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Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Maig  2020 

Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 

 
 
Sessió del 11 de maig del 2020 
 
 

Designació de representant  
 
A proposta del rector, el Consell APROVA la designació de la VR de Competitivitat i 
Ocupabilitat, Àngels Fitó, com a representant de la UOC al grup de treball de l’ACUP 
per a l’impuls de la formació universitària dual a Catalunya. 
 
 

Nomenament de nou professorat als Estudis de Psicologia i 
Ciències de l’Educació 
 
A proposta de la Direcció dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i un cop 
tancat el procés de selecció corresponent per a la provisió d’un lloc de professorat als 
esmentats Estudis en l’àmbit de coneixement de “Personalitat, Avaluació i 
Tractament-Psicologia clínica infantil i juvenil”,  el Consell ACORDA el nomenament 
del Dr. Ferran Marsà Sambola. 
 

 

Nomenament de Direccions de Programes 
  
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell ACORDA el nomenament i el cessament 
de les següents persones en les Direccions de Programes que s’indiquen: 
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     Alta Baixa 
Estudi Nom Cognoms MU/M

P o 
grau 

Nom Programa data d’efectes 
del 
nomenament 

data 
d’efectes del 
cessament 

ECS Antoni Baena 
García 

MP Patologies de l'Aparell 
Digestiu 

01/04/2020  

ECS Rubén Nieto Luna MP Patologies de l'Aparell 
Digestiu 

 31/03/2020 

EPCE Marc Romero 
Carbonell 

- Programa Competències 
Digitals (CTIC) 

01/04/2020  

EPCE Montse Guitert 
Catasús 

- Programa Competències 
Digitals (CTIC) 

 31/03/2020 

       

 
 

Revisió i aprovació d’un procés en el marc del Sistema de 
Garantia Interna de la Qualitat 
 
A proposta del VR Carles Sigalés i del VG Emili Rubió, el Consell APROVA la revisió i 
modificació del procés PS02 - “Gestionar els treballs finals”- un cop revisat i validat per 
le diferents Àrees i Estudis afectats. 
 
 
Aprovació de la nova versió del Manual del Sistema de Garantia 
Interna de la Qualitat 
 
A proposta del VR Carles Sigalés i del VG Emili Rubió, el Consell APROVA la nova 
versió revisada del Manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UOC. 
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