CLAUSTRE UNED GIRONA

ACTA 6/2017
10/05/2015
Sala d’actes de la seu UNED GIRONA.
19.05 hores

Presents:
Estament de professors tutors: Manuela Gamito, Josep Lluís Martínez, Pau Ferrer, Àngel
Guirado, Assumpció Subils, Carmen Pesquera, Joaquin Morata (Representat de tutors). De
forma on-line Marta Mallarach, Esther Gumbao i Dolors Corretgé.
Excusen la seva absència: Joan Lluís Serarols, Josep Soler, Marisa Ricart, Lluís Monjas i Jesús
Planas.

Estament d’alumnes: el representat d’alumnes, Xavier Ferrer, i de forma on-line, en David
Juvanteny.
Excusen la seva absència: Esther Guardia i Jorgelina Coya.

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. Temes organitzatius i docents.
4. Torn obert de paraules.

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.
3. Temes organitzatius i docents.
Es tracten ambdós punts a la vegada.
La directora comenta l’oferta acadèmica realitzada durant el curs, molt similar a l’any anterior.
Així mateix, es fa referència als nous estudis d’Accés a l’Advocacia o de Psicologia Sanitària que
s’han implantat recentment a nivell general de la UNED.
Desataca que la matrícula es va mantenint, però que els estudis d’Accés continuen anat cap a
la baixa. Pel que fa als cursos d’extensió, estan tenint molt d’èxit i aquest any s’hi han apuntat
232 alumnes.
Respecte a activitats d’extensió i xerrades s’han fet o s’estan fent diverses, entre d’altres el
curs Creació d’Empreses amb el SECOT, Debats Política Social, curs de Gestió Forestal, xerrades
(de Lluís Plaza sobre meteorologia, projecte FAR) i l’exposició que s’està fent actualment sobre
les germanes Úriz.
Així mateix, la directora explica que com s’ha dit en altres claustres, la comunitat UNED no
acaba de participar dels actes que es fan i, fins i tot, s’està notant un decrement important de
l’assistència a les tutories per part dels alumnes. Es mirarà com obtenir dades al respecte de
perquè els alumnes falten, partint d’estudis que ja s’han fet des de la UNED de Barbastro
(Joaquín Morata comenta que al portal estadístic de la web de la UNED també en podem
trobar) o a nivell d’una enquesta feta pel Centre, com ja es va fer 2 anys enrere.
També explica les grans línies del Pla d’Acció Docent del pròxim any. Entre els objectius i
condicionants s’inclou adaptar-nos a la legalitat vigent i a l’Estatut del Professorat tutor
respecte a la càrrega lectiva i les hores realitzades pels tutors. També continuar impulsant les
noves tecnologies (aules AVIP). A nivell d’assignatures i oferta acadèmica a oferir, no hi haurà
gaires variacions respecte l’any passat; més enllà de què no s’oferirà l’Accés a Palafrugell, en
fer-ho l’Escola d’Adults de la ciutat.
S’obre un torn sobre el que s’ha comentat fins al moment.
L’Àngel Guirado reflexiona sobre si les gravacions i emissions poden ser contraproduents per
l’assistència dels alumnes.
L’Assumpció Subils considera que es desconnecta molt de l’alumne i es perd el seguiment un
cop fet examen i això pot fer que els alumnes se sentin “de pas” i no lligats al Centre i deixin
de venir en molts casos a les classes. Així com que hi ha coses de la central que no ajuden
massa a crear vincle i que s’haurien de revisar, com el canal UNED.
La Manoli Gamito es lamenta de les dificultats de parking que fa que alumnes no vinguin o que
no vegin clara la combinació de transport públic.
Al voltant de les mateixes idees intervenen també la Carme Díaz, en Xavier Ferrer i Joaquín
Morata. Així com la Carmen Pesquera i en Narcís Juanola, que consideren com a clau reforçar
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el paper del professor tutor i donar-li més autonomia, com a avaluador i consultor dels
alumnes.
S’acorda que es buscarà obtenir un retorn al voltant dels alumnes per saber com valoren la
seva implicació amb el Centre, per a partir d’aquí veure com es pot millorar la seva assistència
a tutories i actes.

Continuant amb aquests punts de l’ordre del dia, el secretari, explica els aspectes
organitzatius, tot destacant els nous Estatuts del Consorci Universitari del Centre Associat de la
UNED a Girona, que a partir d’avui passen a ser definitius i que s’han actualitzat a la nova
legislació vigent.
Es mantenen els membres del Consorci que hi havia, però s’està obert a la incorporació quan
pugui de l’Ajuntament de Salt. S’ha formalitzat la presència dels Ajuntaments que no són
fundadors de Consorci (però amb els quals tenim conveni de col·laboració) a la Junta Rectora
del Consorci, amb veu i sense vot.
També diu que tenim nova pàgina web, encara treballant-se i oberta a suggeriments.
Es comenta que hi ha hagut eleccions a representant de professorat tutor i que en Joaquín
Morata n’és el nou representant; així com que ara hi haurà eleccions a representant
d’estudiants, càrrec al qual no es podrà presentar l’actual, Xavier Ferrer, en haver fet dos
mandats.
Així com que el pressupost de l’any 2017 ja va ser aprovat i és en grans línies molt continuista.
Per part de la Directora es deixa constància de l’esforç que fan, i l’agraïment que cal fer-los, les
administracions locals, especialment la Diputació de Girona, per sostenir financerament el
Centre.
Finalment, el secretari diu que ja està en marxa la nova auditoria dels comptes de l’any 2016
per part de l’IGAE.

4. Torn obert de paraules.
La directora i la Manoli Gamito comenten que l’Alejandro Tiana ha estat reescollit rector. La
directora diu que demà ja hi haurà nou equip rectoral.
Així mateix, la directora informa del pròxim acte de presentació del llibre del rector a Girona,
organitzat conjuntament per part nostre i la llibreria 22 (on es farà la presentació el 23 de
maig).
Abans d’acabar, la Dolors Corretgé ens fa saber que les dades estadístiques del portal UNED
(referents a les opinions dels alumnes) no són especialment concretes; però això pot ser degut
a què cal algun perfil especial per veure-les de forma íntegra.
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No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20.25 hores.

