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Comunicació d’acords del Consell 
de Direcció 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
Sessió del 17 de juliol de 2017 

 

 
 

Proposta d’incorporació de nou professorat dels Estudis de 
Ciències de la Salut  
 
S’incorpora a la reunió la directora dels Estudis de Ciències de la Salut que 
presenta i detalla la proposta d’incorporació de nou professorat per ocupar dues 
posicions en els àmbits de coneixement de “Neuropsicologia” i de “Nutrició”, un 
cop efectuats per part de la corresponent Comissió de Selecció els processos 
d’avaluació i entrevistes entre les candidatures finalistes. 
 
Les candidates més ben valorades i proposades finalment per la Comissió són:  
 

● Dra. Raquel Viejo Sobera, per a l’àmbit de Neuropsicologia 
● Dra. Anna Bach Faig, per a l’àrea de Nutrició 

 
El Consell APROVA les propostes. 
 
 
Proposta d’incorporació de nou professorat dels Estudis 
d’Economia i Empresa 
 
S’incorpora a la reunió la Directora dels Estudis d’Economia i Empresa que 
presenta la proposta d’incorporació de nou professorat per ocupar una posició 
en l’àmbit de coneixement de “Recursos Humans”, un cop efectuat per part de la 
corresponent Comissió de Selecció el procés d’avaluació i entrevistes entre les 
candidatures finalistes. 
 
La candidata més ben valorada i proposada finalment per la Comissió és:  
 

● Dra. Cristina Mihaela Enache 
 
El Consell APROVA la proposta. 
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Tancament del portal UOC en francès 
 
La VR Pastora Martínez informa que el portal de la UOC en idioma francès ha 
quedat totalment desactualitzat, atès que l’estratègia de la universitat es basa 
ara mateix en l’ús del català, el castellà i l’anglès i, per tant, no es fa seguiment 
ni manteniment de l’esmentat portal. A més, el nombre de visites és residual. Per 
tant, proposa tancar-lo.  
 
El Consell així ho ACORDA.  
 
Proposta de model de gestió de MOOC 
 
El gerent Antoni Cahner explica que, arran de la presentació a la Comissió 
Estratègica del mes de gener 2017 dels resultats dels primers MOOC oferts per 
la UOC, es va decidir crear un equip de treball de caràcter interdisciplinari per 
analitzar l’estratègia i la gestió futura d’aquest tipus de programes, sobretot tenint 
present que el Conveni-Programa estableix un indicador en relació al nombre 
d’estudiants que segueixen cursos MOOC.  
 
S’incorporen a la reunió Gemma Xarles i Víctor Casal per presentar les 
conclusions d’aquesta reflexió així com la proposta de treball i de gestió dels 
MOOC fins al 2020. 
 
Després de diverses observacions i comentaris per part dels assistents, el 
Consell dona el vistiplau a l’informe i APROVA la proposta de treball. 
 
 
Resolució del recurs corresponent a l’expedient disciplinari 
46/2017 
 
Vist el recurs interposat per l’interessat contra la Resolució del VR de Docència 
i Aprenentatge de data  3 de juliol de 2017, recaiguda en l’expedient disciplinari  
de  referència, i un  cop analitzades  les  al·legacions  que s’hi  formulen,  el 
Consell ACORDA la seva desestimació, tot ratificant la resolució impugnada. 
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Nomenament de representant de la UOC a la Comissió de 
Cultura de la Xarxa Vives  
 
Vista la sol·licitud formulada pel secretari executiu de la Xarxa Vives, el Consell 
ACORDA nomenar el Dr. Joan Fuster, director dels Estudis d'Arts i Humanitats, 
representant de la UOC a la Comissió de Cultura de la Xarxa Vives. 
  
 
 
 
 
Pere Fabra Abat 
Secretari General 

Universitat Oberta de Catalunya 


