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Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Novembre  2020 

Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 

Sessió del 23 de novembre del 2020 
 
Objectius institucionals 2021 
 
A proposta de la VR Marta Aymerich, el Consell APROVA la proposta d’objectius 
institucionals per a l'any 2021. 
 
Proposta d’adhesió a la “Declaració de Màlaga” sobre 
avaluació de la recerca en informàtica 
 
A proposta de la VR Aymerich, el Consell AUTORITZA la signatura per part de l’IN3 i 
els Estudis d’Informàtica de la UOC de la Declaració de la comunidad científica 
informàtica sobre l’avaluació de la recerca (“Declaració de Màlaga”) impulsada per la 
“Sociedad Científica Informática de España (SCIE). 
 
Pla de transformació digital del sector educatiu: projectes 
 
A proposta de la VR Pastora Martínez el Consell dóna el vistiplau a la proposta de 
governança del “Pla de transformació digital del sector educatiu”, amb la composició 
dels equips corresponents i les diferents accions accions previstes per a l’any 2021.  
 
Col.laboració amb l’Associació Cultural Helena Jubany 
 
A proposta de la VR Martínez el Consell APROVA la col.laboració de la UOC amb 
l’“Associació Cultural Helena Jubany i Lorente” per a participar en la convocatòria, 
dotació i difusió del proper “Premi Helena Jubany” de narració curta o recull de contes, 
accions que es portaran a terme a través del portal Lletra.  
 
Governança del portal 
 
El Consell APROVA la nova estratègia del portal web de la universitat (que inclou tots 
els continguts que es publiquen sota el domini de uoc.edu) així com la proposta de la 
seva estructura de governança preparades per la Vicegerència de Desenvolupament 
Global i la Direcció de l'Àrea de Comunicació. 
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Reestructuració de l’Àrea de Comunicació 
 
El Consell APROVA -amb efectes a partir de l’1 de gener de 2021- la proposta de 
reestructuració de l’Àrea de Comunicació amb l’objectiu poder donar millor resposta 
als nous reptes de futur de la UOC, tot prioritzant l’estratègia digital, assegurant la 
transversalitat intra-àrees i reforçant la direcció de l'àrea. 
 
Comitè d’Avaluació Interna (CAI) dels Estudis d’Informació i 
Comunicació 
 
A proposta de la Direcció dels Estudis d’Informació i Comunicació, amb el vistiplau del 
VR de Docència i Aprenentatge, el Consell APROVA el nomenament dels membres 
del Comitè d’Avaluació Interna (CAI) per a l’avaluació del MU en “Periodisme i 
Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives” i el MU en “Social Media: Gestió i 
Estratègia”. 
 
Comitè d’Avaluació Interna (CAI) dels Estudis d’Economia i 
Empresa  
 
A proposta de la Direcció dels Estudis d’Economia i Empresa, amb el vistiplau del VR 
de Docència i Aprenentatge, el Consell APROVA el nomenament dels membres del 
Comitè d’Avaluació Interna (CAI) per a l’avaluació dels programes de “Grau 
d’Economia”, “MU en Direcció i Gestió de Recursos Humans” i el “MU en Màrqueting 
Digital”. 
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