
MEMÒRIA CURS ACADÈMIC 2020-2021 



   Inici de curs

Inici curs acadèmic: 

5 d’octubre 2020

Acte acadèmic d’inauguració del curs: 

3 de novembre de 2020 (Virtual)

Lliçó inaugural: “Girona, un conreu de cuina i cultura” 

Ponent: Joan Roca, cap de cuina del restaurant 

     El Celler de Can Roca. 



               Informació curs 2020-21

► Dades acadèmiques

► Activitat Institucional

► Extensió universitària



Manteniment de l’oferta acadèmica reglada
► GRAUS UNIVERSITARIS

► Administració i Direcció d’Empreses 

► Ciències Ambientals

► Ciència Política i de l’Administració

► Ciències Jurídiques de les Administracions Públiques

► Criminologia

► Dret

► Economia

► Educació Social

► Estudis Anglesos

► Física

► Geografia i Història

► Història de l’Art

► Llengua i literatura castellanes

► Matemàtiques

► Pedagogia

► Psicologia

► Química

► Sociologia

► Treball Social

► Turisme

► ACCÉS UNIVERSITARI 

► Per a majors de 25 i 45 anys.

► GRAUS COMBINATS

► ADE + Turisme

► ADE + Economia

► Treball Social + Educació Social

► Dret + Ciències Jurídiques de les 

Administracions Públiques

► MÀSTERS

► DOCTORATS



Dades acadèmiques: 
Increment de l’oferta acadèmica en CUID

► IDIOMES – Centre Universitari d’Idiomes a Distància

► Anglès (nivells A2, B1, B2, C1 i C2), opció on-line o semipresencial. 



Modest increment de la matrícula 
d’estudiants

Distribució d’alumnes per centre: 



Per tipus d’estudi també s’observa un increment 
modest del nombre de matrícules

L’increment està liderat principalment per les matrícules de Grau, 
que representen el gruix dels estudiants, de l’entorn del 76%



Dades acadèmiques: 
Matrícula curs 2020-21

Matrícula sòlida en estudis de lletres, 
liderats per la Facultat de Dret i 
Psicologia

Alhora s’observa una gran rotació 
d’alumnes, amb un percentatge elevat 
de nous matriculats, d’un 33% 



Estudis Alumnes

Grau 28

Màster 18

Accés 18

TOTAL 64

► Alumnes que han finalitzat els estudis el curs acadèmic 2020-21.

Alumnes que han finalitzat els estudis



Informació curs 2020-21

► Dades acadèmiques

► Activitat Institucional

► Extensió universitària



                    Activitats institucionals

Tota l’activitat institucional ha estat 
virtual, destacant les següents 
reunions del Centre:

► Junta Rectora
► 10/12/2020

► 30/06/2021

► Consells de Centre
► 24/09/2021

► 29/06/2021

► Reunió virtual amb Tutors i 
Alumnes

► S’han signat 12 Convenis nous de Cooperació Educativa amb 

diferents institucions per realitzar les pràctiques curriculars. 



                    Informació curs 2020-21

► Dades acadèmiques

► Activitat Institucional

► Extensió universitària



Activitats culturals i d’Extensió Universitària

► Cursos realitzats: 

► “Curso de Mediación civil, familiar y comunitaria”.  Del 30 de novembre de 2020 al    

15 de març de 2021. 

► “Criminalística aplicada a la violencia contra las mujeres”. Del 3 al 7 de maig de 

2021. 

► Conferències en línia

► “Desarrollo de las capacidades personales”. 24 de febrer de 2021

► “Tràuma i existència”. 2 de març de 2021

► Debat “Els reptes de la societat desprès de l’impacte de la pandèmia”. 16 de 

març de 2021

► “Las grandes mentiras de la Historia Antigua: Roma”. 22 d’abril de 2021



Activitats culturals i d’Extensió Universitària

► Activitats culturals:

► Taller de creativitat

► Exposició : “l’Art d’observar”. Fotografies de 

Trevor Skinner

► Presentació de la reedició de la novel·la 

“Gran Cafè” de Núria Esponellà



UNED Sènior

► Any de molta dificultat per als curos d’UNED Sènior, que han diversificat la seva oferta 

formativa a través de la virtualitat, concentrada en tres cursos: 

► Let’s learn English 

► Escriptura creativa: la creació de personatges

► Història de l’art.



Gràcies per la vostra atenció


