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ACTA 4/2016 

17/02/2016 

Sala d’actes de la seu UNED GIRONA. 

 19.13 hores 

 

Presents: 

Estament de professors tutors:  

Pau  Ferrer,  Manuela  Gamito,  Àngel  Guirado,  Josep  Lluís  Martínez,  Joaquin  Morata,  Lluís 

Monjas, Carmen Pesquera, Marisa Ricart, Josep Soler, Jesús Planas i Assumpció Subils. Així com 

Pilar Balagué, representant dels tutors. 

Excusen la seva absència: Marta Mallarach i Manel López.   

 

Estament d’alumnes: Esther Guardia, David Juvanteny.  

Excusen la seva absència: Jorgelina Alicia Coya, Joan de Anguera i Xavier Ferrer.   

 

Estament de PAS:  

Adela Pancorbo i Carme Díaz.  Així com la representant del PAS, Elvira Rivas. 

 

Presideix  el  claustre  la  directora Montserrat  Palma,  assistida  pel  secretari  del  centre  i  del 

claustre, David Maldonado.  

 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, acta anterior. 

2. Informe de Direcció. 

3. 40 anys del CA UNED Girona.  

4. Torn obert de paraules. 

 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, acta anterior. 

No havent‐hi esmenes, l’acta queda aprovada. 

 

2. Informe de Direcció 
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La directora explica  la situació general de  la UNED, que té tensions  importants de tresoreria, 

de manera  que  les  aportacions  als  centres  associats  s’han  anat  retardant.  Ara  la  primera 

aportació del curs es sol rebre al maig‐juny,  la segona per Nadal  i  la tercera principis de  l’any 

següent. Això es deu en part a  la reducció de matrícula  i  la política de no pujar  les taxes, així 

com també de la dependència directe del Ministeri d’Educació, amb el que les retallades li han 

afectat. 

També comenta que els nous Campus  ja han pres forma, quedant nosaltres al Campus Nord‐

est,  i  això  ha  causat  algunes  distorsions  pel  que  fa  al  disseny  d’assignatures  campus  i 

intercampus. 

Respecte  al  centre  de Girona,  ja  ens  hem  consolidat  a  Salt.  S’han  celebrat  5  convocatòries 

d’exàmens i ja s’ha implantat la valisa de retorn (els exàmens en paper es guarden al centre i a 

la seu central de la UNED arriben escanejats per a la seva correcció) .   

Així mateix,  l’edifici  i  serveis han  funcionat bé,  s’han equipat  totes  les aules amb  tecnologia 

AVIP per poder emetre. 

En referència als temes econòmics, el pressupost del centre s’ha situat entorn els 500.000 €. La 

Diputació n’aporta 300.000, sent‐ne el principal finançador, per davant de la UNED central que 

n’aportaria uns 174.000 €. 

Les eleccions fetes al maig han canviat la composició del patronat. Ara el president és l’Albert 

Piñeira,  alcalde  de  Puigcerdà  i  vice‐president  de  la  Diputació  encarregat  de  Cooperació 

Cultural. S’està treballant en poder fer uns nous Estatus del Consorci del centre associat de la 

UNED Girona, però s’està encara pendent de  la proposta que ens han d’enviar des de UNED 

central. 

A continuació, la directora analitza les dades de matrícula del curs present, on s’han matriculat 

a  l’entorn  de  1.200  alumnes,  baixant  accés  i  pujant  CUID.  En  referència  als  graus,  Dret  i 

Psicologia són els que tenen més matrícula; les Filologies, Geografia i Història baixen, el mateix 

que per Polítiques‐Sociologia i Economia+ADE+Turisme. 

Respecte  a  l’accés,  Figueres,  Olot  i  Palafrugell  es  mantenen  amb  dades  bones  i  a  Ripoll 

continuem amb stand by. 

Ara mateix hi ha nou període de matrícula oberta, el  fet d’acabar  les matrícules  tant  tard  (a 

principis  i mitjan  curs)  fan  que  per  planificar  la  docència  hi  hagi  algunes  complicacions.  En 

aquests moments, hi ha 80 tutors al centre, dels quals 30 donen classes a  les extensions, uns 

20 tutors fan tutories campus i 7 intercampus. 

Finalment,  respecte  a UNED  Sènior,  diu  que  han  funcionat molt  bé  els  cursos  d’anglès  per 

viatjar  i  se’n  proposaran  de  nous  com  el  d’escriptura,  fet  en  col∙laboració  amb  l’empresa 

cultural la Factoria de Lletres.  
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3. 40 anys del CA UNED Girona.  

La directora demana als claustrals que es reservin la data del 10/03/16, quan tindrem la visita 

del rector de la UNED.  

Aquell dia es farà a les 19.00 hores l’acte central dels 40 anys. En aquest acte es presentarà la 

publicació dels 40 anys, un vídeo corporatiu  i es presentarà  l’associació d’ex‐estudiants de  la 

UNED Girona que estan preparant uns quants ex‐alumnes. 

Així mateix, al migdia des de  les 13  fins a  les 14, s’emetrà un programa especial de ràdio de 

Ràdio Girona des de  la  seu  i es convida a  tothom a assistir‐hi. Hi assistiran els  rectors de  la 

UNED, UOC  i UdG amb  la  idea de  reforça el missatge de  cooperació universitària  i  celebrar 

plegats l’aniversari de la universitat més antiga a les nostres comarques, la nostra. 

Respecte als cursos d’estiu que es volen fer en el marc de les celebracions d’aquests 40 anys, 

s’estan preparant un parell de cursos, però es convida als professors a pensar i treballar en el 

disseny de nous cursos per fer propostes (es poden presentar fins a finals de març). 

 

4. Torn obert de paraules. 

David Juvanteny demana de tenir una trobada amb el rector per part dels alumnes quan ens 

visiti, per explicar‐li algunes coses a millorar des del vessant dels alumnes. La directora respon 

que es mirarà de  fer  i encabir en agenda en un dia que serà carregat, però s’ha de  tenir en 

compte que ja hi ha els canals corresponents per fer les demandes i peticions de l’alumnat al 

rector, a través dels representants i del claustre. 

Marisa Ricart, es queixa que en algunes assignatures (Psicología de  la Atención) s’han canviat 

els materials de l’assignatura i no s’havia avisat per part dels equips docents, de forma que es 

comencen les classes pràcticament sense temps per haver pogut veure els nous materials. En 

Jesús Planas  i  la Pilar Balagué comenten que en efecte s’han  trobat amb situacions similars, 

amb  dos manuals,  canvis  de  programes  o  amb  dos  plans  (grau/llicenciatura)  diferents.  La 

directora demana que es faci arribar a direcció per escrit els casos concrets per fer‐ne la gestió 

pertinent amb els equips docents que corresponguin. 

La directora aprofita per dir que aquest any  tornarem a ser presents a  la Fira Expojove, que 

serà els dies 13, 14, 15 i 16 d’abril, es convida als claustrals a passar‐hi i col∙laborar en l’estand 

que tindrà la UNED.  

David Juvanteny comenta que no va poder pagar en dos terminis un càrrec de matrícula. Se li 

respon que el mínim per fer terminis és de 180 €. Es pren nota de la petició de fer arribar que 

es revisi el mínim per als dos terminis. 

 

No havent‐hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20.15 h.  


