
 
 

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT 

DE PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS, LA 

LLENGUA I LA LITERATURA 

 

Número de la sessió: 8 

Data: 22/03/2019  

Hora de començament: 11.07 h 

Hora de finalització: 12.30 h 

Lloc: aula HA0006AA 

 

Assisteixen Excusen l'absència 

Aguilar Ródenas, Maria Consol Victòria Adell Segura, Jordi 

Aguirre García Carpintero, Arecia Colomer Diago, Carla 

Aparici Martí, Joaquín Esteve Mon, Francesc Marc 

Escobedo Peiro, Paula  

(vot delegat de Carla Colomer Diago) Martí Puig, Manuel 

Ferrández Berrueco, María Reina  

(vot delegat Jordi Adell Segura) Prades Plaza, Sara 

Herrero Rico, Sofia Vidal Prades, Emma Dunia 

Llopis Nebot, María Ángeles  

(vot delegat Francesc Esteve Mon)  

Martí Arnándiz, Otilia 

 Marzà Ibàñez, Anna 

 Moliner García, María Odet 

 Moliner Miravet, María Lidón 

 Pallarés Piquer, Marc 

 Sales Ciges, María Auxiliadora 

 Sanahuja Ribés, Aida 

 Segarra Alegre, Laura 

 Selma Castell, Sergi 

 Soler Aguilera, Dulce Nombre María 

 Traver Martí, Juan Andrés 

  



Ordre del dia: 

1. Aprovació actes del consell núm. 6 (15/10/18) i núm. 7 (17/12/18)  

2. Informe de la Direcció 

3. Aprovació, si escau, de les sol·licituds de promoció del PDI  

4. Aprovació, si escau, dels barems específics per a les àrees de DOE, DLL i DCCSS 

5. Aprovació, si escau, de les sol·licituds d’estada del PDI  

6. Altres assumptes  

7. Torn obert de paraules 

 

 

Desenvolupament de la sessió: 

1. Aprovació de les actes dels consells núm. 6 (15/10/18) i núm. 7 (17/12/18)  

S’aproven per assentiment. 

 

2. Informe de la Direcció 

 Signatura de permisos: a partir d’ara, en lloc de deixar-los signats al caseller en 

paper, s’enviarà un correu electrònic al o la sol·licitant per a confirmar que estan 

signats. 

 Riscos laborals: s’ha consultat el tema dels coloms a les finestres i no es pot 

prendre cap mesura, tret de comunicar a l’OTOP si hi ha algun niu.  

 Planificació docent: està obert el termini de sol·licitud de les figures a temps 

complet, el qual finalitza el 2 d’abril. La directora demana que les sol·licituds 

s’adrecen a la direcció del Departament. El 18 d’abril està prevista la reunió en el 

VOAP per a la confecció del POD. Es convocaran prèviament reunions amb els i 

les representants de les àrees.  

 Museu Pedagògic: s’informa que l’exposició «Antifranquisme i Seminari de 

Renovació Pedagògica», amb el suport del Departament, estarà oberta al públic del 

5 d’abril al 13 de maig a l’edifici del Menador.  

 Conciliació familiar: s’informa de les sol·licituds de conciliació. Com aquest tema 

no està en l’ordre del dia s’enviarà per a l’aprovació per Junta Permanent.   

 Reunió sobre la reducció d’un grup de Primària del grau en Mestre o Mestra: 

després de la reunió amb els vicerectorats, hi ha hagut una reunió amb el degà. 

Davant de la dimissió de part de la Comissió Acadèmica del grau en Mestre o 

Mestra de Primària, el degà sol·licita dels departaments la implicació del 



professorat consolidat per a configurar una comissió que tracte d’organitzar el futur 

dels graus en Mestre.  

 

3. Aprovació, si escau, de les sol·licituds de promoció del PDI  

S’aproven per assentiment les sol·licituds de promoció del PDI:  

 Carla Colomer Diago, de l’àrea de DOE, promociona de la figura professora 

ajudant doctora tipus II (AJD II) a professora titular d’universitat (TU). 

 Joaquín Aparici Martí, de l’àrea de DCCSS, promociona de la figura de professor 

ajudant doctor tipus II (AJD II) a professor titular d’universitat (TU). 

 Anna Marzà Ibàñez, de l’àrea de DLL, promociona de la figura de professora 

ajudant doctora tipus II (AJD II) a professora contractada doctora (PCD). 

 

4. Aprovació, si escau, dels barems específics per a les àrees de DOE, DLL i 

DCCSS.  

S’aproven, per assentiment, els barems específics per a la figura de CD de l’àrea de 

DOE. 

 

5. Aprovació, si escau, de les sol·licituds d’estada del PDI  

S’aproven per assentiment les sol·licituds d’estada de: 

 

 Maria Paola Ruiz (DOE) a la Universitat Nacional de Tucumán (Argentina) del 15 

d’abril al 15 de maig  

 Anna Marzà (DLL) a la Universitat de Roehampton a Londres (Regne Unit) del 

15 de juny al 15 d’Agost. 

 

6. Altres assumptes  

La directora demana el compliment dels terminis en les sol·licituds dels permisos i 

tràmits al Departament. 

 

7. Torn obert de paraules 

La professora C. Aguilar proposa que el Seminari del Departament de Pedagogia i 

Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura porte el nom de Rosario 

Pérez Solernou, directora de l’Escola Normal, qui va incorporar-hi la pedagogia Freinet, 



entre altres mèrits. Farà arribar la proposta al Departament amb la biografia de la 

professora. D’altra banda, expressa la seua disconformitat amb la situació que estem 

patint en educació i en les decisions que s’estan prenent respecte dels estudis de Mestre 

i en l’educació pública universitària. 

 

La professora M. L. Moliner sol·licita informació sobre la situació del grau en Mestre o 

Mestra i reflexiona sobre la falta de dades i arguments presentats pels vicerectors per a 

prendre la decisió de suprimir un grup d’estudiants. 

 

La professora O. Martí informa dels termes en què es va produir la votació negativa de 

la comissió de Mestre o Mestra de Primària davant la proposta de reducció de 46 

crèdits. No es va fer pública la informació, tal com es va sol·licitar a la vicedegana. Es 

va sol·licitar al degà que explicarà la situació i no ho va fer. S’ha d’explicar que no 

estàvem parlant d’un nou pla d’estudis de Mestre. Les comissions de titulació es van 

dividir i això ha afectat negativament a l’organització del pla 2018 i a l’organització del 

Pràcticum. Sol·licita informació sobre la notificació del degà i el procediment per a 

arribar a la proposta de no reduir 40 crèdits, sinó 46. 

 

El professor J. A. Traver argumenta que s’han de fer propostes per al grau en Mestre o 

Mestra, però sense informació no es poden prendre decisions. La informació no s’ha 

demanat ni s’ha donat als implicats per part dels governants. El tema dels títols és més 

qüestió de Deganat que dels departaments. Considera que no podem acceptar la 

reducció amb els arguments que se’ns han donat des dels vicerectorats. Les pràctiques 

dels estudis de Mestre es van debatre i consensuar amb agents externs i ara es pren la 

decisió unilateral sense tenir-los en compte. Si s’ha de formar una comissió, ha d’haver-

hi prèviament un debat sobre quines són les condicions. Pregunta si l’ordenació 

acadèmica del curs 2019-20 s’ha proposat amb  quatre o cinc grups. Sol·licita 

preguntar-lo. 

 

La professora S. Herrero informa que ha sol·licitat una estada de PAS per a la 

Universitat de Costa Rica. Se li demana que presente sol·licitud d’autorització al 

Departament. 

 

El professor M. Pallarés s’adhereix a les reflexions anteriors sobre el tema del grau en 

Mestre o Mestra i  vol que conste en acta la felicitació al professor S. Selma per la seua 

intervenció en la reunió amb els vicerectors del dia 15 de març. 

 

La professora C. Aguilar sol·licita informació de primera mà sobre la situació del grau 

de Mestre o Mestra de Primària, per a prendre decisions; qüestiona quin tipus de 



democràcia legitima que s’aprove una ordenació acadèmica havent votat en contra la 

Comissió de la Titulació.  

 

Després del debat s’acorda que: la directora sol·licitarà la presència de l’equip deganal 

perquè explique la situació al Consell de Departament i perquè proporcione la 

informació que es reclama. Es proposa convocar una reunió conjunta amb el 

Departament d’Educació i Didàctiques Específiques per a debatre sobre els graus en 

Mestre o Mestra. Es proposa fer un escrit al Rectorat amb les sol·licituds d’informació 

que s’han formulat. Es proposa obrir les reunions a l’alumnat, a través dels 

representants en la Comissió de Titulació com a part implicada.  

 

 

 

La presidenta alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

 

La secretària,       Vistiplau, 

        La directora, 

 

 

 

 

 

M. Odet Moliner García    M. Reina Ferrández Berrueco 

 


