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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
 
 

Sessió del 10 de maig del 2021 
 
Nou professorat als Estudis de Ciències de la Informació i la 
Comunicació 
 
Després d’una breu introducció del VR Carles Sigalés, s’incorpora a la reunió Jordi 
Sánchez, Director dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació, que  
presenta -un cop tancats els corresponents processos de selecció-, les candidatures 
finalistes per a ocupar diferents posicions de professorat propi als esmentats Estudis, 
en els àmbits de coneixement de a) periodisme, b) continguts digitals i c) comunicació 
audiovisual, indústries culturals i narratives (2 places de nova creació i una plaça de 
reposició). 
 
Vistes les propostes el Consell ACORDA el nomenament com a nou professorat de la 
UOC adscrit als Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de les següents 
persones en l’àrea de coneixement de “Comunicació”. 
 

- Dra. Andrea Rosales Amat.  
- Dra. Cristina Pujol Ozonas. 
- Dr. Xavier Ramon Vegas. 

 
Nou professorat als Estudis de Psicologia i Ciències de 
l’Educació 
 
Seguidament s’incorpora a la reunió Teresa Guasch, Directora del Estudis de Psicologia 
i Ciències de l’Educació, que presenta -un cop tancat el corresponent procés de 
selecció-, les candidatures finalistes per a ocupar dues posicions de professorat propi 
als esmentats Estudis, en els àmbits de coneixement de “Psicologia bàsica” i “Acció 
social i educativa”. 
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Vistes les propostes, el Consell ACORDA el nomenament de les següents persones 
com a nou professorat de la UOC adscrit als Estudis de Psicologia i Ciències de 
l’Educació: 
 

- Dra. Belén Jiménez Alonso. Àmbit de coneixement “Psicologia bàsica”. 
- Dr. Gerard Ferrer Esteban. Àmbit de coneixement “Acció Social i Educativa”. 

 
 
Establiment de direccions acadèmiques de la formació de curta 
durada 
 
La VR Àngels Fitó presenta la proposta de definició i implantació, a partir del mes de 
setembre de 2021, de direccions acadèmiques en l’àmbit de la formació de curta 
durada. L’objectiu de les mateixes és assegurar una visió global, transversal i coherent 
d'un determinat àmbit de coneixement respecte a totes les assignatures i programes 
de formació pròpia que s’integren dins de l’esmentat àmbit. Es tracta d’una figura 
assimilada al Director de Programa amb les mateixes funcions i procés avaluatiu. 
 
El Consell APROVA la proposta . 
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