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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 

 
Sessió del 9 de novembre del 2020 
 
Proposta d’incorporació de nou professorat 
 
A proposta del VR Carles Sigalés el Consell APROVA la proposta d’incorporació de 
nou professorat als diferents Estudis a desplegar en els propers tres anys 2021-2023. 
 
 
Pla de transformació digital de l’educació 
 
A proposta de la VR Pastora Martínez, el Consell dóna el vistiplau a la proposta de 
desenvolupar un “Pla de Transformació Digital de l’Educació”. El Pla identifica 6 
possibles projectes inicials en els següents àmbits d'acció: visibilització, recerca, 
bretxa digital, bretxa d’accés, selecció de PDC i incidència internacional, que seran 
liderats cadascun d’ells des d’un Vicerectorat o Vicegerència.   
 
Normativa de creació i funcionament de Càtedres UOC  
 

A proposta de la VR Àngels Fitó, el Consell APROVA la nova normativa de creació i 
funcionament de les Càtedres UOC que es desenvolupin mitjançant acords amb altres 
entitats. 
 
Nova Càtedra COCEMFE-UOC en autonomia personal y salud 
digital 
 
A proposta de la VR Àngels Fitó, el Consell APROVA la proposta de constitució d’una 
càtedra què es denominarà “Càtedra COCEMFE-UOC sobre Autonomia Personal i 
Salut Digital” finançada per la “Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica”.   
 
La finalitat de la Càtedra és investigar, innovar i transferir coneixements vinculats a 
l’àmbit de l’autonomia personal en la seva confluència amb la salud digital y sota un 
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paradigma de Salud “5P”, és a dir, Personalitzada, Predictiva, Participativa, Preventiva 
i Poblacional en els diferents àmbits i condicions de les persones. 
 
Model de trajectòries professionals 
 
A proposta del gerent, Antoni Cahner, el Consell APROVA el nou model de trajectòries 
professionals del personal de gestió de la universitat.  
 
Política de preservació digital del O2-Repositori UOC 
 
A proposta del Secretari general, Pere Fabra, el Consell APROVA la Política de 
preservació digital per al repositori institucional d’accés obert de la universitat “O2-
repositori UOC”. 
 
Calendari de conservació de documents de l’arxiu UOC 
 
A proposta del Secretari general Consell APROVA el Calendari de conservació dels 
documents custodiats a l’arxiu de la universitat. 
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