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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: 

 

Modificació d’acord 

A proposta del vicerector Carles Sigalés, s’acorda modificar l’acord del Consell de Direcció adoptat en data 
21 de setembre de 2015 de readscripció de determinats professors dels Estudis de Psicologia i Ciències de 
l’Educació als Estudis de Salut, en allò que afectava la professora Eulàlia Hernández, que, per tant, quedarà 
adscrita als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. 

 
 

Pla d’acció per a reduir l’abandonament 

El director de l’eLearn Centre, Lluís Pastor, presenta l’estat de desenvolupament dels projectes en curs del 
centre i, molt en particular, les accions proposades per a reduir els índexs d’abandonament. El Consell hi 
dóna el vistiplau. 

 
 

CORRECCIÓ D’ERRADA  

Havent detectat un error en la comunicació d’un dels acords del Consell de Direcció del dia 29 de febrer de 
2016, seguidament el tornem a transcriure correctament: 

 
Nomenament de diverses direccions de programa  

A proposta del vicerector de Docència i Aprenentatge, s’aproven els nomenaments –i les baixes 
corresponents–  en les direccions de programes següents, amb efecte des de les dates que s’indiquen: 

 

Estudi Nom Cognoms Nom del programa Data d’aprovació 

CdD 

 

Data 

d’efectivitat 

alta 

Data d’efectivitat 

baixa 

EiE Maria 

Jesús 

Martínez 

Argüelles 

MU de Direcció  de les organitzacions en 

l’economia del coneixement (DOEC) 

2/29/2016 2/15/2016  

EiE Laura Lamolla 

Kristiansen 

MU de Direcció  de les organitzacions en 

l’economia del coneixement (DOEC) 

2/29/2016  2/14/2016 

EIE Laura Lamolla 

Kristiansen 

Grau d’ dministració i Direcció 

d'Empreses 

2/29/2016 2/15/2016  

EiE Maria 

Jesús 

Martínez 

Argüelles 

Grau d’ dministració i Direcció 

d'Empreses 

 

2/29/2016  2/14/2016 

EiE Gisela Ametller Montes MP de Direcció de m rqueting i 

comunicació 

2/29/2016  11/30/2015 
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EiE Irene Esteban Millat 
MP de Direcció de m rqueting i 

comunicació 
2/29/2016 12/1/2015  

 

 

 

 

 
 
Pere Fabra Abat 

Secretari general 

Universitat Oberta de Catalunya 


