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Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Gener 2022 

Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 

 

Sessió del 10 de gener del 2022 
 
Nou professorat als Estudis de Psicologia i Ciències de 
l’Educació 
 
S’incorpora a la reunió la Dra. Teresa Guasch, Directora dels Estudis de Psicologia i 
Ciències de l’Educació, que  presenta -un cop tancat el corresponent procés de selecció-
, la candidatura finalista per ocupar una posició de professorat propi als esmentats 
Estudis, en l’àmbit de coneixement de “Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic 
(PETRA)”. 
 
Vista la proposta del Comitè de selecció, el Consell ACORDA el nomenament com a 
nou professor de la UOC adscrit als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació del 
Dr. Pablo Vallejo. 
 
 
Nomenament de direcció de programes acadèmics 
 
A proposta de la Direcció dels Estudis de Dret i Ciència Política, amb el vistiplau del VR 
de Docència i Aprenentatge, el Consell ACORDA el nomenament i la baixa dels 
següents professors en la responsabilitat acadèmica que s’indica: 
 
 
Estud

i 
Nom Cognoms MU/MP o 

grau 
Nom Programa / 

Posició 
data d’alta data de 

baixa 

EDCP Lluc Lopez Vidal DAFC Àmbit de diplomàcia 01/02/2022  
EDCP Daniel Rajmil Bonet MP Màster en International 

Affairs and Diplomacy 
(UOC-UNITAR) 

 31/01/2022 
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Pla d’Igualtat 2020-2024 
 
A proposta de la Vicerectora de Globalització i Internacionalització, Pastora Martínez, el 
Consell APROVA la nova versió del Pla d’Igualtat de la UOC pel període 2020-2024 
adaptat als requeriments exigits pels Reials Decrets 901/2020 i 902/2020. 
 

 
Adhesió a la AI EdSafe Alliance 
 
A proposta del VG Emili Rubió, el Consell APROVA l’adhesió de la UOC a la “Artificial 
Intelligence EdSafe Alliance” impulsada per DXtera i ACORDA el nomenament del 
Dr. Santi Caballé com a representant de la UOC en el ‘Leadership Council’ de 
l’esmentada aliança. 
 
Estratègia de desenvolupament corporatiu 
 
A proposta de la Vicegerent de Desenvolupament Global, Inés Teresa-Palacio, el 
Consell dóna el vistiplau a l’estratègia, objectius i línies d’actuació de l’Àrea de 
Desenvolupament Corporatiu (Alumni, Xarxa Territorial, Empreses i RSC). 
 
Revisió dels criteris d’actuació en relació a la situació de la 
pandèmia COVID 
 
Vist l'informe del Servei de Prevenció i atesa la situació actual d’increment massiu dels 
contagis per COVID deguts a la variant Òmicron, el Consell ACORDA mantenir els 
criteris d’actuació fins ara vigents, si bé s’introdueix de nou l’obligatorietat de l’ús de la 
mascareta en el lloc de treball (a excepció dels despatxos individuals). Es faran 
recordatoris periòdics d’aquestes recomanacions. 
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