
 

  

 

1 
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Comunicació dels principals acords 
adoptats pel  

Consell de Direcció 
 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
 
 

Sessió del 21 d’octubre del 2019 
 
Nomenament a la Comissió Acadèmica del Doctorat en 
Educació i TIC  
 
A proposta de la Direcció de l’Escola de Doctorat i amb el vistiplau de la Direcció 
d’Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, S’APROVA  el nomenament de la prof. 
Iolanda García González com a membre de la Comissió Acadèmica del programa de 
doctorat en Educació i TiC, en substitució del prof. Albert Sangrà. 

 
Incorporació de nou professorat als Estudis de Ciències de la 
Salut 
 
Un cop celebrats els corresponents processos de selecció, a proposta de la Direcció 
d’Estudis de Ciències de la Salut, S’ACORDA nomenar les següents persones per 
ocupar les places de professorat corresponents als àmbits de coneixement que 
s’indiquen. 
 
Àmbit de coneixement de Neuropsicologia: Dr. MARCO CALÀBRIA. 
 
Àmbit de coneixement de Treball social sanitari: DR. JOSÉ DANIEL RUEDA 
ESTRADA. 
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Nomenament de Direccions de Programa 
 
A proposta de les respectives Direccions d’Estudis i amb el vistiplau del VR de Docència 
i Aprenentatge, S’APROVA el nomenament de les següents Direccions de Programa: 
 
 

     Nomenament 
Desnomena
ment 

Estu
di 

Nom Cognoms MU/
MP 
o 
gra
u 

Nom Programa data del 
nomenament 

data del 
desnomena
ment 

EIE Dolors Plana Erta PG Direcció Comptable 16/10/2019  
CS Francesc Saigi 

Rubió 
MU Telemedicina  30/09/2019

PCE Marta Reinoso 
Bernuz 

MU Psicologia Infantil i Juvenil: 
tècniques i estratègies 
d'intervenció 

01/10/2019  

PCE Noemí Guillamon 
Cano 

MU Psicologia Infantil i Juvenil: 
tècniques i estratègies 
d'intervenció 

 30/09/2019

PCE Antoni Badia 
Garganté 

MU Millora dels Ensenyaments de 
l'educació infantil i primària 
(interuniversitari) 

 30/09/2019

IMT Pierre Bourdin MP Disseny d'espais, realitat 
virtual i augmentada (UOC-
Elisava) 

01/10/2019  

 

 
 

Premis extraordinaris del curs 2018-2019 
 
A proposta de les corresponents Direccions d’Estudis i de Programes, el Consell 
APROVA l’atorgament del premi extraordinari als estudiants amb els millors 
expedients de cada programa de Grau, Màster i Doctorat del curs 2018-2019. El premi 
els serà lliurat durant els corresponents actes de graduació. 
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Incorporació de nou professorat als Estudis d’Economia i 
Empresa: 
 
A proposta de la Direcció dels Estudis d’Economia i Empresa, un cop celebrat el 
preceptiu procés de selecció, el Consell ACORDA nomenar la Dra. ATHINA 
SISMANIDOU com a professora dels esmentats Estudis per a l’àmbit de coneixement 
de “Finances”. 


