CLAUSTRE UNED GIRONA

ACTA 5/2016
13/06/2015
Sala d’actes de la seu UNED GIRONA.
18.40 hores

Presents:
Estament de professors tutors: Manuela Gamito, Josep Lluís Martínez, Jesus Planas, Manel
López, Pau Ferrer, Àngel Guirado, Lluís Monjas i Joan Lluís Serarols.
Excusen la seva absència: Maria Dolors Corretgé, Marta Mallarach, Joaquin Morata, Carmen
Pesquera, Josep Soler i Ma Assumpció Subils.

Estament d’alumnes: Jorgelina Alicia Coya. Així com el representat d’alumnes, Xavier Ferrer.
Excusen la seva absència: Esther Guardia i David Juvanteny.

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.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Informe de Direcció.
Informació al Claustre del Pla d’Acció Docent 2016-17
Precs i preguntes

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
La directora diu que aquest any ha estat el de la consolidació a Salt. Els aspectes més rellevants
del curs han estat la celebració dels 40 anys, que ens hem estabilitzat en uns 1.200 alumnes
per any i hem consolidat pressupost i convenis.
Han crescut especialment el CUID i els cursos Sènior. Un altre aspecte és que el centre associat
està tenint una auditoria de la Inspecció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) pels
comptes anuals del 2015. La part positiva és que de la mateixa en sortiran aspectes de
procediment (no únicament comptables) per homogeneïtzar i millorar.
La directora explica que les activitats d’extensió universitària han estat més que altres anys i en
col·laboració amb altres entitats (com en el cas del SECOT) i que a l’estiu es faran dos cursos,
un d’extensió i l’altre de Cursos de Verano. També vam fer l’acte d’Europa, amb José Igancio
Torreblanca, però amb poca assistència. La directora es qüestiona com es pot fer per
aconseguir més assistència als actes.
Finalment, comenta que a nivell de cursos és important explotar el tema de les noves
tecnologies, com es va fer amb el curs de Neuropsicologia.

3. Informació al Claustre del Pla d’Acció Docent 2016-17
La directora explica que s’ha donat especial rellevància a les noves tecnologies, equipant totes
les aules i fent formació al professorat. És important que els professors tinguin els cursos que
els correspon com a UNED (cursos AVIP i/o FIT), ja que hi ha professors amb vènia que no
tenen els cursos pertinents i la poden perdre. A més, és un tema que també està sent objecte
d’anàlisi per part de l’IGAE, així com l’assistència, que aquest any s’ha fet en forma de prova en
ordinador però caldrà que els professors siguin més conscients de signar a l’entrar i al sortir al
centre.
El coordinador acadèmic explica el PAD. El PAD 16-17 inclou assignatures i professorat
assignat, també en assignatures Campus i Intercampus. A nivell acadèmic, es manté
l’estructura de l’any passat, incidint amb els graus combinats. Hi ha segons com el d’Educació
Social que van fluixos o Geografia i Història, tanmateix com que moltes de les assignatures que
donem són de Campus es mantindran.
Principals novetats són buscar professors substituts (ja s’ha fet convocatòria interna) per les
baixes que hi haurà per jubilació o voluntàries, que seran les d’en Lluís Plaza, Lluís Torres i
Manolo Gallego.
El curs serà de 12 classes per quadrimestre i no hi haurà setmanes culturals. Es garantirà que
els estudiants tinguin les 12 sessions, evitant l’efecte dels ponts o setmanes amb molts festius.
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Pel que fa als màsters d’accés a professió, se’ns ha demanat una persona que coordini el
Màster d’accés a l’advocacia. Actualment ja es dóna el màster de professorat. Pel que fa al de
màster de psicologia clínica es veurà en funció dels matriculats.
El Pla d’Acció Docent es penjarà al web.

4. Precs i preguntes
En Manel López diu que no pensa mai en fitxar per sortir. Explica que potser seria bo posar
l’ordinador a prop de l’entrada. La directora respon que ja es farà, que s’havia pensat de fer-ho
així, però es va pensar que seria millor que els professors es familiaritzessin amb el nou
sistema primer i per això es va posar a la sala de professors. Els professors es mostren
conformes amb posar el sistema a l’entrada del centre.
La directora recorda que les xarxes i la web són instruments vàlids i a ser utilitzades i
promogudes pels claustrals.
Xavier Ferrer, pregunta si en altres universitats costa més o menys mobilitzar gent per als
actes. La directora respon que no és un problema únic de la UNED. En Jesús Planas comenta
que es difícil l’assistència a activitats més enllà de l’àmbit acadèmic (classes), ja que la gent fa
moltes coses i es fa complicat combinar-ho tot.
La directora diu que si que és veritat que no cal ser expansiu i cal tocar de peus a terra, i
consolidar allò que tenim, fent activitats pensant com alumnes i professors es beneficien de les
mateixes i com de cares en fora es pot obtenir ressò mediàtica. La directora conclou que de
totes formes serà molt benvinguda qualsevol suggerència per actes futurs i alhora l’assistència
als mateixos.
Finalment la directora explica que el curs ja s’ha acabat amb l’última setmana d’exàmens que
fou la setmana passada. Els presents es desitgen un bon estiu.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19.22.

