ACTA 1/2014
18/06/2014
Constitució Claustre
Sala d’actes de la seu d’ UNED GIRONA
17.35 hores

Presents:
Estament de professors tutors:
Dolors Corretgé, Pau Ferrer, Manuela Gamito, Àngel Guirado, Manel López, Marta Mallarach,
Josep Lluís Martínez, Lluis Monjas, Carmen Pesquera, Jesús Planas, Joan Serarols, Josep Soler,
Assumpció Subils.
Excusen la seva absència: Joaquín Morata, Marisa Ricart

Estament d’alumnes: Joan de Anguera, Xavier Ferrer, Carlos Garrido, Esther Guàrdia, David
Juvanteny, Mercè López, Ariadna Peña, Eloi Xicoira, Jorgelina Coya.
Excusa la seva absència Cristina Villanueva.

Estament de PAS: Adela Pancorbo, Elvira Rivas

Presideix el claustre la directora Montserrat Palma, assistida pel secretari del centre i del
claustre, David Maldonado. Assisteix també la membre nat, Carme Díaz, com a representant
del PAS. Excusa la seva absència, Pilar Balagué, representant dels tutors.

ORDRE DEL DIA
1. Constitució claustre.
2. Constitució comissió de reglament intern.

La directora, Montserrat Palma, dóna la benvinguda als claustrals, tot agraint-los la seva
voluntat de voler treballar pel centre.
Explica que el pròxim claustre ja serà a la seu de Salt, a la que ens traslladarem els pròxims
dies.

1. Constitució claustre
La directora llegeix el nom dels claustrals que fan una breu presentació de sí mateixos. Haventhi més de la meitat dels claustrals, hi ha quòrum, i es declara el mateix com a constituït.
El secretari explica les funcions del claustre que estan recollides en el reglament de Centres
Associats. El mateix es reunirà mínim un cop per any acadèmic, el claustre ha de ser informat i
escoltat pel que fa a aspectes institucionals, econòmics i acadèmics del centre.
La directora comenta, que les funcions del claustre, no són les típiques d’alguna altra
universitat presencial o Institut, ja que les funcions més executives venen dictaminades pel
claustre de la UNED central, sent el rol dels claustres del centre associat consultiu i
d’assessorament del centre associat.

2. Constitució comissió reglament intern
Amb l’objectiu de preparar un reglament intern de funcionament del claustre es crea una
comissió formada per una persona de cada estament i que estarà coordinada pel secretari.
Formaran part de la mateixa, a part del secretari, la Manuela Gamito (professors), Xavier
Ferrer (estudiants) i Carme Díaz (PAS).
Faran una proposta que serà presentada prèvia al pròxim claustre per tal que la gent pugui
estudiar-lo i fer arribar propostes d’esmena si s’escau a algun apartat.
Es comenta que es treballarà en un document més aviat senzill i que sigui àgil.

Després d’aquest segon punt, la directora obre un torn obert de paraules.
En aquest torn obert es recullen diferents suggeriments que són comentats pels diferents
claustrals (Dolors Corretgé, Ariadna Peña, Marta Mallarach), com són, el estudiar alguna
fórmula d’apadrinament/tutorització/mentoria més personalitzada per grau o estudis sobretot
enfocat al pla d’acollida; (Joan de Anguera, Xavier Ferrer, Ariadna Peña) buscar algun enllaç
entre estudiants del centre perquè puguin trobar-se, sobretot quan ja no venen a classe (2, 3 i
4ts cursos). També es comenta que a nivell informatiu, (Eloi Xicoira) continuen havent-hi
problemes a Palafrugell pel que fa a la publicitat de la UNED i a gestions relatives a la mateixa.

Per acabar la directora convida a tot el claustre a participar de l’acte de comiat de divendres
del lloc on s’han desenvolupat les classes fins a dia d’avui a Girona i a què el juliol al matí visitin
les noves instal·lacions de Salt.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18.30.

