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Us comunico que el Consell de Direcció, actuant per delegació del Consell de Govern d’acord amb el que 
estableixen l’article 13 de les Normes d’organització i funcionament (Acord GOV 47/2015, de 31 de març) i 
l’article 4 del Reglament del Consell de Govern, ha tractat els temes i ha pres els acords que es descriuen a 
continuació: 

 
Catàleg formatiu 2017-2020 

Un cop recollides totes les propostes demanades a les direccions d’estudis en relació amb el 
desenvolupament del catàleg formatiu per als anys 2017-2020, el vicerector Carles Sigalés en presenta el 
detall i una primera proposta de criteris de priorització, els quals caldrà afinar a la vista de la posició de la 
DGU-SUR en relació amb els preus dels programes, l’evolució de l’estructura grau-màster (3+2), etc.  

El Consell se’n té per assabentat i dóna el vistiplau als criteris exposats. S’acorda presentar-ho i comentar-
ho a la reunió de la Comissió Estratègica del dia 12 d’abril. 

 
Proposta de nomenament 

El vicerector Carles Sigalés, a instàncies de la corresponent Direcció d’Estudis, proposa nomenar la prof. 
Judith CLARÉS GAVILÁN directora del programa de postgrau de Distribució audiovisual, amb efecte des del 
dia 14 d’octubre de 2015, data en què, de facto, va assumir aquesta responsabilitat. 

El Consell hi dóna el vistiplau i el rector procedirà a fer el nomenament. 

 
Reflexió estratègica sobre la internacionalització i globalització de la UOC 

La vicerectora Pastora Martínez presenta els resultats de l’anàlisi i reflexió estratègica sobre la 
internacionalització i globalització de la UOC. 

El Consell hi dóna el vistiplau. Els resultats d’aquesta anàlisi i les propostes corresponents seran tingudes 
en compte en les pròximes accions de desenvolupament del Pla estratègic vigent. 

 
Celebració de Sant Jordi 2016 

El director de Relacions Institucionals i Gabinet del Rectorat, Josep Maria Oliveras, informa que l’Àrea de 
Cooperació i els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació (grau d’Educació Social) conjuntament han 
proposat que aquest any la partida econòmica prevista per al tradicional regal de Sant Jordi al personal 
UOC es dediqui a la Cooperativa DRECERA, centrada en l’atenció, educació i millora de les condicions de 
vida d’infants, adolescents i famílies en risc social.  

El Consell ho aprova. 
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