CLAUSTRE UNED GIRONA

ACTA 3/2015
22/06/2015
Sala d’actes de la seu UNED GIRONA.
18.39 hores

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

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

Estament de PAS:
Adela Pancorbo i Carme Díaz.
S’excusa la membre nat, com a representant de tutors, Elvira Rivas.
Presideix el claustre la directora Montserrat Palma, assistida pel secretari del centre i del
claustre, David Maldonado.
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació, si s’escau, acta anterior.
Informe de Direcció.
Informació al Claustre sobre el Pla d’Acció Docent 2015‐2016.
Constitució de la Comissió organitzadora 40è aniversari UNED Girona.
Precs i preguntes.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, acta anterior.
No havent‐hi esmenes, l’acta queda aprovada.
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2. Informe de Direcció
La directora fa repàs del curs acabat, en què ens hem mantingut en la línia dels 1.300
matriculats, 121 d’Accés, 900 de graus i CUID i llicenciats (estudis a extingir) la resta. Destaca
l’increment i les perspectives del CUID en el futur.
A nivell d’extensions destaca els 11 alumnes d’Accés a Palafrugell, el B1 d’anglès impartit a
Sant Feliu de Guíxols per primer cop i que a Figueres s’ha fet B1 i s’ampliarà a B2.
Així mateix, explica que s’han ampliat les col∙laboracions amb entitats i ajuntaments. L’última
amb el SECOT per donar suport a alumnes emprenedors, seguint el conveni general aprovat
entre UNED central i SECOT Madrid, i alhora poder fer activitats conjuntes. A principis de curs
es farà la presentació de dit acord i del SECOT Girona al centre.
En referència al Patronat, una vegada constituïts els nous ajuntaments, no es preveuen grans
canvis més enllà del de Salt.
La directora comenta que a partir d’ara formarem part del “Campus Norte”, que va des de
Catalunya fins a Cantàbria (Aragó, La Rioja, Navarra, País Basc, Cantàbria i Catalunya). El CA de
Barcelona tindrà la coordinació acadèmica. El director és el del centre de Portugalete i la
secretària del centre de Calatayud. Així mateix, Pilar Balagué, és representant de tutors del
Campus. La directora diu que s’haurà de veure com treballa la nova estructura de Campus i
com quedaran les assignatures de inter i intracampus.
Una vegada feta l’exposició de la directora s’obre un torn. Dolors Corretgé i Marta Mallarach
demanen tenir en compte els professors tutors de les extensions comarcals sense docència per
fer assignatures, entre elles les d’intercampus. La Directora respon que davant possibilitat de
fer‐ne de noves, tots els tutors estan en igualtat de condicions per accedir‐hi.
Pilar Balagué, comenta que des del Campus, s’està llançant el missatge que no es preveuen
grans canvis.
Joan de Anguera, demana que es miri per què ja no pot accedir als vídeos de les Illes Balears,
que són de molta qualitat i des de fa uns dies no pot accedir i pregunta si és degut a la nova
estructura de Campus. La directora comenta que possiblement i que es mirarà.
Jorgelina Alicia Coya també destaca els cursos d’estiu de les Illes Balears.
A continuació es genera un debat entre en Joan de Anguera, Cristina Villanueva, Carme Díaz,
Pilar Balagué, Manoli Gamito, Jorgelina Alicia Coya i la directora al voltant de, per una banda,
destacar la importància de poder accedir a continguts de qualitat d’altres centres (tot i que hi
ha cert consens, que els materials penjats haurien de ser de l’equip docent de cada assignatura
de Madrid) i, per l’altra, que això no suposi un perill al model UNED dels centres, on la tutoria
presencial també forma part del model docent i que no anem cap a un model on els professors
tutors siguin substituïts per gravacions. També es destaca del rol diferenciat per la insularitat
del centre associat d’UNED Mallorca.
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En tot cas, hi ha consens en què sobretot per aquelles assignatures on no hi ha la possibilitat
de la tutoria presencial s’ha de primar l’accés a continguts gravats que puguin haver‐hi de la
pròpia UNED.

3. Informació al Claustre sobre el Pla d’Acció Docent 2015‐2016.
La directora explica que el Pla Docent és continuista, amb incorporació de Ciències Jurídiques
de l’Administració, que permetrà estudiar el grau combinat Dret+Ciències Jurídiques, i del B2
d’anglès a Figueres i a Sant Feliu de Guíxols. Alhora es permetran nous graus combinats, com
ara Educació Social i Treball Social, i les combinacions d’ADE+Economia, Economia+Turisme i
Turisme+ADE. A més, en breu es podrà oferir també Ciències Polítiques + Sociologia.
Respecte als graus combinats Pilar Balagué, Àngel Guirado i la mateixa directora aclareixen que
s’haurà de partir d’un grau per fer l’altre, i que s’haurà de partir d’un grau principal.
També es comenta que la campanya de matrícula començarà al juliol fins el 15 d’octubre, i
que hi haurà nova tanda de matrícula al febrer.
A nivell de CUID, com ja s’ha comentat, es farà B2 a Sant Feliu de Guíxols. De moment C2 no, al
ser un nivell molt alt, però en el futur podria ser.
Pel que fa a pagament, es preveurà un descompte del 5 % en matrícula a aquells que la paguin
de cop, i es faran fins a 4 terminis per qui ho desitgi. Això sí, els 4 terminis seran fixes.
David Juvanteny pegunta si la matrícula podria pagar‐se a través de bonificacions per formació
de la Seguretat Social. La directora i el secretari responen que a priori no, però que ho
comprovaran.
Àngel Guirado pregunta si el fet d’avançar matrícula i pagaments també farà avançar la
concessió de beques, per tal que els estudiants ja sàpiguen si la tindran o no. La directora
respon que de moment no s’ha informat de canvis en el calendari de concessió de beques.
Cristina Villanueva demana que seria convenient que s’enviessin les cartes sobre
pagaments/reclamacions de matrícula certificades ja que no sempre es reben i això pot
generar importants ensurts (com l’anul∙lació de la matrícula).
Joan de Anguera, consulta si es torna el darrer termini de pagament, si s’anul∙la tota la
matrícula. Se li respon que sí, com en tot el sistema universitari. El mateix alumne, diu que
s’hauria de bonificar el preu de matrícula d’aquells alumnes que no es presenten a examen.
Des de Direcció es respon que no es preveu.

4. Constitució de la Comissió organitzadora 40è aniversari UNED Girona.
La directora exposa que el pròxim curs es celebrarà el 40è aniversari de la UNED a Girona i que
ja fa un any que estem a Salt. Aprofita per comentar que s’ha enviat enquesta als estudiants
per valorar aquest any, i que s’enviarà també a PAS i tutors en pròximes dates.
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Tornant al 40è aniversari, es preveu fer actes durant tot el curs, que acabin amb un complert
programa de cursos d’Estiu el 2016.
Així mateix, ja s’ha posat en marxa un concurs per tenir el logotip d’aquests 40 anys. També es
vol engegar la comunitat Alumni del CA Girona.
La directora proposa formar una Comissió de 9 persones, on hi hauria representat de PAS,
representant de tutors, representant d’estudiants, una persona més del PAS, una persona més
dels tutors, un estudiant més, un ex‐estudiant i un antic tutor. La Comissió estaria presidida
per la Directora.
Joan de Anguera proposa que fora bo consultar als estudiants al voltant de quins cursos
voldrien, per així garantir que fossin un èxit. La Directora comenta que ja es tindrà en compte i
que per desembre aproximadament ja s’haurà de tenir una proposta al respecte.
Pilar Balagué demana que es tingui en compte la importància de la comunicació i noves
tecnologies i que a la Comissió hi hauria de ser el coordinador tecnològic. A més, comenta que
ella no es pot comprometre a ser‐hi a la Comissió per càrrega de feina i que en tot cas en no
ser‐hi es delegaria en la Carmen Pesquera, com a suplent de la representant de tutors.
La Directora respon que més enllà de la Comissió, tant el coordinador tecnològic com el
secretari, en tant que responsable de comunicació i pressupost del centre, hi seran com a
assessors sempre que sigui necessari. El secretari aprofita per explicar que UNED Girona ha
obert perfils de twitter i facebook i la importància dels nous canals de comunicació, aspecte
que destaquen molts dels assistents.
El Claustre aprova l’estructura de Comissió. Pel que fa a noms per complementar la Comissió,
de professors es proposa la Manoli Gamito, de PAS a la Carme Díaz, i d’alumnes hi ha dues
propostes, Jorgelina Alicia Coya i David Juvanteny, en aquest cas el claustre decideix posar en
David Juvanteny per donar lloc també a les extensions en aquesta Comissió, ja que ell és
estudiant d’Olot. Respecte al ex‐alumne i ex‐professor s’acorda que s’enviaran propostes a
Direcció per seleccionar la persona.
La Comissió aprovada queda de la següent forma
Montserrat Palma, en tant que directora, i assistida pel secretari així com pel Coordinador
Tecnològic i la resta de coordinadors.
Representant de tutors (Pilar Balagué o suplent Carmen Pesquera)
Representant de PAS (Elvira Rivas)
Representant dels estudiants (Xavier Ferrer)
Tutora (Manoli Gamito)
PAS (Carme Díaz)
Estudiant (David Juvanteny)
1 ex‐alumne
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1 ex‐professor

5. Precs i preguntes.
Cristina Villanueva consulta si les noves assignatures intercampus es faran en català. Es
contesta que com fins ara, en castellà.
Diu també que per fer l’assignatura del C2 podria conèixer algú que se’n podria fer càrrec, des
de Direcció es comenta que cal unes titulacions i acreditacions específiques i que, en tot cas,
quan s’obri el procés qui les tingui es podrà presentar.

No havent‐hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20.22 h.

