
 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DEL 

DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES 

SOCIALS, LA LLENGUA I LA LITERATURA  
 

 

Número de la sessió: 5  

Data: 17/09/2018  

Hora començament: 10.30 h 

Hora finalització: 10.49 h 

Lloc: sala HC0002FR 

 

 

Assisteixen 

 

Excusen  l’absència 

 

Aguirre García Carpintero, Arecia Abellán Roselló, Laura 

Aparici Martí, Joaquín Aguilar Rodenas, María Consol Victoria 

Colomer Diago, Carla  

(vot delegat de Paula Escobedo Peiró) 

Escobedo Peiro, Paula 

Esteve Mon, Francesc Marc 

Ferrández Berrueco, María Reina Lozano Estivalis, Maria 

Fortea Bagán, Miguel Angel Marzà Ibàñez, Anna 

Martí Arnándiz, Otilia Prades Plaza, Sara 

Moliner García, María Odet  

(vot delegat de Auxiliadora Sales Ciges) 

Sales Ciges, María Auxiliadora 

 

Pallarés Piquer, Marc 

(vot delegat de María Lozano Estivalis)  

Ruiz Bernardo, Paola 
 

Sanahuja Ribés, Aida  

Segarra Alegre, Laura 

 Selma Castell, Sergi 

 Torralba Miralles, Gloria  

(vot delegat de Anna Marzà Ibàñez)  

 

 

 

 

 

 



Ordre del dia: 

1. Informe de la directora (vegeu annex 1). 

2. Aprovació, si escau, de les sol·licituds de beques de col·laboració del MECD (vegeu 

annex 2). 

3. Altres assumptes.  

4. Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

1. Informe de la directora  

- S'ha finalitzat el trasllat dels despatxos. S'insisteix en la necessitat de tornar totes les 

claus. 

- Si hi ha necessitat d'ordinadors, especialment el professorat associat, que avisen a 

l’administració per a reubicar els que han quedat lliures en els nous despatxos o donar-

los de baixa en el Departament. Per cada dos professors o professores associats els 

correspon un ordinador. Si funcionen amb lentitud, han de sol·licitar per CAU que els 

formategen o, simplement, cal eliminar els perfils d'antics usuaris i usuàries. 

- S'informa de la participació del Departament en l'exposició “Antifranquisme i 

renovació pedagògica”, que estarà oberta del 5 al 31 d'octubre de 2018 en el vestíbul 

de la FCHS,  organitzada per CCOO juntament amb el Museu Pedagògic. 

- Es penjarà a la pàgina web el nou calendari de consells ordinaris amb els temes a 

tractar. Es podrà veure a l'annex 1 de l'acta. 

- La setmana que ve s'aprovarà, previsiblement, el nou reglament del Departament i 

s'iniciaran els diferents processos electorals. Estem pendents que ens informen dels 

terminis i les dates. Però segons el nostre reglament, caldrà convocar eleccions per a 

l'estudiantat (un per cicle), personal associat no doctor i personal a temps complet no 

doctor. Una vegada constituït, es posarà en marxa el calendari d'eleccions a la direcció, 

previst per al 17 de desembre, que es realitzarà telemàticament. 

 

2. Aprovació, si escau, de les sol·licituds de beques de col·laboració del MECD 

S’aprova per assentiment la sol·licitud de beca de col·laboració del MECD presentada 

per Ainhoa Miralles Viola, amb la tutorització de la professora Lidón Moliner Miravet 

(vegeu annex 2). 

. 

 



 

3. Altres assumptes  

No hi ha més assumptes a tractar. 

 

4. Torn obert de paraules 

La coordinadora del programa de doctorat en Educació informa que, arran de les 

consultes que ha rebut sobre la nova incorporació de doctors al programa, expressa a la  

comissió la seua conformitat. Explica que, consultada l’Escola de Doctorat, aquesta és 

una modificació significativa que comporta l’avaluació de tot el programa. Donat que 

l’any que ve s’ha de sotmetre a avaluació (ja que es fa cada quatre anys), aquesta serà 

una de les sol·licituds de canvi. 

 

 

 

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

 

 

La secretària en funcions,    Vist i plau, 

       La directora en funcions, 

 

 

 

 

 

 

Mª Odet Moliner García     Mª Reina Ferrández Berrueco 

 

 

Castelló, a  17  de  setembre  2018 


