
3

Imma Tubella
Rectora de la UOC

Com a rectora de la Universitat, us voldria donar la benvinguda a aquest 
espai. La comunitat de graduats UOC s’ha posat en marxa perquè persones 
com vosaltres, que heu estudiat i us heu graduat aquí, pugueu compartir 
les vostres experiències, els vostres interessos i projectes. Ara que ja us heu 
graduat, la universitat queda una mica més enrere, però vosaltres sempre 
sereu graduats UOC i aquest espai us servirà sempre com a punt de trobada 
i de connexió amb aquells que us han envoltat durant el temps que han 
durat els vostres estudis.

Tot i que ara us trobeu a punt de començar nous camins amb les eines que 
aquesta universitat us ha donat, en aquesta comunitat podeu continuar 
compartint tot allò que sabeu fer i comunicar als altres com ha estat la 
vostra experiència i què heu après en aquest període que ara tanqueu. No 
només coneixeu la UOC, sinó que n’heu sabut aprofitar tot allò que us hem 
pogut donar: estudiar en línia requereix disciplina, autonomia i un grau de 
maduresa que us diferencia. A tots vosaltres, com a graduats, us uneix això 
i també el fet que podeu demostrar un gran coneixement de les noves tec-
nologies, sabeu moure-us en mons que no són físics i establir relacions en 
xarxa que us permeten treballar i viure d’una manera especial. 

Per això esperem que aquesta comunitat us serveixi per continuar mante-
nint aquells vincles que us han aportat tantes coses, o bé per compartir el 
talent que teniu amb altres persones que poden apreciar tot allò que sabeu 
fer i que, potser, també poden ajudar-vos a tirar endavant els vostres pro-
jectes i les vostres idees. Aquest espai sempre serà obert a tots vosaltres  
i confiem que es converteixi en una eina més que us ajudarà a comunicar 
als altres que ser graduat de la UOC vol dir que sou persones amb una for-
mació de qualitat que us distingeix. En nom de la UOC, us animo a donar 
vida a aquest espai que s’ha obert tot pensant en vosaltres i espero que el 
féu créixer amb les vostres aportacions. Perquè vosaltres sou el talent que 
distingeix la nostra universitat. 

Benvinguts 
a la comunitat 
del talent UOC

Alumni:
adj. masculí i femení
1. Dit de l’esperit  
universitari i del senti-
ment de pertinença que  
distingeix els graduats 
i graduades de la UOC. 
2. Conjunt d’individus 
amb talent, coneixe-
ment i esperit de supe-
ració. 3. Comunitat de 
més de 22.500 persones 
d’arreu del món.
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Xarxa i participació
UOC Alumni és la xarxa de talent de la UOC, on conver-
geixen persones, contactes i coneixements. Tots com-
parteixen una experiència: haver acabat els seus estudis 
a la UOC. La meva tasca és cultivar i dinamitzar aquesta 
xarxa, perquè cada graduat aporti i hi trobi propostes 
de valor, experiències i coneixement per continuar 
creixent personalment i professionalment. 

Formació i continguts
UOC Alumni és l’espai natural de creixement per  
a tots els nostres graduats, tant en l’esfera professional 
com personal. La nostra tasca és articular i establir  
els mecanismes d’accés i de comunicació idonis perquè 
els graduats treguin el màxim profit de les seves experi-
ències universitàries, ja sigui amb una altra titulació,  
amb un programa de postgrau, amb un curs de l’@teneu  
o tornant a revisar uns materials.

Avantatges
La UOC és un reflex de la importància de la formació 
durant tota la vida, una missió que explica per què els 
graduats i graduades gaudeixen de descomptes exclu-
sius en la formació UOC (amb descomptes del 10% en 
programes de la Universitat). UOC Alumni estructura 
els recursos i serveis que ofereix la Universitat, i pro-
posa una selecció d’avantatges comercials que ajuden 
en aquest camí de superació permanent.

Carrera professional
A diferència d’altres universitats, nou de cada deu 
estudiants de la UOC són professionals en actiu amb 
un interès comú: la cerca del coneixement. UOC 
Alumni posa en marxa eines per al desenvolupament 
professional. A més, ens comprometem amb la cerca 
de feina i amb l’accés a la informació útil per a l’em-
presa o per a la millora del perfil professional. 

Comunicació
La comunicació és la forma natural d’expressió
i d’enriquiment de la xarxa de graduats de la UOC.  
www.alumni.uoc.edu és el lloc de referència a partir  
del qual aquesta xarxa s’expandeix i ocupa altres espais 
com ara les xarxes socials. Entenem aquesta tasca en 
sentit ampli i donem coherència a l’expressió del talent, 
de les relacions i dels interessos dels graduats.

Eva Miquel
Llicenciada en Pedagogia  
i Psicopedagogia

Carles Rocadembosch
Llicenciat en Dret i màster  
en Gestió Cultural

Sheila Santamaría
Llicenciada en Psicologia

Jordi Vidal
Enginyer Tècnic en Infor-
màtica de Gestió i diplomat  
en Turisme

Adolfo Revuelta
Llicenciat en Ciències Geo- 
lògiques i graduat en  
Màrqueting i Direcció i Gestió 
de les TIC 

Què és Alumni

UOC Alumni és un espai de relació 
social i professional, el punt de trobada 
natural dels graduats. 

Maria Parareda
Directora de UOC Alumni

Ser universitari, especialment a la UOC, és exemple 
d’una gran capacitat de superació i de disciplina. N’es-
tem convençuts. La majoria de vosaltres sou profes-
sionals en actiu, amb obligacions personals i socials. 
Tots heu tret temps d’on no n’hi ha per una passió pel 
coneixement i per un desig de millorar. Participar a 
UOC Alumni manté aquest esperit universitari i entén 
la formació com una activitat per a tota la vida que s’in-
tegra a l’àmbit personal, professional i social.
 Acabem de començar. Tens a les teves mans la pri-
mera memòria anual que editem. La UOC es va fundar 
ara fa 15 anys, i UOC Alumni va néixer l’any 2008 per 
servir i per aportar valor als milers de graduats i al 
conjunt de la societat. Ens dirigim a totes les persones 
que han obtingut un títol universitari a la UOC amb una 
proposta: la nostra xarxa de coneixement no s’acaba 
amb l’obtenció del títol acadèmic; perdura tota la vida. 
 Els graduats demostreu una gran capacitat de supera-
ció, de disciplina i de coneixements, i reflectiu la 
importància creixent de les TIC, de l’e-learning i de la 
societat del coneixement. Són valors sobre els quals UOC 
Alumni es reconeix, tot i l’enorme diversitat dels vostres 
estudis, de les vostres situacions personals i professio-
nals, i de la vostra ubicació geogràfica. Diferents en la 
diversitat, compartim el talent i la convicció que mai no 
deixem de ser universitaris. És un procés que no té un 
final; és més aviat una actitud que ens acompanya tota la 
vida; és la lliçó que demostreu els graduats. Sou el motor 
que mou la xarxa UOC Alumni. 
 Participar a UOC Alumni significa mantenir aquest 
esperit universitari. No et desconnectis, comparteix 
amb nosaltres aquesta vocació i contribueix a una 
societat més moderna i oberta. Entra a UOC Alumni; 
ets a casa teva.

Una xarxa de talent 
compartit

Més de 22.500 persones formen UOC 
Alumni, la comunitat de graduats de la 
Universitat. Som un espai d’intercanvi 
de graduats que continuen vinculats 
amb la UOC. 

UOC Alumni és la xarxa de talent de la Universitat 
Oberta de Catalunya, creada l’any 2008 per servir 
els seus milers de graduats i el conjunt de la societat. 
Formen part d’UOC Alumni totes les persones que han 
obtingut un títol universitari a la UOC: més de 22.500 
persones als cinc continents. 
 UOC Alumni existeix on viuen els graduats, on 
exerceixen la seva professió o on desenvolupen la seva 
vida social. En aquest sentit, ofereix serveis d’alt valor 
afegit, com ara l’accés a continguts i a materials docents 
actualitzats gratuïtament, el suport d’un servei de 
desenvolupament professional, beneficis socioculturals 
i descomptes exclusius a l’oferta formativa de la UOC. 
És un espai de coneixement, d’enriquiment personal i 
professional i d’aprenentatge al llarg de la vida d’una 
manera oberta, adaptable, flexible i permanent.

“És molt enriquidor 
treballar amb una xarxa  
de persones que aporten  
i esperen tant”

“És un repte correspondre 
a l’afany i a la vocació  
dels nostres graduats pel 
que fa a la seva formació 
al llarg de la vida”

“És emocionant  
treballar en aquest camp 
per impulsar el perfil  
professional que ja tenen 
la majoria dels nostres 
usuaris”

“M’agrada treballar en 
equip i explorar les pos-
sibilitats de desenvolupar 
accions i serveis en xarxa”

“Intento mantenir-me 
actualitzat i aplicar  
la innovació en general  
a tots els processos”

Un espai per compartir
Compartir: amb aquest plantejament, s’ha desenvo-
lupat la nova imatge institucional d’UOC Alumni, la 
comunitat de graduats de la UOC. El logotip adapta el 
símbol de compartir (share), que s’aplica a internet per 
compartir continguts.
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Edat dels graduats
La UOC ofereix un aprenentatge centrat en 
l’estudiant, amb els avantatges d’uns estudis 
personalitzats, la flexibilitat, l’accessibilitat 
i la col·laboració.

Sense fronteres 
La UOC existeix on un estudiant o graduat 
es connecta a internet per accedir de forma 
personalitzada als seus continguts. Els gra-
duats que viuen a l’estranger representen ja 
el 5% de UOC Alumni.

Una comunitat en creixement
118 estudiants es graduaven l’any 1999; deu 
anys més tard, es van graduar més de 5.500 
estudiants a Barcelona i Madrid. 

Valoració de la UOC per part 
dels graduats
La UOC està compromesa amb la qualitat  
i monitora semestralment l’índex de satis-
facció dels estudiants.

Graduats per comunitats autònomes
La UOC té persones graduades a les disset 
comunitats autònomes d’Espanya, com 
ara Madrid (1.439 persones), la Comunitat 
Valenciana (1.000) i Andalusia (778).

< 50
50-100
100-150
250-500
500-1.000
1.000-1.500
> 15.000

< 10
10-50
50-500
6.000-7.000
> 15.000

Sexe dels graduats
La metodologia educativa permet superar 
barreres i adaptar-se a tots els perfils perso-
nals. Per aquest motiu, la presència d’homes 
i dones a UOC Alumni és avui molt similar.

Diversitat d’estudis i graduats
La UOC ofereix una àmplia oferta for-
mativa i actualment està adaptant les 
metodologies docents a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior.

Ciències Empresarials
3.737

Altres titulacions
3.930

Titulacions 
no homologades
9.791

Administració  
i Direcció d’Empreses
1.827

Ciències del Treball
1.890

Enginyeria  
Tècnica Informàtica
1.712

Psicopedagogia 1.440

Documentació 1.118
Dret 1.104

Dones
47,9%

Homes
52,1%

11,9%

Graduats que ens recomanen
La recomanació per part dels graduats és 
un indicador clau de l’afany de la UOC per 
millorar la qualitat.

Graduats amb més d’una titulació 
L’índex de graduats que obre una nova 
matrícula és del 12%, el mateix percentatge 
de graduats que tenen més d’una titulació 
oficial cursada a la UOC. 

UOC Alumni: 
xifres i lletres

22.500 persones. És la comunitat de 
graduats i graduades de la UOC, un reflex 
de la diversitat de perfils i d’estudis, una 
mostra de l’extensió territorial de la Uni-
versitat, un exemple de la satisfacció de 
persones que en un 25% dels casos con-
tinua estudiant. UOC Alumni també és 
una comunitat en constant evolució: l’any 
1999 es graduaven 118 estudiants, i al curs 
2008-2009 es van graduar més de 5.500 
estudiants. L’accés a la formació, un enfo-
cament propi obert, adaptable, flexible 
i permanent és la metodologia de la UOC, 
un senyal d’identitat que es reflecteix en 
les xifres següents.
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< 30 anys

35-40 anys

30-35 anys

40-45 anys

> 45 anys

2.056

5.755

5.756

4.134

5.138
Font de les dades
Estudi U&A sobre els graduats de la 
UOC fet por TNS el 
novembre de 2009.
Explotació de dades pròpies 
el 22 de febrer de 2010.

Excel·lent
20%

Bo
42%

Regular 5%

Dolent 1%

Molt bo
32%

Segur
59%

Molt probable
19%

Probable
18%

Poc probable 
o segur que no
4%
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Les persones, el seu talent i la capacitat de les orga-
nitzacions de gestionar-lo són factors essencials per 
al progrés de la nostra societat. Aquesta afirmació va 
estructurar el discurs de Gabriel Ferraté davant de més 
de 250 graduats a la primera trobada de graduats de la 
UOC, celebrada a Barcelona l’any 2009. Segons el rector 
fundador de la UOC, la informació i el saber són les 
forces que mouen el món.
 Per a Ferraté, rector de la UOC durant més de deu 
anys, el talent és un element fonamental en el nou 
context mundial. És un conjunt d’habilitats específi-
ques que, integrades a cada personalitat, faciliten el 
maneig òptim de les relacions interpersonals i socials. 
Per tant, el talent no és exclusiu d’uns pocs, sinó fona-
mentalment adquirit i present en totes les persones. 
Tothom pot entrenar-lo i desenvolupar-lo, va afirmar 
Ferraté, que va advocar perquè a la societat es percebi 
la importància de relacionar coneixements i no tan 
sols la seva magnitud. 
 En aquesta situació, el talent és essencial: les per-
sones, les organitzacions i la societat en el seu conjunt 
han d’adquirir més capacitat per identificar, cultivar, 
desenvolupar i gestionar adequadament el talent. En 
aquest sentit, segons Gabriel Ferraté, és necessari 
replantejar radicalment el concepte d’universitat, per 
dotar-la d’uns valors més oberts, més relacionals, que 
estimulin la creativitat, la competitivitat i l’èxit. 
 

Va concloure l’acte la rectora Imma Tubella, que va 
repassar les novetats que produirà en la Universi-
tat la configuració del nou espai universitari (Espai 
Europeu d’Educació Superior – EEES) i va impulsar 
el caràcter relacional amb la presentació de la inicia-
tiva UOC Alumni. 
 L’acte pretén consolidar-se com a punt de trobada 
anual dels graduats de la UOC per compartir els valors 
de la institució i de la formació al llarg de la vida com a 
manera d’entendre el progrés. L’acte va concloure amb 
un sopar informal perquè els graduats es retrobessin, 
establissin contactes i poguessin teixir xarxes entre 
ells i amb la UOC.

Trobada anual
Barcelona | 02.07.09

El rector fundador de la Universitat 
Oberta de Catalunya, Gabriel Ferraté, 
i l’actual rectora, Imma Tubella, van 
ser els ponents principals de la primera 
trobada de graduats de la UOC cele-
brada el 2 de juliol de 2009 a Barcelona. 
Ferraté va pronunciar una conferència 
centrada en el talent.

L’acte va acollir més de 250 graduats i es 
va celebrar a l’edifici l’Esfèric de Barce-
lona, als jardins Joan Brossa de Montjuïc.


