ACTA CONSELL DE CENTRE
25/02/2015
18.10

Assistents: Montserrat Palma, David Maldonado, Àngel Guirado, Pau Ferrer, Pilar
Balagué, Esther Gumbao, Xavier Ferrer, Carme Díaz, Joaquín Morata.

Excusa la seva absència: Manel López

1. Informe de Direcció.
La directora comenta que s’ha obert el segon termini de matrícula. També estarem
presents a l’Expojove i a la Fira d’Ocupació de Palafrugell.
Tant la directora com el coordinador acadèmic, Àngel Guirado, comenten que es
passarà, per tal que ho aprovi Patronat, la sol·licitud de doble titulació de Dret i
Ciències Jurídiques, que només amb una tutoria més es podria donar. Es passarà
enquesta a alumnes per saber què en pensen. També s’està plantejant la possibilitat de
fer ADE + Economia.
Com ja s’havia dit, no s’ha tret cap vènia aquest any.

2. Informe coordinacions
La directora explica, al no haver-hi en Manel López, que amb CUID s’està treballant en
fer intensius d’idiomes a l’estiu (però hi ha problemes logístics per obtenir-ne certificat
oficial ja que ha de ser amb fórmula d’extensió universitària i pagar després matrícula
curs per poder fer l’examen que dona dret al certificat).
A nivell d’extensió, diu que s’està fent l’exposició de l’aigua, amb el Consorci del Ter,
així com les diverses xerrades programades. També que per a la Setmana Cultural,
s’està plantejant un acte amb MIFAS, per apropar el món del discapacitat a la comunitat
UNED, demana especial col·laboració a professors de psicologia i educació social.
Així mateix, es preveu fer un acte el dia d’Europa amb Ignacio Torreblanca. I per al
juny, en col·laboració amb la F. Pallach fer un diàleg entre Món Marqués i el Rector de
la UNED, Alejandro Tiana. Per últim, com cada any, els debats de Treball Social també
estan previstos i s’espera el mateix èxit que passats anys.
Joaquín Morata, coordinador tecnològic i del COIE, diu que s’ha tallat el finançament
de Madrid per al tema tecnològic però que ell continuarà amb la seva tasca. Explica que
es farà un programa de formació per a tutors, per temes tant importants i demandats,

com AVIP. Es comenta que hi ha tutors que no segueixen els programes de formació.
Pilar Balagué demana que se li passi llistat per ella també, com a representant de tutors,
pressionar-los.
Marta Mallarach explica les tasques desenvolupades a UNED Sènior a Figueres i Olot.
A Palafrugell no hi ha hagut suficient matrícula i no s’ha pogut fer. Així mateix, s’està
treballant per fer un conveni a Olot amb la FES.
Pau Ferrer comenta que a Figueres la situació ha millorat amb el canvi de direcció de la
Fundació.
David Maldonado, explica que el curs es desenvolupa amb normalitat a Palafrugell i que
s’està en la darrera fase del procés d’acreditació de Qualitat de la UNED.

3. Liquidació pressupostària
El secretari comenta que la liquidació és favorable, malgrat la reducció d’ingressos, pel
rigor en la gestió de les despeses. Aspecte que permet tancar l’any amb una liquidació
de 47 M€, cosa que ens va bé davant escenaris adversos que es poguessin produir.

4. Torn obert de paraules
No havent-hi paraules demanades, s’aixeca la sessió a les 19.40.

