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Comunicació d’acords del Comitè de Direcció Executiu 

23/03/2015 

 
Us comunico que el Comitè de Direcció Executiu, actuant per delegació del Consell de Govern d’acord amb 
el que estableixen l’article 13.2 de les Normes d’organització i funcionament (Acord GOV/140/2010, de 3 
d’agost), l’article 4 del reglament del Consell de Govern i l’Acord de Consell de Govern de 15/7/13, ha tractat 
els temes i ha pres els acords que es descriuen a continuació: 

 

Presentació del grau de Disseny i Creació Digital  

Javier Melenchón, juntament amb Gemma Sancornelio, Jordi Martí, Joan Fuster, Josep Prieto i Ferran 
Lalueza, fa una presentació del futur grau de Disseny i Creació Digital.  

 
Presentació de la diagnosi sobre la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes a la UOC  

Mònica Falqués i Sergi Fàbregues fan una presentació de la diagnosi sobre la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes a la UOC.  

 

Informacions sobre el viatge a Colòmbia  

Carles Sigalés i Antoni Cahner fan un repàs dels contactes i les reunions tinguts en el viatge de la setmana 
passada a Colòmbia.  

 

Resultats de campanya 2014/2  

Antoni Cahner presenta els resultats de campanya 2014/2.  

  

Proposta de nomenament dels representants de la UOC per a les comissions 
del CIC creades per als nous graus  

Amb relació a les comissions creades en ocasió dels possibles canvis en l’oferta de titulacions, s’acorda que 
els representants de la UOC en la CG de Qualitat Acadèmica i la CG d’Accés dels Estudiants seran Josep 
A. Planell Estany i Carles Cortada i Hortalà.  
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Presentació de la nova estructura de recerca  

Marta Aymerich fa la presentació de la nova estructura de recerca, la qual també es presentarà en la 
pròxima reunió de la Comissió Estratègica.  

 

 

Carles Cortada i Hortalà 
 
Secretari general 
Universitat Oberta de Catalunya 


