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Us comunico que el Consell de Direcció, actuant per delegació del Consell de Govern d’acord amb el que 

estableixen l’article 13 de les Normes d’organització i funcionament (Acord GOV/47/2015, de 31 de març) i 

l’article 4 del Reglament del Consell de Govern, ha tractat els temes i ha pres els acords que es descriuen a 

continuació: 

 

Presentació del model UOC valor en xarxa 

Mireia Riera fa una presentació del model UOC valor en xarxa, el qual és comentat pels assistents. 

 
Proposta de política lingüística 

Carles Sigalés informa que s’està preparant un document de principis de política lingüística, però que cal fer 

determinades accions. A aquest efecte proposa i s’acorda que en casos de programes de baixa matrícula, 

s’intentarà que aquests programes siguin al màxim de multilingües possible, que el lliurament de materials i 

recursos docents sigui tant com es pugui en la llengua que l’estudiant prefereixi i, quan no sigui possible 

d’una altra manera, que la llengua en què s’imparteix la docència sigui la més coneguda pels alumnes. 

 

Proposta de composició dels comitès d’avaluació interna (CAI) 

Carles Sigalés fa una proposta de membres per als comitès d’avaluació interna. 

 

Nomenament de directors de programa 

Un cop exposades les raons per Carles Sigalés, principalment per a l’aplicació dels nous complements 

retributius, es reconeix l’existència dels directors de programes de títols propis als efectes que 

corresponguin. 

 

Política de comissions comercials 

Antoni Cahner fa una proposta de comissions comercials, la qual és presentada per Marc Alabert. 

 

Explicació del Reial decret de creació de noves universitats 

Carles Cortada fa l’explicació del Reial decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, 

autorització i acreditació d’universitats i centres universitaris. 

 

Aprovació de la normativa de dispositius tecnològics a la Universitat 

S’acorda aprovar la normativa publicada a la seu sobre ús de dispositius tecnològics a la Universitat. 
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Informació sobre la pertinença de la UOC al CSUC d’acord amb la redacció de 
la directiva comunitària 

Carles Cortada explica resumidament un informe en què es conclou que no hi ha raons per a pensar que la 

UOC hagi de deixar de ser membre del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 

 

 

 

Carles Cortada i Hortalà 

Secretari general 

Universitat Oberta de Catalunya 


