
ACTA CONSELL DE CENTRE 

22/10/2014 

19.00 

 

Assistents: Montserrat Palma, David Maldonado, Àngel Guirado, Pau Ferrer, Manel 
López, Esther Gumbao, Xavier Ferrer, Carme Díaz, Joaquín Morata 

 

Excusa la seva absència: Pilar Balagué 

 

1. Aprovació acta reunió anterior 

No havent-hi cap esmena al respecte, l’acta queda aprovada. 

2. Informe de Direcció. 

3. Informe de matrícula i començament de curs. 

4. Informe Coordinacions i Extensions. 

 

S’acorda tractar els tres punts de forma conjunta. 

La directora explica que l’acte de inauguració va anar molt bé.  

També que a nivell de canvis normatius, el centre s’ha d’adscriure a la UNED a nivell 
legal per complir amb els requisits marcats per la llei de reforma de les administracions 
locals, és un tema de tràmit que ja s’ha parlat amb Diputació i amb la UNED. 

El secretari explica que el claustre ja està creat i constituït, i que el 12 de novembre a les 
19.00 hi haurà pròxima trobada del mateix on s’aprovarà també el règim intern de 
claustre que ja tenen els claustrals. 

La directora explica els projectes d’Extensió Universitària, que inclouran: la presentació 
del llibre de Mercedes Gallizo “Penas y personas”, l’exposició “la Esfera del Agua” del 
CSIC amb la que s’organitzarà un programa paral· lel de conferències i visites escolars  i 
una exposició d’arts plàstiques de MIFAS, el mes de novembre,  a la Sala d’Actes. 

Comenta que la matrícula ha baixat una mica respecte al curs passat, no només a Girona 
sinó en general i per això la UNED ha ampliat el termini fins l’11 de novembre. 

A continuació, l’Àngel Guirado, coordinador acadèmic, repassa la matrícula. La 
directora incideix en què de cara any que ve s’ha de treballar amb els graus combinats, 
per fer-ne més difusió i demanar el Grau de “CC Jurídicas y de la Administración” a la 
Seu Central de la UNED ja que és un Grau que es pot combinar am Dret. 



A Palafrugell hi ha de moment 11 matriculats del Curs d’Accés, més que l’any passat 
(8), i que a Ripoll només s’ha matriculat una persona i per tant no es podrà tornar a 
impartir el curs. A Figueres la matrícula és elevada, fins al moment tenen 46 estudiants 
d’Accés . 

Es comenta que UNED Sènior manté la matrícula a Olot, a Figueres s’ha de fer un 
esforç per impulsar-la i no ha tingut èxit a Ripoll i Palafrugell. A Girona es farà un curs 
Sènior amb gent del Taller de Lletres. 

El coordinador acadèmic explica que es manté oferta acadèmica, tot esperant que amb la 
matrícula es pugui mantenir. 

El coordinador tecnològic i del COIE, Joaquín Morata, diu que s’estan fent els cursos a 
tutors, i que s’ha de posar més incidència en el tema, sobretot de cares al nou 
professorat que s’incorpori (i en aquest sentit, assegurar que tothom sap que hi ha noves 
incorporacions). També cal ser conscient que alguns professors, si no fan el FIT, 
perdran la vènia; tot i que s’acorda ser flexibles amb aquells casos que, tot i perdre la 
vènia, els professors vulguin continuar fent classe i són ben valorats com a docents. 

Explica, també, que s’està treballant en crear més aules AVIP i en solventar el 
problemes de senyal de wifi. En el COIE, també es desenvolupen les activitats 
(entrevistes, sessions informatives) amb normalitat i, fins i tot, a la plataforma hi ha 
cursos introductoris.  

En Pau Ferrer, coordinador de Figueres, diu que Accés està anant molt bé de matrícula. 
Aprofita per demanar accés a Akademos des de l’Extensió Comarcal i si hi hauria 
possibilitat de tutoritzar segon curs de Treball Social. S’acorda revisar la matrícula i 
parlar-ne. 

L’Esther Gumbao, comenta que la matrícula a Olot no està anant massa bé. En aquest 
sentit, alguns tutors es quedaran sense docència i demana un tracte preferencial si hi ha 
noves places a Intercampus o Intracampus que es comenta que pel moment no hi ha més 
oferta, o d’alguna nova tutoria. 

En Manel López, coordinador de CUID, comenta que s’està retardant la introducció de 
l’Ajuntament d’Olot , amb el que es va signar conveni, a l’aplicació de matrícules 
bonificades, per temes burocràtics. El Conveni amb Figueres aviat s’enviarà a Madrid 
per a la signatura del Rector i s’està esperant la resposta de la Diputació. A Sant Feliu 
de Guíxols s’impartirà un curs d’anglès B1 . Per últim, que s’està treballant en cursos 
intensius de nivell B2 d’anglès al juliol i, fins i tot, de fer-ne algun específic, com anglès 
per viatjar. 

 

5. Torn obert de paraules 

Es comenta que el Centre de Barcelona ha enviat una carta indicant que aquest any no 
acolliran estudiants d’altres centres associats per fer pràctiques de laboratori. Això ens 
suposaria un problema . La directora indica que es parlarà amb Barcelona per veure si es 
pot solucionar.  



Es demana que s’ha d’estudiar posar vinils a les mampares de vidre de les aules, per 
evitar distraccions en les classes.  

 
 
No havent-hi més aspectes a comentar, s’aixeca la sessió a les 20.40. 

 
 
 

 

 


