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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 
 
 
 
Sessió del 28 de febrer del 2022 
 
Governança de l’ecosistema de R&I 
 
La VR Aymerich presenta la proposta de model de governança de tot l’ecosistema de 
recerca i innovació de la UOC (R&I Helix for the Ne(x)t Society)  
 
Després de diversos comentaris i observacions -que la VR Aymerich recull-, el Consell 
hi dóna el vistiplau. 
 
Es presentarà  a la Comissió Acadèmica del dia 15 de març. 
 
 
Nomenament de Direccions de programa 
 
A proposta de les respectives Direccions d’Estudis, amb el vistiplau del VR de 
Docència i Aprenentatge, el Consell APROVA el nomenament de les següents 
persones en les direccions de programa que es relacionen: 
 
 
Estud

i 
Nom Cognoms MU/

MP o 
grau 

Nom Programa / Posició data d’alta data de 
baixa 

EPCE Nadia Ahufinger 
Sanclemente 

MU Dificultats de l'aprenentatge i 
trastorns del llenguatge 

 23/02/2022 

EAH Carles Prado Font  Sotsdirecció recerca  28/02/2022 
EAH Elisenda Ardèvol Piera  Sotsdirecció recerca 01/03/2022  

EPCE Adrian Montesano 
del Campo 

 Màster universitari de Psicologia 
general sanitària 

15/02/2022  

EDCP Blanca Torrubia 
Chalmeta 

MU Advocacia  28/02/2022 

EDCP Laura Alascio 
Carrasco 

MU Advocacia 01/03/2022  
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Seguiment pla de transformació digital del sector educatiu 
 
La VR Pastora Martínez explica la feina realitzada durant el primer any del Pla de 
transformació digital del sector educatiu, així com el pla de treball per l’any 2022. 
 
El Consell se’n té per assabentat i dóna el vistiplau al pla de treball. 
 
Informe Pla TIC 2021 i proposta actuacions 2022  
 
El VG Emili Rubió presenta la visió global d’execució del Pla TIC 2021, la proposta 
d’actuacions prevista pels propers anys d’acord amb l’anàlisi transversal de riscos i, en 
concret, les accions i la proposta d’inversió en el Pla TIC per l’any 2022 en els seus 
diferents programes, tot el qual s’ha treballat en el Comitè de seguiment de les TIC. 
 
El Consell se’n té per assabentat i dóna el vistiplau a l’informe i a la proposta d’accions 
per al 2022. 
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