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Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Abril  2020 

Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 
 
Sessió del 27 d’abril del 2020 
 

 

Nomenament del Comitè d’Avaluació Intern de programes 
docents dels Estudis de Salut 
 
A proposta de la Direcció dels Estudis de Salut, el Consell APROVA el nomenament del 
Comitè d’Avaluació Intern (CAI) per a l’acreditació  dels Màsters Universitaris de 
Nutrició i Salut i de Treball Social Sanitari.  
 
 

Revisió i modificació de processos del Sistema de Garantia 
Interna de la Qualitat 
 
A proposta del VR Carles Sigalés el Consell APROVA la revisió i modificació de 
determinats processos del Sistema de Garantia Interna de Qualitat. 
 
 
Modificació de les memòries de programes docents 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA les modificacions de les 
memòries dels següents programes docents, a fi de que puguin ser degudament 
tramitades. L’objectiu de les modificacions se centra bàsicament en una millora dels 
reconeixements oferts als estudiants d'FP que es matriculin en aquests programes: 
 
 
Nivell Denominació 
Grau Administració i Direcció d'Empreses 
Grau Màrqueting i Investigació de Mercats 
Grau Enginyeria Informàtica 
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Grau 
Ciència de Dades Aplicada/ Applied 
Data Science 

Grau 
Enginyeria de Tecnologies i Serveis 
de Telecomunicació 

 

 
Proposta d’adhesió a la campanya impulsada per la ONG 
“Deliver For Good” en motiu de la pandèmia Covid-19 
 
A proposta de la VR Pastora Martínez, el Consell APROVA l’adhesió de la UOC a la 
carta oberta impulsada per la ONG “Deliver For Good”, en motiu de la pandèmia COVID-
19. 
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