
García
Ull

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
fgarciaul@uoc.edu | 93 253 75 71
@frangarciaull | w.uoc.edu/franciscoj-garcia

Societat en xarxa, cibermitjans de comunicació i màrqueting digital
Expert en cookies, privadesa en línia, tecnologies de vigilància i tecnologies d’anonimat, hacktivisme, IoT, dades massives, màrqueting digital, models de negoci a internet.

Pastora
Martínez
Samper

Vicerectora de Globalització i Cooperació
pmsamper@uoc.edu | 93 253 23 23
@pastorams

Política científica
Experta en gestió i avaluació de la recerca, recerca i innovació responsable, ciència oberta.
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Societat de la informació i el coneixement

Ismael
Peña
López

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política
ipena@uoc.edu | 93 253 75 81
@ictlogist | w.uoc.edu/ismael-pena

Societat de la informació i desenvolupament
Expert en divisòria digital, e-readiness, indicadors i desenvolupament de la societat de la informació, competències digitals, aprenentatge en línia (e-learning), tecnologia educativa, difusió
de la ciència, publicació en codi obert, accés obert i web 2.0.
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Sociologia i antropologia

Elisenda
Ardèvol
Piera

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
eardevol@uoc.edu | 93 254 21 18
@zenda | w.uoc.edu/elisenda-ardevol

Antropologia digital, visual i dels mitjans de comunicació
Experta en cultura digital, etnografia i mètodes qualitatius per a la recerca en la societat de la
informació i el coneixement.

Lídia
Arroyo
Prieto

Investigadora de l’Internet Interdisciplinary
Institute (IN3)
larroyop@uoc.edu | 93 450 53 47
@arroyo_lidia | w.uoc.edu/lidia-arroyo

Gènere i TIC, societat de la informació i el coneixement
Experta en gènere i TIC, inclusió digital, classes socials, ús de les TIC, condicions de vida, ocupabilitat, polítiques públiques d’inclusió digital i gènere.

Natàlia
Cantó
Milà

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
ncantom@uoc.edu | 93 253 75 34
w.uoc.edu/natalia-canto
16

Sociologia
Experta en teoria sociològica, filosofia social, sociologia del futur, de les emocions, de la cultura
i de la memòria.
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Sociologia i antropologia

Begonya
Enguix
Grau

Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats
benguix@uoc.edu | 93 253 75 32
w.uoc.edu/begonya-enguix

Antropologia social i cultural
Experta en antropologia dels gèneres i de les sexualitats, cos i identitats, antropologia urbana i
dels mitjans de comunicació i activismes LGTB.

Sergi
Fàbregues
Feijóo

Professor dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
sfabreguesf@uoc.edu | 93 326 35 74
w.uoc.edu/sergi-fabregues

Desigualtat de gènere i educació i TIC
Expert en ús de les TIC en educació primària i secundària, desigualtats de gènere i mètodes de
recerca qualitativa i mixta, avaluació de la qualitat de la recerca.

Ana María
González
Ramos

Investigadora de l’Internet Interdisciplinary
Institute (IN3)
agonzalezram@uoc.edu | 93 450 52 65
@AnaGlezRms | w.uoc.edu/anam-gonzalez

Gènere i TIC
Experta en gènere i TIC, tecnologia i relacions de gènere, societat de la informació i el coneixement, carreres científiques, mobilitat del personal altament qualificat, feminisme.
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Sociologia i antropologia

Daniel
López
Gómez

Professor dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
dlopezgo@uoc.edu | 93 326 36 81
w.uoc.edu/daniel-lopez

Psicologia social i estudis socials de la ciència i la tecnologia
Expert en conseqüències socials i ètiques de les innovacions tecnològiques en el camp de la
salut i l’atenció social, especialment en la promoció de l’envelliment actiu i la vida independent.
Formes d’apropiació social de la tecnologia i participació en processos d’innovació social i tecnològica per part de col·lectius vulnerables. Cohabitatge sènior. Gestió de situacions d’emergència i desastres amb col·lectius especialment vulnerables.

Brígida
Cristina
Maestres
Useche

Professora dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
bmaestres@uoc.edu
93 326 38 34

Sociologia, psicologia social, teories de sistemes i pensament polític
Experta en sistemes polítics i corrupció a Veneçuela, formació de l’estat a Llatinoamèrica,
política criminal i penitenciària en l’àmbit europeu i espanyol, justícia internacional, transició
espanyola i criminalitat franquista.

F. Xavier
Medina
Luque

Professor dels Estudis de Ciències de la Salut
fxmedina@uoc.edu
93 326 35 95
16

Sistemes alimentaris, cultura i societat
Expert en antropologia social, antropologia alimentària, estudis alimentaris, vi i turisme gastronòmic, cultures mediterrànies, identitats socials i ètniques.
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Sociologia i antropologia

Julio
Meneses
Naranjo

Professor dels Estudis de Psicologia
i Ciències de l’Educació
jmenesesn@uoc.edu | 93 326 35 50
@taih | w.uoc.edu/julio-meneses

Metodologia de la investigació en ciències socials
Expert en metodologia de la investigació, abandonament i reingrés dels estudiants als
sistemes educatius superiors, incorporació de la tecnologia a l’educació primària i secundària,
relació dels infants i els joves amb les TIC, particularment els dispositius mòbils, i desigualtat
digital.

Jörg
Müller

Investigador de l’Internet Interdisciplinary
Institute (IN3)
jmuller@uoc.edu | 93 450 52 60
@JorgMullerRes

Sociologia, estudis de gènere
Expert en estudis de gènere, col·laboració d’equip, gènere i polítiques científiques.

Francesc
Núñez
Mosteo

Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats
fnunez@uoc.edu | 93 254 21 15
@fmosteo | w.uoc.edu/francesc-nunez

Filosofia i sociologia
Expert en sociologia del coneixement i de la cultura, sociologia de les emocions. Filosofia
contemporània.
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Sociologia i antropologia

Professora dels Estudis de Psicologia
Elsa
Santamaria i Ciències de l’Educació
López
esantamarial@uoc.edu | 93 326 35 88
w.uoc.edu/elsa-santamaria

Sociologia
Experta en sociologia del treball, precarietat laboral, aspectes psicosocials del treball i de l’ocupació, polítiques d’ocupació, trajectòries laborals i joventut, gènere i treball.
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91

Telecomunicacions

Joan
Melià
Seguí

Professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia
i Telecomunicació
melia@uoc.edu | 93 450 54 98
joan.melia.cat

Xarxes, telemàtica i smart cities
Expert en identificació per radiofreqüència (RFID), intel·ligència contextual, ciutats intel·ligents.

Carles
Monzo
Sánchez

Professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia
i Telecomunicació
cmonzo@uoc.edu | 93 326 38 95
w.uoc.edu/carles-monzo

Smart cities, sistemes de telecomunicació i aprenentatge en línia (e-learning)
Expert en smart cities, laboratoris docents d’electrònica i telecomunicació, tractament del
senyal i la informació, sistemes de telecomunicació i aprenentatge en línia (e-learning).

José
Antonio
Morán
Moreno

Professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia
i Telecomunicació
jmoranm@uoc.edu | 93 326 36 18
w.uoc.edu/joseantonio-moran

Processament del senyal, sistemes i tecnologies de telecomunicació i aprenentatge en
línia (e-learning)
Expert en tractament del senyal i la informació, sistemes i tecnologies de telecomunicació,
aprenentatge en línia (e-learning), contaminació electromagnètica.
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Telecomunicacions

Antoni
Pérez
Navarro

Professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia
i Telecomunicació
aperezn@uoc.edu | 93 326 34 11
@antonipereznavarr | w.uoc.edu/antoni-perez

Física general, electromagnetisme i sistemes d’informació geogràfica
Expert en física, física i ciència-ficció, aprenentatge en línia (e-learning), posicionament d’interior, sistemes d’informació geogràfica, context-aware recommender systems i location based
systems.

Professora dels Estudis d’Informàtica,
Eugènia
Santamaria Multimèdia i Telecomunicació
Pérez
esantamaria@uoc.edu | 93 326 37 43
w.uoc.edu/eugenia-santamaria

Física, matemàtiques, xarxes, transmissió digital i processament de senyal
Experta en processament de senyal i aprenentatge en línia (e-learning).

Pere
Tuset
Peiró

Professor dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
peretuset@uoc.edu | 93 450 52 27
@peretuset | peretuset.net

Comunicacions sense fil
Expert en sensors, sistemes encastats, sistemes operatius, xarxes de comunicacions, comunicacions sense fil.
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Turisme

Lluís
Garay
Tamajón

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
lgaray@uoc.edu | 93 254 21 68
@luisgaraysbd | w.uoc.edu/lluis-garay

Economia del turisme i empresa turística
Expert en turisme: història del turisme, desenvolupament de les destinacions turístiques,
productes turístics, turisme responsable, responsabilitat social corporativa, imatge de les
destinacions turístiques.

Joan Miquel Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
Gomis
López
jgomisl@uoc.edu | 93 253 75 44
@jmgomisl | w.uoc.edu/joanm-gomis

Comunicació i organització d’empreses turístiques
Expert en comunicació, comercialització i intermediació d’empreses turístiques, companyies
de baix cost (low cost), turisme responsable.

Francesc
González
Reverté

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa
fgonzalezre@uoc.edu | 93 253 75 36
w.uoc.edu/francesc-gonzalez

Anàlisi geogràfica regional
Expert en turisme cultural, turisme responsable i turisme litoral.
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Turisme

Sole
Morales
Pérez

Professora dels Estudis d’Economia i Empresa
smoralespe@uoc.edu | 93 253 23 47
@SoleMoralesUOC | w.uoc.edu/sole-morales

Geografia humana i regional
Experta en turisme d’esdeveniments, turisme responsable i turisme i cooperació, desenvolupament.
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9
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29
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43
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65
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47
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