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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: 9  

Dia: 27/05/2019  

Hora de començament: 13.05 h 

Hora de finalització: 14.50 h 

Lloc: sala Germà Colom (HC0114FR) (FCHS) 

 

 

Assisteixen Excusen l’absència 

Adell Segura, Jordi Aguirre García Carpintero, Arecia 

Aguilar Ródenas, Maria Consol Victòria Aparici Martí, Joaquín 

Colomer Diago, Carla Beltrán Zaragozá, Andreu 

(vot delegat de Paula Escobedo Peiró) Escobedo Peiró, Paula 

Ferrández Berrueco, María Reina  Esteve Mon, Francesc Marc 

(vot delegat de Joaquín Aparici Martí) García Sanz, Ana Jesús 

Herrero Rico, Sofía Torralba Miralles, Gloria 

Lozano Estivalis, María Prades Plaza, Sara 

Martí Arnándiz, Otilia 

 

(vot delegat de Gloria Torralba Miralles) 

Moliner García, María Odet 

 Moliner Miravet, María Lidón  

(vot delegat d’Arecia Aguirre García)  

Pallarés Piquer, Marc 

 Ruiz Bernardo, Paola 

 Sales Ciges, María Auxiliadora  

(vot delegat d’Ana Jesús García Sanz)  

Salvador Centelles, Recaredo José 

 Sanahuja Ribés, Aida 

 Segarra Alegre, Laura 

 Selma Castell, Sergi 

 Traver Martí, Juan Andrés 
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Ordre del dia: 

 

1. Ratificació de les actes aprovades per la Junta Permanent 

2. Informe de la Direcció 

3. Aprovació, si escau, del posicionament del Departament davant del resultat de les 

negociacions per a la composició de la Comissió del grau en Mestre o Mestra de 

Primària. 

4. Altres assumptes. 

5. Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Ratificació de les actes aprovades per la Junta Permanent. 

Es retira el punt de l’ordre del dia. 

 

2. Informe de la Direcció  

 

- S’ha iniciat el procés de renovació del professorat PAL de les àrees de coneixement 

amb necessitats docents negatives; això és, que presenten una capacitat docent neta 

major que la seua càrrega docent.  

La directora informa que, segons normativa, el procediment és el següent: 
 

a) En primer lloc, s’intentarà consensuar una proposta de renovació de contractes 

amb el professorat associat a temps parcial que adeqüe la capacitat neta de l’àrea 

de coneixement a la seua càrrega docent. 
 

b) Si no s’arriba a cap acord consensuat, el departament afectat procedirà a la 

constitució d’una comissió de renovació de contractes, la qual baremarà el 

professorat associat a temps parcial, amb l’objectiu de determinar els contractes 

que cal renovar. La composició i procediment de constitució d’aquesta comissió 

s’estableix en l’annex III del document «Acord sobre el pla de millora de les 

condicions acadèmiques i laborals del professorat associat a temps parcial a 

l’UJI». 

 

- S’informa de les àrees afectades: DOE (hi ha hagut acord) DLL (tenen la reunió 

aquesta vesprada) i MIDE (no hi ha hagut acord). 

 

- S’informa de la composició de les comissions i de la concreció dels barems UJI en el 

Departament, tot aprovat per la Junta Permanent en sessió número 10, del dia 23 de 

maig de 2019. 

Els representants d’àrea han avisat el professorat PAL de les àrees implicades perquè 

actualitzen el seu CV en la base de dades de productivitat UJI.  



3 

 

Aviat, la Direcció s’adreçarà al professorat afectat, perquè en el termini de cinc dies 

actualitzen el seu CV segons normativa 

Es prega al professorat que tinga la producció acadèmica actualitzada en la base de 

dades UJI. 

 

3. Aprovació, si escau, del posicionament del Departament davant del resultat de 

les negociacions per a la composició de la Comissió del grau en Mestre o 

Mestra de Primària. 

 

La Direcció resumeix la situació a la qual s’ha arribat, després que el degà de la FCHS 

s’adreçara a la direcció dels dos departaments d’Educació, per una banda el de 

Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura i, per l’altra, el 

d’Educació i Didàctiques Específiques, per a sol·licitar la seua mediació a fi de 

completar quatre membres de la comissió del GMEP dimitits, i un vicedegà. 

 

La Direcció informa que el dia 28 hi ha convocada una Junta de la FCHS per a la 

conformació d’una comissió gestora del GMEP i necessita conèixer el posicionament 

del Departament per a traslladar-lo a la Junta de Facultat. 

 

Les professores Odet Moliner i María Lozano relaten les reunions que van mantenir els 

membres voluntaris consolidats que van intentar mitjançar i com es van oferir a 

conformar la comissió del GMEP, una reunió amb el professorat de les comissions dels 

graus en GMEI i GMEP passades i presents, i una altra reunió amb l’equip deganal. 

S’expliquen les garanties sol·licitades i les admeses per l’equip deganal en la seua 

resposta, així com la situació actual que dona per finalitzada la mediació d’aquest grup 

de professorat. Es contextualitza també l’efecte que ha causat en el professorat la 

supressió d’un grup del grau en Primària i es dona compte de la personalització que s’ha 

fet per part de l’equip deganal, en la figura de l’actual degà, de la sol·licitud de les 

garanties per a treballar juntes les dues comissions de Mestre o Mestra d’Infantil i 

Primària. 

 

El professorat agraeix la mediació que han assumit les direccions dels departaments 

d’Educació (PDID i EDU) i, en particular, la de la nostra directora, Reina, arran de la 

dimissió de part de la comissió i vicedeganat de GMEP, i s’inicia una discussió després 

de la qual s’acorda traslladar a la Junta de Facultat el següent: 

 

- Les direccions han fet un acte de generositat assumint una mediació traslladada 

pel degà, després d’una situació sobrevinguda per gestions pròpies i alienes, les 

quals afecten les comissions i els graus en GMEP i GMEI.  

- Traslladar a la Junta de Facultat el relat del professorat que ha mitjançat.  

- Tenim una oportunitat de treballar en dues comissions expertes de l’àmbit de 

l’educació per avançar juntes en el desenvolupament d’una modificació del pla 



4 

 

d’estudis de Mestre o Mestra, la qual serà complexa i per a la qual cal tenir un 

projecte clar i amplitud de mires.  

- Amb voluntarietat i responsabilitat, un grup de professorat dels dos departaments 

s’ha oferit per a traslladar a l’equip deganal les garanties per a treballar en el 

futur dels plans d’estudis de Mestre o Mestra. Aquestes incloïen treballar 

conjuntament els dos vicedeganats que han d’estar ocupats per figures 

consolidades dels dos departaments d’educació (PDID i EDU) i en cap moment 

s’ha demanat la cessió de la persona que ocupa el càrrec de vicedegà de GMEI. 

Cal aclarir que el Departament té una proposta que sol·licita que els 

vicedeganats siguen figures consolidades, amb autonomia per a prendre 

decisions. Cal remarcar que aquesta condició la va proposar el degà, quan es va 

adreçar a les direccions dels departaments per demanar ajuda. 

- El Departament està molt preocupat pel futur dels plans d’estudis de Mestre o 

Mestra i intenta restituir la desconfiança generada entre el professorat pel 

procediment i resultat de la decisió de supressió del grup de Primària.  

 

4. Altres assumptes. 

No n’hi ha.  

5. Torn obert de paraules 

No n’hi ha.  

 

 

 

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 

 

 

 


