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Annex 

Llistat de microcanals de la UOC (dades consultades el 26 de maig de 2011): 

Descripció  piulades  seguidors  seguint  

@UOC_Universitat 
Twitter oficial en català de la UOC, es piulen notícies i 
activitats de la UOC  

999 5.328 813 

@UOC_Universidad 
Versió en castellà del canal oficial de Twitter de la UOC 

799 4018 895 

@UOC_University 
Versió en anglès del canal oficial de Twitter de la UOC 

374 670 448 

@UOCdirecte 
Twitter oficial de la UOC (@UOC_universitat) per informar en 
temps real de les activitats que organitza la universitat 

150 275 208 

@UOC_Alumni 
Adreçat a la comunitat de graduats i graduades de la UOC. 
És un canal bilingüe. 

218 666 111 

@UOCestudiant 
Darrer canal incorporat, és el canal oficial en català per a 
atendre els estudiants de la UOC durant un horari 
determinat. És un canal protegit. També té una versió en 
castellà, @UOCestudiante.  

133 413 423 

@UOCsocial 
La Societat de la Informació vista des de la UOC. Canal 
obert sobre talent, innovació, elearning i competències 
professionals. 

1405 1508 612 

@IN3_UOC 
The Internet Interdisciplinary Institute, recerca a la UOC 
http://in3.uoc.edu 

30 69 1 

@UOCunescochair 
UNESCO Chair in e-Learning. Open Educational Resources, 
Open Repositories, Empowerment, Gender & ICTs, Mobile 
technologies... and much more 

684 580 154 

@eLC_UOC 
The eLearn Center (eLC) is an e-learning research, 
innovation and training centre, focusing on higher education 
and lifelong learning 

52 393 176 

@UOCLatam 
Universitat Oberta de Catalunya Universidad en línea surgida 
de la sociedad del conocimiento. Encuéntranos también en: 
http://twitter.com/UOClatam www.uoc.edu 

239 248 175 

@uoc_it 
Canal de Tecnología de la UOC 

162 448 159 
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@ComiteFUOC 
Comitè d'empresa de la UOC 

77 84 87 

@MosaicUOC  
Revista electrónica del Grado de Multimedia de la Universitat 
Oberta de Catalunya 

41 78 60 

@FoodAtUOC FoodSystems_UOC  268 97 62 

@innovaUOC  
Oficina d'Innovació Fomentant la innovació a la UOC com a 
sistema i cultura de transformació contínua 

126 262 27 

 
 


