
 

 
 

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: 4  

Data: 24/07/2018  

Hora començament: 11.15 h 

Hora finalització: 12.05 h 

Lloc: Aula HA006AA 

 

 

Assisteixen:  Excusen l’absència: 

Adell Segura, Jorge Aguilar Ródenas, Maria Consol Victòria 

Aguirre García Carpintero, Arecia Esteve Mon, Francesc Marc 

Aparici Martí, Joaquín  
Colomer Diago, Carla  
Doménech Vidal, Ana  
Escobedo Peiró, Paula  
Ferrández Berrueco, María Reina  
Fortea Bagán, Miguel Angel  
Martí Arnándiz, Otilia  
Marzà Ibàñez, Anna  
Moliner García, María Odet  
Pallarés Piquer, Marc  
Prades Plaza, Sara  
Sales Ciges, María Auxiliadora  
Segarra Alegre, Laura  
Selma Castell, Sergi  
Torralba Miralles, Gloria  
Vidal Prades, Emma Dunia  

 

 

Ordre del dia 

1. Informe de la directora  

2. Aprovació, si escau, del POD per al curs 2018-19  



3. Aprovació, si escau, de sol·licitud d’estada de PDI  

4. Aprovació, si escau, de sol·licitud d’estada de personal acadèmic visitant   

5. Aprovació, si escau, de canvis en la representació de l’àrea de DLL   

6. Altres assumptes  

7. Torn obert de paraules 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Informe de la directora  

- Per fi sembla que les obres han finalitzat, tot i que encara queden alguns detalls en 

l’administració. Un cop més, vull agrair públicament a Laura la gran tasca que fa al 

respecte. Així mateix, vull també disculpar-me perquè com que no tenia una ubicació 

fins fa uns dies, ni telèfon, ni ordinador, alguns temes de la Direcció s’han endarrerit, 

però més o menys ja està tot al dia. 

 

- Quant a la representació del Departament en el Consell de Govern, es tracta d’un 

assumpte de Facultat. Fins ara es realitzava un canvi cada dos anys, però ara som un 

departament més i s’ha proposat fer-ho rotatori fins que es canvien els Estatuts i puga 

augmentar el nombre de departaments. En principi, ens tocarà d’aquí a dos anys (2020-

22). En aquest bienni (2018-20) estarà el Departament d’Educació i Didàctiques 

Específiques. 

 

- Respecte del Reglament de Departament, els Serveis Jurídics ens han fet canviar dos 

aspectes: no poden formar part de tots els temps complets, tal com vam proposar a 

efectes de quòrum i respecte de la representació en el Consell s’hi ha posat la màxima 

que permet el Reglament Marc. En aquests moments està en Secretaria General i, si 

no hi ha contratemps, es passarà per Consell de Govern al setembre. 

 

- Ja s’han nomenat els nous vicedeganats dels graus en Mestre: Anna Vernia Carrasco, 

per GMEP, i Jorge Martí Contreras per al GMEI. Atesos els problemes que hi ha hagut 

per a trobar persones disposades a emprendre aquesta nova etapa, sol·licite una major 

predisposició del professorat a formar part de les comissions. És una qüestió de 

responsabilitat. 

 

- S’ha habilitat un compte de correu per als assumptes relacionats amb la Direcció del 

Departament: dir-pdid i hi estan la Direcció i la Secretaria. Preguem que s’utilitze per 

a comunicar a la Direcció assumptes relacionats amb la gestió del Departament, i no 

utilitzeu els correus personals. Els assumptes del Departament han d’estar degudament 

arxivats i a l’abast de qualsevol persona que tinga la direcció. 

- Pel que fa al canvi de despatxos, el professorat associat ja tria i esperem acabar aquesta 

setmana. Per a facilitar el trasllat, tots aquells que canviem de despatx, haurem 



d’empaquetar totes les nostres coses en caixes i etiquetar-les de manera clara amb codi 

del despatx de destinació. Des de consergeria, durant les vacances es procedirà a 

traslladar les caixes als despatxos de cada un, de manera que a començaments de 

setembre puguem organitzar els despatxos. Respecte de l’ordinador, cada professor o 

professora ha de fer un CAU comunicant la roseta de destinació, deixant l’ordinador 

desconnectat i etiquetat amb la seua destinació. 

 

2. Aprovació, si escau, del POD per al curs 2018-19 

 

La directora sol·licita que les assignatures compartides es comuniquen a l’administració 

del Departament per sessions i no per dates, per a facilitar la introducció de les dades en 

l’aplicació.  

 

S’aprova per assentiment. 

 

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

 

S’aprova la sol·licitud de Marc Pallarès a la Universitat de València, del 19 d’octubre de 

2018 al 21 de desembre de 2018.  

 

4. Aprovació, si escau, de sol·licituds d’estada de personal acadèmic visitant  

 

S’aprova la sol·licitud de la professora Guiselle M. Garbanzo Vargas, de la Universitat 

de Costa Rica, convidada pel professor Marc Pallarès, durant el mes d’octubre de 2018. 

 

5. Aprovació, si escau, de canvis en la representació de l’àrea de DLL   

 

La nova representant substituta (mentre la seua actual representant Gloria Torralba es 

trove d’estada ) de l’àrea de DLL és Anna Marzà. 

 

6. Altres assumptes  

 

No hi ha. 

 

7. Torn obert de paraules 

 

La professora Aguilar, disculpa la seua absència al Consell i sol·licita per correu 

electrònic la lectura, i que conste en acta, el següent text:  

 

«Consol Aguilar, CEU d de l’àrea de DLL, vull fer constar en acta que en l’últim 

Consell de Departament celebrat el 12/06/2018, des de la Direcció es va proposar 

rectificar el text del Reglament del Departament aplicant l’article 21.2. del Reglament 

Marc UJI, des d’una lectura reglamentista, obviant que el text es va redactar en un 



context absolutament diferent en què tot el professorat formava part del Consell de 

Departament (ara només poden doctors i doctores i aquell professorat que ho sol·licite 

al Consell) i en el qual la pràctica totalitat érem titulars. 

Aquesta proposta de la Direcció òbvia, a més, les opinions que reforcen aquest 

argument, basades en xifres reals de l’UJI, i les conclusions de les  reunions que vaig 

sol·licitar i vaig fer amb l’anterior vicerector de Professorat, del Síndic de Greuges 

(amb el qual també es va reunir la Directora) i de l’assessoria sindical. Des de la 

Direcció es va  proposar en la reunió del darrer Consell una interpretació 

reglamentista que no salvaguarda des de l’equitat el treball acadèmic (és a dir, 

docent, però a més investigador) de tot el professorat. 

No obstant això, el canvi de context és l’argument que, per a votar un altre canvi en 

el text del reglament del Departament, es va proposar des de la Direcció, en el mateix 

Consell, per a canviar la representació dels membres necessaris per a constituir el 

Consell (article 13, punt 1). En aquest cas, en lloc de seguir el mateix criteri 

reglamentista que es defensa a ultrança des de la Direcció per a canviar el text de 

l’article 21.2., s’utilitza un altre criteri, curiosament el de canvi de context, que es 

desestima com a argument de raó en el primer cas, i s’altera la representació del 30% 

del professorat associat. Amb aquesta proposta, votada per unanimitat, amb 

l’excepció del meu vot en contra, es minimitza i/o elimina (en funció de la 

representació en cada Consell) la veu de part de les persones del professorat que 

garanteixen la inclusió equitativa de totes les veus del professorat (concepte que es va 

estimar fins i tot en el context de redacció del Reglament Marc en el qual la majoria 

érem titulars). 

Mai en funció de l’agilitat en la constitució del Consell s’ha d’eliminar un percentatge 

de participació inclòs en el Reglament Marc, perquè aquest canvi afecta profundament 

a l’estructura democràtica del Consell. 

No poden esgrimir criteris diferents (fins i tot contradictoris com és el cas) per a fer 

canvis en el Reglament. En el primer cas el canvi de context justificat (i els efectes 

perversos que comporta) s’obvien tot i les recomanacions dels experts i expertes de 

l’UJI i es defensa un reglamentisme sense fissures. En el segon cas, però, és el canvi 

de context el que s’esgrimeix, obviant el reglamentisme. 

En el segon cas, el canvi de context visibilitza encara més l’eliminació de veu, ja que 

el curs vinent, segons els POD del Consell d’avui, un 74’1% del professorat del 

Departament és associat, i un 25’8% restant el constitueix la resta del professorat 

(1’6% CEU, 6’45% TU, 3’2% TEU, 4’8% ajudants LOU, 6’45% contractats doctors 

i 3’2% ajudants doctors). 

Si defensem estructures democràtiques a la Universitat, no podem restar drets, ni 

precaritzar el treball d’absolutament cap membre del Departament. 

Les propostes i votacions que fem reflecteixen models d’Universitat concrets, no són 

neutres, perquè els contextos sempre són ideològics. Els únics arguments que hauríem 

de considerar són els que sorgeixen d’un diàleg en profunditat, on els inconvenients i 



els avantatges es puguen debatre amb el temps necessari per a entendre el perquè es 

plantegen, a qui afecten i quin model de Departament i, consegüentment d’Universitat 

estem ajudant a construir.» 

 

La directora contesta que en el Reglament del Departament consten els percentatges que 

apareixen en el Reglament Marc. 

En el passat Consell la professora Aguilar va manifestar que el Síndic de Greuges li va 

donar la raó i, feta la consulta al Síndic, sol·licitant la resposta se li va indicar que encara 

no se li havia donat resposta 

La representant de DLL sol·licita fer constar en l’acta que prova de la flexibilitat de la 

Direcció és que en el Consell d’avui s’ha aprovat el canvi de representant d’àrea.  

 

 

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 de la Plana, 24 de juliol de 2018 


