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Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Abril 2021 

Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 

 
Actuant per delegació del Consell de Govern 

 
 

Sessió del 26 d’abril del 2021 
 
Nomenament de Direccions de Programa 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA el nomenament -i les baixes 
corresponents- de les següents persones en les Direccions de Programa que es 
relacionen: 
 
 
Estudi Nom Cognoms MU/MP 

o grau 
Nom Programa / Posició data d’alta  data  

de baixa 

EPCE Antoni Badia 
Garganté 

Grau Educació primària 01/09/2021  

EAH Josep 
Anton 

Fernàndez 
Montolí 

Grau Llengua i Literatura 
Catalanes 

01/05/2021  

EAH Ona Domènech 
Bagaria 

Grau Llengua i Literatura 
Catalanes 

 30/04/2021 

EIMT Robert Clarisó 
Viladrosa 

Grau Tècniques d'Aplicacions de 
Software 

01/09/2021  

 
 
Desplegament del nou LMS 
 
La VR Àngels Fitó explica que un cop tancat el procés de licitació per a la nova 
plataforma d'aprenentatge (LMS), del qual ha resultat adjudicatària la plataforma 
CANVAS, s’inicia el procés per a la seva implantació progressiva que començarà de 
moment en l’àmbit de UOC_X. S’espera que a més de donar més i diferents 
funcionalitats, permeti també generar noves dinàmiques per a la innovació docent. 
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S’incorporen a la reunió Ricard Mateu i Toni Espadas per explicar en detall les 
característiques i avantatges de la nova plataforma CANVAS, així com el seu procés 
d’implantació i desplegament. 
 
Després de diversos comentaris i observacions per part dels presents, el Consell se’n 
té per assabentat i dóna el vistiplau a la proposta de desplegament.   
 
Presentació de la Jornada Alumni 2021 
 
A proposta de la VR Àngels Fitó, i vista la presentació realitzada per Paloma Acedo i 
Carles Rocadembosch, el Consell dóna el vistiplau al programa de la trobada anual 
d’Alumni d’aquest any 2021 que se celebrarà exclusivament per mitjans virtuals. 
 
 
Estat del Proojece d’Estratègia i Govern de Dades  
 
El VG Emili Rubió explica l’estat de desenvolupament el projecte sobre l’Estratègia i 
Govern de Dades a la universitat i presenta la proposta d’organització i funcions de la 
Oficina de Dades, així com la composició del Comitè del Programa de Governança de 
Dades. 
 
Després de diversos comentaris i observacions sobre els òrgans de governança (Comitè 
estratègic i Comitè operatiu) del projecte, el Consell APROVA la proposta d’organització 
i la creació de l’Oficina de Dades. 
 
Nomenament de la Direcció de l’Oficina de Dades 
 
A la vista de l’exposat en el punt anterior i a proposta del VG Emili Rubió, un cop tancat 
el procés de selecció corresponent, el Consell APROVA el nomenament del Sr. Jorge 
Fernández com a Director de la nova Oficina de Dades. 
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