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EDITORIAL

Iniciem un nou curs, i com no podia ser d'una altra manera el nostre Butlletí del Departament
ens acompanya des del primer moment i ens desitja el millor personal i acadèmicament en
aquest 2018/19.
La decisió adoptada d'editar tres butlletins anuals amb una periodicitat quadrimestral ens porta
a situacions tan curioses com aquesta, que el període corresponent al Butlletí número 29
abasta des del mes de maig al d'agost. I com a l'agost estem de vacances publiquem al
setembre, quedant un buit d'informació considerable.
Tenint en compte que un dels objectius fonamental que ens hem proposat amb el Butlletí del
Departament és “fer història”, en el sentit de reflectir la vida del Departament al llarg d'un
període de temps, aquest hándicap no és un problema. El que ha succeït ja ha succeït, i
l'important és que quede reflectit.
Com ja hem comentat en alguna ocasió, fins i tot en algun Consell de Departament en què ha
eixit el tema del Butlletí, la intenció és que hi haja una coordinació entre aquesta publicació i
l'altra eina important de comunicació que dóna visibilitat al Departament: la pàgina web. El mes
de juliol avabem la reestructuració i actualització de la nostra web per a convertir-la en una
eina útil. I ací podem reflectir amb més sentit el present i el futur del Departament. Igual que
fem per al Butlletí, quantes més aportacions tinguem per a la pàgina web més operativa serà.
L'important és que al final aconseguim ser visibles per tot el bé que fem, que és molt.
Finalment, fem una petita reflexió sobre un tema que es va suscitar en l'últim Consell de
Departament en relació amb el Butlletí. Com sabeu, i veieu, la major part del contingut de la
nostra publicació és visual i gràfica. Arrepleguem imatges de totes les informacions per fidelitat
al principi que “val més una imatge que cent paraules”, i perquè a la majoria (que no a totes i a
tots) els fa més il·lusió veure's en una fotografia que quedarà per a la història. Però com sabem
també, en aquests moments el maneig de dades i d'imatges és arriscat després que s'ha
protegit i reglamentat el dret de les persones a la seua intimitat (Llei Orgànica 15/199, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial decret-llei 5/2018 de 27 de juliol
de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades).
Per aquest motiu, totes les imatges que apareixen en el Butlletí del Departament compleixen
amb els requisits que la Llei imposa, sol·licitant autorització de les persones interessades i/o
utilitzant imatges ja publicades amb la referència a la font de publicació o catalogades de lliure
publicació. Així i tot, segur que en alguna ocasió cometem algun error, però no serà intencionat.
Intentem fer les coses de la forma més correcta possible.
Reiterem els nostres millors desitjos per a aquest nou curs 2018/19, i fins al Butlletí 30.
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INFORMACIÓ GENERAL DEL DEPARTAMENT
Informació dels temes de funcionament intern del Departament

El final del curs 2017/18, sobretot els mesos de juny i juliol, va ser d'una activitat intensa en el
nostre Departament en el tema de gestió de recursos personals.
Durant els mesos de maig i juny es va gestionar com és habitual el POD en les dues Àrees que
componen el Departament, amb la finalitat de controlar les necessitats docents per a aquest
nou curs: dues places de Professorat Ajudant i una plaça de Professorat associat.
També va seguir avance el procés sol·licitud d'una plaça de professor/a titular d'universitat i set
places de professorat contractat doctor al que al·ludíem en l'anterior Butlletí.
En el DOGV de 30 de maig de 2018 es publicava la Resolució de 21 de maig de 2018 de la
Universitat d'Alacant per la qual es convocaven a concurs les set places de personal docent i
investigador en règim de contractació laboral, i en el DOGV de 13 de juny de 2018 la Resolució
de 30 de maig de 2018 de la Universitat d'Alacant per la qual es convocava concurs d'accés pel
sistema d'accés lliure a places de cossos de funcionaris docents universitaris i on s'arreplegava
la plaça DF02872 que correspon al Departament.
En un altre ordre de coses, el passat 16 de maig es van realitzar les votacions per a la renovació
dels membres del Consell de Departament. Passats els preceptius dies de reclamacions, el 21
de maig es van proclamar els membres triats definitivament:
Col·lectiu PAS: Antonio Antón Egea i Daniel García Muñoz.
Col·lectiu PDI no doctor i Personal Investigador en Formació: Vicente Sánchez Colodrero, Rosa
Poveda Brotons, Fernando Javier Fernández López, i María de los Ángeles Valero Peñataro.
Col·lectiu alumnat: Elena Pérez Vázquez, Caroline Marín Aguilar, Laura Hernández Escalona,
Elena Guillén Asensio.
Nostra més cordial benvinguda a totes i a tots els nous membres del Consell de Departament.
Per últim, com apuntàvem en l'Editorial, a la fi de Juliol es va donar per finalitzat el projecte
d'actualització de la pàgina web del Departament. Sota la supervisió de la Directora, Raquel
Gilar, i la Coordinació del Sotsdirector, José Daniel Álvarez, Dani García va reestructurar i va
actualitzar els continguts de la pàgina per a fer-la més funcional. En aquests moments està a la
vostra disposició per a qualsevol gestió que necessiteu i per a qualsevol suggeriment que ens
vulgueu fer arribar. Intentarem mantenir-la actualitzada mensualment.
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Ah!, que no se'ns oblide esmentar (i açò ja és futur), que amb l'inici de curs s'inicia una nova
aventura en la qual està immers el Departament: la docència en el Campus d'Alcoi. Les nostres
companyes Teresa Poco y María Vicent i el nostre company Ricardo Sanmartín impartiran
docència en el grup de primer curs d'Educació Infantil que ha engegat aquesta experiència.
Precisament Teresa Pou va ser l'encarregada d'obrir el curs acadèmic. Els desitgem tota la sort
del món en aquest prolegómeno que s'anirà ampliant anualment.

PRESÈNCIA DEL DEPARTAMENT EN ACTIVITATS DOCENTS
ACTE D'INVESTIDURA DE NOUS DOCTORS
Els dies 18 i 25 de maig van tenir lloc en el Paranimf de la Universitat d'Alacant els actes
d'investidura dels nous doctors que van llegir la seua tesi el passat curs, presidit pel Rector de la
Universitat Manuel Palomar.
Entre els participants en aquest esdeveniment va haver-hi una nodrida representació del nostre
Departament, la qual cosa reflectim en imatges.
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VIATGE A EQUADOR: TUTORIES DE DOCTORAT

Entre els dies el 26 de maig i 2 de juny de 2018 els professors del Departament D. Leandro
Navas i D. José Manuel García van estar en la Universitat Central d'Equador realitzant tutories
de doctorat, activitat que s'integra en el Conveni de col·laboració acadèmica i científica
internacional en l'àrea d’educació subscrit entre aqueixa Universitat i la Universitat d'Alacant.

Dins de les activitats culturals desenvolupades en aquesta estada, D. Ramiro Reinoso (alumne
de José Manuel García) va programar el diumenge dia 27 una visita al Museu Nacional, on, amb
motiu de la seua reobertura, s'exposaven joies de la cultura latolita (que en uns mesos tornaran
a la caixa forta del Banc de l'Estat i se sustiturán per a l'exposició per les corresponents còpies).
Van ser atesos per la Sotssecretària del Ministeri de Cultura i Patrimoni, la Sta. Dª Ibeth Celi.
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ESTADA A XILE.

Intre els dies 4 d'abril i 4 de maig el professor del nostre Departament D. Leandro Navas va
realitzar una estada a Xile. Els dies 5, 6 i 7 d'abril, en Arica (en la Universitat de Tarapacá), va
participar en les XXI Jornades Nacionals d'Educació Matemàtica, amb una comunicació titulada
"Trastorn específic d'aprenentatge amb dificultat matemàtica". I des del 10 d'abril va estar en
la Facultat d'Educació i Humanitats de la Universitat del Bío Bío, en Chillán, com a professor
visitant. Va participar a més en els cursos de Formació Contínua amb el curs "Dificultats
d'aprenentatge" i va impartir la lliçó inaugural dels cursos de postgrau de l'esmentada Facultat.
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REUNIONS DE TREBALL
Temes rellevants de les reunions dels òrgans d'adreça del Departament

Al llarg d'aquest quadrimestre s'ha realitzat una reunión de la Comissió Permanent del Consell
de Departament i tres reuniones 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, 21 de maig de 2018 a les 13:30 hores.
Ordre del dia:
 Aprovació si escau de la renovació del professorat associat per al curs 2018/19.
 Altres assumptes.
Consell de Departament
Data de la reunió extraordinària: dimecres, 2 de maig de 2018; Hora de la reunió: 13,30 h.
Ordre del dia:
 Sorteig dels membres de la Comissió Electoral corresponent al col·lectiu de l'Alumnat.
Data de la reunió extraordinària: marts, 29 de maig de 2018; Hora de reunió: 13,30 h.
Ordre del dia:
 Aprovació, si escau, de docència en valencià i POD.
 Altres assumptes.
 Torn obert de paraula.
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Data de la reunió ordinària: marts, 19 de juny de 2018; Hora de reunió: 12,30 h.
Ordre del dia:
 Aprovació, si escau, de l’acta del Consell Ordinari de 29 de maig de 2018.
 Aprovació, si escau, de les Guies docents del curs acadèmic 2018/19.
 Aprovació, si escau, de les coordinadores i coordinadors d'assignatures per al curs
acadèmic 2018/19.
 Relació de membres representants en la Comissió Permanent del Departament després
de les eleccions.
 Altres assumptes.
 Torn obert de paraula.

ACTIVITATS DE RECERCA
Activitat de recerca desenvolupada pels membres del Departament
Com és habitual en els últims mesos de curs hi ha una proliferació de Congressos entorn de les
àrees de coneixement del nostre Departament, i en alguns d'ells hi ha una àmplia
representació.

Els dies 14 i 15 de juny de 2018 es va desenvolupar en la Facultat d'Educació de la Universitat
d'Alacant XARXES-INNOVAESTIC 2018, una trobada que va aglutinar les XVI Jornades de Xarxes
de Recerca en Docència Universitària (XARXES 2018) i el II Workshop Internacional d'Innovació
en Ensenyament Superior i TIC (INNOVAESTIC 2018).
En aquest esdeveniment sempre sol haver-hi una nodrida representació de professorat del
Departament, sobretot per ser participants de diferents Xarxes de Recerca al llarg del curs, els
resultats del qual són exposats de forma gràfica (pòsters) o oral (comunicacions) en aquesta
activitat congressual.
Presentem algunes imatges de l'esdeveniment i la nostra participació en el mateix.
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Anar a la pàgina del Congrés
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Un dels Congressos que sol aglutinar a la majoria del professorat del Departament, i que fa dos
anys organitzem en la nostra Universitat, és el que promou la Associació Científica de Psicologia
i Educació (ACIPE). En aquesta ocasió, en col·laboració am la Universitat de La Rioja (Logroño),
se va organitzar el IX Congrés Internacional de Psicologia i Educació (CIPE18) a Logroño els dies
21, 22 i 23 de juny de 2018.
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I seguint amb l'ordre cronològic trobem una coincidència de congressos. Entre els dies 21 i 23
de juny el Grup de Recerca CTS-261 de la Universitat de Granada, i la Universitat do Minho van
organitzar el 6th INTERNATIONAL CONGRESS of EDUCATIONAL SCIENCES and DEVELOPMENT en
la població de Setúbal (Portugal). Alguns membres del nostre Departament van estar presents
en aquest Congrés, en el qual van coincidir amb un nombrós grup de professorat de diferents
Departaments de la Facultat d'Educació.
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FACULTAT D'EDUCACIÓ
Durant aquest segon quadrimestre en la Facultat d'Educació s'han desenvolupat algunes
activitats d'interès en les quals van participar membres del nostre Departament.
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UNIVERSITAT D'ALACANT
Consell deG obierno
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 17 DE MAIG DE 2018
ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 28 DE JUNY DE 2018
ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 20 DE JULIOL DE 2018

EL RACÓ DE LES ÀREES
Informació de l'activitat específica de cadascuna de les Àrees

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
El nostre company Agustín Martínez va protagonitzar al llarg del quadrimestre dues activitats
relacionades amb el món de les publicacions.
Ens fem ressò en primer lloc de la publicació d’un conte al costat de tres alumnes de
l’Universitat d'Alacant. El títol del llibre és “Jimmi i el viatge cap a la calma”, i les coautoras són
Ángela Hortal, Miriam Rodriguez i Marta Sánchez. S'ha editat en una versió en castellà i una
altra en anglès. Per a més informació es pot consultar: https://goo.gl/4hxknf (edició en castellà)
i https://goo.gl/aovj9o (edició en anglès).
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En un altre ordre de coses, el passat dia 8 de juny
(dissabte), va tenir lloc la presentació a Madrid del
llibre “Casos clínics en neuropsicologia”, coordinat
per Agustín. Es pot completar informació sobre
aquesta publicació en https://goo.gl/NxVhvg.
També ens informa el nostre company de la seua
participació el pròxim mes de novembre en el 4th
International Congress of Clinical and Health
Psychology on Children and Adolescents, que es
desenvoluparà a Palma de Mallorca entre els dies
15 i 17 de novembre de 2018. Agustín cordinará la
taula titulada AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ DE LA
CONDUCTA REPETITIVA EN EL TEA.
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També destacar en aquest apartat del Butlletí què nostre nou company José Manuel d'Haro
García va estar present el passat mes de juny, com convidat per les seues activitats
professionals, en el lliurament dels premis Princesa de Girona que es van realitzar en la ciutat
de Girona el passat dia 28 de juny, acte presidit pel Rei Felipe VI i al que van assistir, a més de la
Reina Letizia, diferents membres del Govern.
Precisament en la fotografia que ens adjunta apareix al costat del Ministre de Ciència,
Innovació i Universitats , Don Pedro Duque Duque, membre del Governe participant en
l'esdeveniment.

Us recordem que qualsevol activitat que vulgueu
notificar-nos per a incloure en el Butlletí serà ben
rebuda sempre.

NOTES SOCIALS
Ens agradaria fer-nos ressò en aquesta ocasió d'un esdeveniment diferent al que
habitualment nodreix aquest apartat. En aquest cas es tracta de l'enllaç
matrimonial de la nostra companya Carolina Gonzálvez Maciá, que va tenir lloc a
Elx el passat mes de juliol. La nostra enhorabona per aquest feliç esdeveniment.
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MENJAR FI DE CURS DEL DEPARTAMENT
I hem volgut deixar per al tancament de l'edició del Butlletí número 29 l'activitat que
tradicionalment tanca el curs acadèmic: EL MENJAR DEL DEPARTAMENT.
El passat dia 10 de juliol (dimarts) va tenir lloc en la cafeteria de la Facultat d'Educació a les 14
hores el Menjar de finalització de curs del Departament, a la qual van assistir quaranta
professares i professors.
En aquesta ocasió es va optar per la degustación d'un suculent menú moruno en un gran
ambient de companyonia.
Les imatges que presentem a continuació donen fe de les nostres paraules
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OBERTURA DEL CURS 2018 - 2019

I com dèiem al principi, la cronologia d'aquesta publicació ens ha permès enllaçar el final d'un
curs amb el principi d'un altre. Dimecres passat dia 12 de setembre va tenir lloc un acte
informal promogut per la Directora del Departament per a celebrar l'entrada del nou curs. Van
assistir una trentena de professores i professors que van brindar perquè el nou curs que
comença siga, almenys, com el qual tancàvem al juliol.
Aquest esdeveniment ens dóna motiu per a enllaçar amb el principi d'un nou Butlletí que veurà
la llum abans del comiat de Nadal. I com dèiem al principi de la publicació, us desitgem un curs
tranquil i ple d'èxits personals i professionals.

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
Totes les imatges publicades en el Butlletí han sigut enviades pels protagonistes de les
notícies, autoritzades pels protagonistes de les mateixes i/o recaptades de les pàgines
web dels esdeveniments en la seua publicació de les imatges dels Congressos.
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