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Facultat d’Educació 

 

Un any més, i ja van set, obrim les pàgines d'aquest Butlletí del Departament per a mantenir 
informat al professorat de totes aquelles qüestions, més o menys rellevants, que han anat 
succeint al llarg dels últims quatre mesos que ara finalitzen. 

Com hem comentat en alguna ocasió, un dels objectius primordials que aquest Equip Directiu té 
en relació amb aquesta publicació és la de mantenir obert un mecanisme amb entitat suficient 
per a col·laborar en la cohesió del Departament. Un espai virtual on es puguen anar reflectint 
totes aquelles incidències, vicissituds, anècdotes, que en algun moment algú puga considerar 
d'interès per a la resta de companyes i companys. 

No es tracta tan sols de reflectir aspectes administratius o acadèmics de gran transcendència 
(que també), que fins i tot tenen altres lleres reglamentàries per a la seua exposició, sinó de ser 
capaços de reflectir de la forma més senzilla i humana possible el dia a dia de les persones que 
integrem aquest gran grup que és el Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica. Pretenem 
que siga com la “cara amable” del Departament. 

Per açò és tan important vostra col·laboració en la redacció d'aquestes pàgines, perquè 
aqueixes històries, aqueixos esdeveniments, aqueixes vivències ens les heu d'explicar vosaltres i 
vosaltres. El nostre paper es limita a donar-los visibilitat i a facilitar la possibilitat de compartir 
experiències. 

En el treball rutinari d'un organisme com el nostre Departament, es gestionen temes als quals 
habitualment no li donem importància perquè considerem que formen part del dia a dia. Però 
és importants que aqueixa quotidianitat transcendisca i que es conega el que fem i com ho fem. 
Per a açò tenim instruments com aquest Butlletí o com la pàgina web del Departament, que 
durant aquest trimestre hem començat a actualitzar per a dinamitzar-la i convertir-la en un 
altre instrument de visualització. 

A dia d'avui ens sentim orgullosos de la repercussió que està començant a tenir el Butlletí. I açò 
és gràcies a que l'equip de col·laboradores i col·laboradors va creixent. A poc a poc hem anat 
donant format al Butlletí, integrant aquelles seccions que considerem rellevants, encara que 
encara queden en cartera algunes altres que d'ara endavant possiblement puguem incloure. 
També hem estipulat una periodicitat que considerem adequada per a mantenir l'interès de la 
publicació. L'edició quadrimestral permet tenir un temps prudencial perquè es genere 
informació suficient que justifique l'emissió del Butlletí. Així, a principis de maig, setembre i 
gener intentarem estar puntualment en els vostres ordinadors. 

I si en algun moment, després de la lectura del Butlletí, consideres que hi ha algun tema i/o 
informació rellevant, que t'afecta més o menys però que no es reflecteix, pensa que 
senzillament ha sigut perquè no ha arribat al nostre poder en fons i forma adequat. Els editors 
del Butlletí som molt poques persones i el Departament és molt ampli ja, per la qual cosa 
necessitem que ens aneu subministrant continguts per a seguir creixent i, sobretot, sent útils. 
Ens interessen sobretot els aspectes constructius que impulsen el creixement. 

Esperem que tot el que a partir d'ara trobeu en el Butlletí puga ser del vostre interès, i recordar 
que amb aquesta publicació estem perpetuant la història del nostre Departament. La història 
“positiva”. Arrepleguem i expliquem les coses que han succeït. 

Fins al pròxim mes de setembre en què tornarem a estar en les vostres pantalles. 
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INFORMACIÓ GENERAL DEL DEPARTAMENT 
Informació del temes de funcionament intern del Departament 

 

 

El segon semestre (quadrimestre) acadèmic s'està desenvolupant sense més incidències que les 
habituals en la dinàmica de gestió del Departament. Es van adjudicar les vacants de Professorat 
Ajudant Doctor pendents, la qual cosa afavoreix el desenvolupament de la docència per 
assignar, i aquells crèdits que faltaven per cobrir van ser assumits sense cap problema per 
professorat amb disponibilitat i sempre disposat a col·laborar. 

Entrem ja en la recta final del curs i el següent pas, com sempre, serà la gestió i aprovació de 
POD per al curs 2018/19. Les estimacions del Rectorat per al nostre Departament ja estan 
elaborades, i el nostre treball ara consisteix en la distribució dels crèdits entre els docents en 
actiu. Posteriorment, aquells crèdits sense cobrir seran la base de treball per a la sol·licitud de 
les noves places docents. 

Encara que són uns mesos de certa inquietud en alguns casos, sobretot per al professorat a 
temps parcial que ha de quadrar els seus horaris de les dues activitats professionals 
desenvolupades, sempre cal comptar amb la bona disposició per part del grup perquè tot 
quede resolt amb la major diligència i en el menor temps possible. En el nostre Departament 
tenim la sort, fins ara, que sempre hi ha càrrega docent suficient per a tot el professorat en 
actiu, i solem necessitar a algú més. 

Aprofitem aquest racó del Butlletí per a expressar el nostre agraïment a quantes persones han 
col·laborat que la normalitat siga la tònica dominant en aquest període. 

En un altre ordre de coses, en aquest cas relacionades directament amb la gestió del 
Departament, la línia seguida des de la Direcció ha sigut la de propiciar el creixement continu i 
cercar la major estabilitat docent possible. En aquests moments el nostre Departament està 
integrat per 71 docents (55 integren el grup de Psicologia Evolutiva i de l'Educació i 16 el de 
Didàctica i Organització Escolar), dels quals tan sols un 15% té una dedicació a temps complet.  
Amb la finalitat d'anar revertint aquesta dinàmica la nostra Directora ha estat gestionant 
l'increment de l'equip docent a la recerca d'una major estabilitat, aconseguint que es traguen a 
concurs onze noves places de professorat: una plaça de Professorat Titular d'Universitat; set 
places de Professorat Contractat Doctor; dues places de Professorat Ajudant; i una plaça de 
Professorat associat. De resoldre's tot com està previst el nostre Departament farà un pas molt 
important en la seua línia de creixement. 
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Un altre tema que volem reflectir en aquest apartat del Butlletí és la Convocatòria d'eleccions 
per a la renovació de la part electiva del Consell de Departament, aprovada en la Reunió del 
Consell de Departament del dia 14 de març de 2018. Aquest procés es va iniciar el passat 16 
d'abril amb l'exposició pública del Cens electoral; va continuar amb la presentació de 
candidatures entre el 26 d'abril i el 3 de maig; el pròxim 16 de maig seran les votacions; i 
finalitzarà el 21 de maig amb la proclamació definitiva de candidats. Com sempre, animem a 
participar en totes les fases del procés. En aquesta ocasió la Comissió electoral, després 
d'efectuar el sorteig corresponent, va estar composta per José Manuel García Fernández, 
Daniel García Muñoz i l'alumne Felipe Rodríguez González. Els detalls d'aquest procés es poden 
consultar en la pàgina web del nostre Departament. 

També hem considerat rellevant reflectir les gestions que s'estan duent a terme per a 
l'ampliació dels espais en les dependències que ocupem en la Facultat d'Educació. Aquesta és 
una de les primeres conseqüències negatives que genera el creixement del professorat en el 
Departament: la seua ubicació. La necessitat de generar espais habilitats per al professorat 
estable ha fet necessari la sol·licitud al Vicerectorat de Campus del desdoblegue dels despatxos 
que compten amb dues portes d'accés. 

I finalment no volem deixar sense esmentar el treball que des de la Secretaria del Departament, 
concretament en la persona de Dani García, i sota la coordinació del Sotsdirector, s'està 
realitzant per a actualitzar la pàgina web. Igual que el Butlletí és una aposta de l'Equip Directiu 
per a perpetuar el passat del Departament, és necessari comptar amb un instrument actual i 
dinàmic que possibilite accedir al present i al futur del nostre grup. I aqueixa eina pretenem que 
siga la pàgina web. A principis de Febrer iniciem un procés de renovació que ens portarà fins a 
finals de juny i en el qual anem revisant pàgina a pàgina els continguts per a fer-los accessibles i 
útils. 
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PRESÈNCIA DEL DEPARTAMENT EN ACTIVITATS DOCENTS 

 

Estada a Equador de membres del nostre Departament. 

Dins del marc del Conveni específic de col·laboració acadèmica i científica 
internacional en l'Àrea d'Educació entre la Universitat d'Alacant i la 
Universitat Central d'Equador va tenir lloc, igual que al març i al novembre 
del passat any, una trobada entre el professorat de la Facultat d'Educació 
que imparteix el Doctorat del Programa de Recerca Educativa i l'alumnat 

doctorant de la Universitat Central d'Equador. Els companys del Departament Juan Luis 
Castejón, Leandro Navas i José Manuel García i la nostra Directora Raquel Gilar es van desplaçar 
fins a Equador per a realitzar diverses sessions de treball 
intensiu amb els doctorands tutoritzats entre els dies el 
23 de febrer i el 3 de març. Així mateix, va tenir lloc la 
signatura d'un nou conveni per a una nova promoció de 
doctorands. 

Arrepleguem algunes imatges sobre el tema. 
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REUNIONS DE TREBALL 
Temes rellevants de les reunions dels òrgans de direcció del Departament 

 

Al llarg d'aquest quadrimestre s'han realitzat dues reunions de la Comissió Permanent del 
Consell de Departament i dues reunions del Consell de Departament. En aquesta secció 
arrepleguem els continguts més importants tractats a través de l'ordre del dia. Per a consultar 
les actes d'aquestes reunions podeu entrar en contacte amb la Secretaria del Departament. 

Comissió Permanent 

Primera reunió: dilluns, dis 15 de gener de 2018 a las 12:30 hores. 
Ordre del día: 

 Aprobació si escau del vistiplau a Cursos de Formació Contínua. 
 Altres assumptes. 

 
Segona reunió: dimecres dia 21 de febrer de 2018 a las 13:30 hores.  
Orden del día: 

 Resolució de sol·licituds del Fons d'Ajuda. 
 Renovació de Col·laboradors Honorífics per al curs 2017/18. 
 Altres assumptes. 
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Consell de Departament 

Data de la reunió ordinària: dimecres, 14 de març de 2018; Hora de la reunió: 12,45 hores.  
Ordre del dia: 
 

 Aprobació actes anteriors 09/12/2017, 15/01/2018. 
 Informe de la Directora. 
 Aprobació del pressupost econòmic 2018. 
 Convocatòria d’eleccions per a la renovació de la part electiva del Consell de 

Departament. 
 Aprobació si escau de la sol·licitud de noves places de professorat per al curs 2018/19, 

perfils i comissions. 
 Altres assumptes.  
 Torn obert de paraula. 

 
 
Data de la reunió extraordinària: dimecres, 25 d’abril  de 2018; Hora de reunió: 13 hores.  
Ordre del dia: 
 

 Vistiplau, si escau, a sol·licitud de canvi de departament. 
 Aprovació, si escau, de modificació de composició de comissions de selecció de places 

de contractat doctor. 
 Altres assumptes. 
 Torn obert de paraula. 
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ACTIVITATS DE RECERCA 
Activitat de recerca desenvolupada pels miembres del Departament 

 

Assistència al XXV COL·LOQUI 2018 de Lisboa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els passats dies 1, 2 i 3 de Febrer va tenir lloc el XXV Col·loqui organitzat per l'Association 
Francophone Internationale de Recherc he Scientifique en Education (AFIRSE) que sota el títol 
“Recerca, formació, polítiques i pràctiques en l'educació - 30 anys AFIRSE a Portugal” es va 
desenvolupar en l'Institut d'Educació de la Universitat de Lisboa. 

Com en anys anteriors, el nostre Departament va estar present amb la participació d'un nodrit 
grup de professores i professors en les diferents modalitats previstes. 
Per a una major informació es pot contactar amb el següent enllaç: 

http://afirse.ie.ul.pt/coloquios/xxv-coloquio-2018/ 

 

Assistència al Congrés d'Educació Inclusiva (Granada). 

 

La Universitat de Granada va organitzar en aquesta ciutat els dies 21, 22 i 23 de març, el XV 
Congrés Internacional i les XXXV Jornades d'Universitats i Educació Inclusiva, sota el títol: 
Liderant recerca i pràctiques inclusives. Un grup de docents del nostre Departament va estar 
present en aquest esdeveniment congressual, del que es pot obtenir més informació a través 
del següent enllaç: https://www.congresoinclusiva2018.es/ 

mailto:dped@ua.es
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FACULTAT D’EDUCACIÓ 

Al llarg d'aquest quadrimestre la Facultat d'Educació ha desenvolupat una sèrie d'activitats en 
les quals ha participat professorat i alumnat del nostre Departament. 

Entre els dies 5 de febrer i 14 de març va tenir lloc la I JORNADA D'ESTUDIS SOCIALS 
D'AMÈRICA LLATINA, i el 5 de març una sessió de treball, articulada en tres horaris diferents 
per a permetre major assistència, sobre les COMUNITATS D'APRENENTATGE. 

Del 20 al 22 de març va tenir lloc el primer cicle de conferències sota el títol del PROFESSOR 
GLOBAL: APRENDRE I ENSENYAR EN EL SEGLE XXI. 

Els dies 27 i 28 de març la Facultat d'Educació va organitzar la conferència: PREVENCIÓ EN L'ÚS 
D'INTERNET PER A MENORS: EL PLA DIRECTOR. 

I finalment, el 18 d'abril va tenir lloc la I JORNADA SOBRE EL PERFIL DOCENT DEL SEGLE XXI. 
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Al mateix temps, el 27 de gener, Dia 
Internacional de Commemoració en 
Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, 
la Biblioteca d'Educació va celebrar, 
entre el 15 de gener i el 5 de febrer de 
2018 una exposició bibliogràfica amb 
diversos títols entorn de la figura d'Ana 
Frank i l'Holocaust o Shoah (en hebreu, 
la catàstrofe). 

 

Durant la setmana del 23 d'abril, Dia del Llibre, i com 
cada any, la Biblioteca d'Educació realitza una sèrie 
d'activitats commemoratives. Aquesta activitat ha passat 
a ser una acció global de tota la Facultat d'Educació, els 
departaments de la qual i deganat participen de forma 
activa en la planificació de les diferents activitats, amb el 
suport del Vicerectorat de Cultura. 

La nostra Directora, Raquel Gilar, va acudir en 
representació del Departament a la inauguració 
d'aquesta setmana cultural el passat 23 d'Abril. 

I el dia 27 d'abril es va procedir al lliurament dels premis 
de l'I Concurs de Fotografia i II Concurs de Microrrelatos. 

La nostra enhorabona a la Biblioteca de la Facultat 
d'Educació per aquestes iniciatives que enriqueixen la 

formació del nostre alumnat. 
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UNIVERSITAT D’ALACANT 
Consell de Govern  

Durant aquest quadrimestre, s'han realitzat tres reunions del Consell de Govern de la 
Universitat d'Alacant. Es poden consultar els acords adoptats en els següents enllaços: 

 

ACORDS-DEL-CONSELL-DE-GOVERN-DE-30 DE GENER DE 2018 

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE-26 DE FEBRER DE 2018 

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 22 DE MARZO DE 2018 

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 26 D’ABRIL DE 2018 

 

EL RACÓ DE LES ÀREES 

Informació de l’activitat específica de cadascuna una de les Àrees 

 

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L’EDUCACIÓ 

 

Projectes Emergents 2017. 

En l'última convocatòria d'Ajudes per a la realització de projectes de recerca emergents de la 
UA, el Vicerectorat de Recerca i Transferència ha resolt favorablement la concessió d'un 

projecte al nostre company de Departament 
Alejandro Veas Iniesta, professor ajudant 
doctor de l'àrea de Psicologia Evolutiva i de 
l'Educació.  
El seu projecte emergent es titula "Anàlisi 
quantitativa de les proves d'accés a la 
universitat (PAU). Identificació de necessitats 
educatives mitjançant l'aplicació 
d'enfocaments psicométricos" i ha obtingut 
una valoració molt bona per part de l'Agència 
Estatal de Recerca, pertanyent al Ministeri 
d'Economia i Competitivitat. Els membres de 
l'equip investigador són també companys del 
departament, els quals se citen a continuació: 
 

 Leandro Navas. Professor Titular d'Universitat. 

 Carla González. Professora Titular d'Universitat. 

 María González. Professora Associada. 

 Teresa Pozo. Professora Associada. 

 Tomás Ordóñez. Professor Associat. 

mailto:dped@ua.es
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Premi Important del mes de Novembre. 

El nostre company Eliseo Andreu Cabrera va rebre el passat mes de febrer, com a responsable 
de les Aules Hospitalàries de l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, el Premi Important del mes de 
Novembre. L'acte es va celebrar en l'Auditori Provincial (ADDA). Aquest guardó és un 
reconeixement del Periòdic Informació a la labor de professionals, voluntaris, empreses i 
institucions de l'àmbit social, cultural, econòmic, esportiu, científic i educatiu que han aportat el 
seu bon fer a la societat de la província. 

 

 

 
Noves incorporacions de professorat. 
 

I seguint amb la línia de creixement i estabilitat docent del nostre 
Departament, aquest quadrimestre s'han produït noves incorporacions a 
l'Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. 

En primer lloc donem la nostra enhorabona a la professora Ajudant 
María Vicent Juan, qui a partir d'ara ocuparà la plaça DC04385 
convocada per Resolució de 18 de maig de 2017 i que ha aconseguit per 
concurs de mèrits. 

 
A més, s'han produït dues noves incorporacions en el capítol d'investigadores predoctorales, 
lloc al que tradicional i popularment s'ha denominat becàries.  

Es tracta de María del Pilar Aparicio Flores i d'Aitana Fernández Sogorb, a els qui augurem una 
reeixida estada i molt bones perspectives de futur donat el nivell que el nostre Departament 
demostra contínuament en el capítol docent i investigador. 
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DIDÀCTICA i ORGANITZACIÓ ESCOLAR 

Viatge a Holanda de Carolina Gonzálvez. 

La companya Carolina Gonzálvez ha assistit al Workshop School Absenteeism: Universal Problem 
Seeks Gold Standard Solutions celebrat del 12 al 16 de març en Leiden (Holanda). Aquest taller 
reuneix a 25 acadèmics i professionals internacionals centrats en la problemàtica del rebuig i 
l'absentisme escolar. El seu objectiu ha sigut aconseguir un consens sobre les millors pràctiques 
per a gestionar a nivel de centre els problemes d'assistència escolar i identificar joves en risc. A 
més, s'ha formalitzat la creació d'una xarxa internacional, International Network for School 
Attendance (INSA), amb la tasca de dirigir l'evolució i difusió de les recerques realitzades en 
aquest camp de coneixement. 

 

 

Nomenament de José Marcos Gómez com a Ajudant Doctor. 

Igual que en l'altre Àrea, L'Àrea de Didàctica i Organització Escolar (DOE) 
compte en aquest període inicial de l'any 2018 amb la incorporació a la plaça 
DC04383 convocada per Resolució de 6 de novembre de 2017 com a Ajudant 
Doctor del nostre company José Marcos Gómez Puerta, a qui donem 
l'enhorabona pel seu accés a una nova situació profesional. 

 

NOTES SOCIALS 
 

Tenim de nou un feliç esdeveniment en aquest quadrimestre: LA 
PATERNITAT del nostre company Alejandro Veas, qui va ser pare en 
gener per primera vegada d'una bella filla, Clara. 

Els desitgem tot el millor en aquesta nova etapa i li donem nostra més 
sincera enhorabona. 

¡¡¡FELICITATS!!! 
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FINS Al PRÒXIM NOMBRE!!! 

 
I RECORDEU QUE SI VOLEU QUE ALGUNA 

INFORMACIÓ APAREGA EN EL BUTLLETÍ HEU 
D'ENTRAR EN CONTACTE AMB NOSALTRES 

 

dped@ua.es 

josedaniel.alvarez@ua.es  
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