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EDITORIAL
De nou en les vostres pantalles per a fer-vos arribar aquells esdeveniments què amb major
rellevància han anat succeint en el dia a dia en el nostre Departament i el seu entorn, o
simplement dels quals hem tingut alguna informació. Com ja sabeu, aquest Butlletí es nodreix
de tots aquells esdeveniments dels quals ens aneu enviant informació i d'alguns altres dels
quals tenim alguna referència i podem contrastar. En aquesta ocasió ens ocupem concretament
de l'últim quadrimestre del 2018, i així a poc a poc anem generant la petita història quotidiana
del Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica a través dels diferents esdeveniments que
ens fan créixer.
En aquesta ocasió, aquests quatre mesos han estat marcats quasi monogràficament per dos
temes: l'inici de la docència en el Campus de la Universitat d'Alacant a Alcoi i el procés de
selecció convocat per la Universitat per a cobrir les places d'un Professor Titular i set
Professors/es Contractats/des Doctors/es.
Quant al primer tema, hem aprofitat l'ocasió per a obrir una nova secció en el Butlletí en la qual
arrepleguem el testimoni directe d'algun protagonista de l'esdeveniment. En aquesta ocasió,
qui millor informació ens pot aportar sobre l'experiència alcoiana per ser qui l'ha inaugurat per
al nostre Departament és la nostra companya Teresa Pozo.
També ens ha donat l'oportunitat aquesta activitat d'engegar un treball coordinat amb la Ràdio
UA, i més concretament amb el Coordinador d'aquesta activitat al nostre Departament, el
Professor José Marcos Gómez Puerta, qui es va ocupar d'aquest tema entrevistant a Teresa en
la seua participació en el Programa ONDA EDUCACIÓ del passat dia 12 de novembre.
Com ja hem anat comentant en successius Butlletins, tres són els mitjans que disposem en el
Departament per a fer-nos visibles a l'exterior: la Pàgina Web; el Butlletí Informatiu; i la Ràdio
UA. I des del primer moment la nostra intenció ha sigut establir una línia de coordinació entre
aquests tres mitjans de comunicació de manera que tota aquella activitat rellevant que siga
actualitat tinga la repercussió adequada.
Però volem deixar clar que nosaltres juguem simplement el paper de mediadors entre les
vostres experiències docents i/o investigadores (fins i tot personals en alguns casos) i la seua
difusió. Sempre que vulgueu difondre alguna activitat o tema tan sols heu de fer-nos-ho arribar,
i com veieu en aquests moments tenim mitjans suficients per a donar-li repercussió.
La Pàgina Web intentarà tenir informació actualitzada d'interès per al nostre treball. La Radio
donarà publicitat a diferents esdeveniments de l'esdevenir quotidià que entenguem són més
rellevants; i aquest Butlletí donarà fe, com a testimoni de la història, d'aquelles coses que han
anat succeint.
Esperem que el contingut que hem preparat en aquesta ocasió us resulte d'interès i, com
sempre, necessitem la vostra col·laboració, en forma d'informacions, per a començar ja a
preparar el pròxim nombre. Rebeu la salutació més cordial i l'agraïment del
CONSELL EDITORIAL
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INFORMACIÓ GENERAL DEL DEPARTAMENT
Informació dels temes de funcionament intern del Departament

Dir que el començament de l’activitat acadèmica i el transcórrer del primer quadrimestre del
curs 2018/19 s'han desenvolupat amb normalitat ja no és notícia. Afortunadament s'està
convertint en l'habitual.
Obrim el Butlletí amb la imatge que tancava el nombre anterior. Aquest curs iniciem l'activitat
acadèmica amb una convocatòria extraordinària de reunió molt especial. Rebem de la nostra
Directora el següent comunicat:
“Benvolgudes companyes i benvolguts companys.
Espere que hàgeu gaudit d'unes estupendes vacances.
Comencem un nou curs, per açò m'agradaria que ens reunírem uns minuts dimecres que ve 12
de setembre, a les 13:45 en el Seminari del Departament. Així tindrem l'oportunitat de saludarnos i brindar pel nou curs que amb seguretat estarà ple de nous reptes i satisfaccions. Espere
que puguem veure'ns allí”.
I allí vam estar totes les persones que vam poder, començant així el nou curs amb bon peu.
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I tornant a la realitat quotidiana, els petits desajustaments de falta de docents per a cobrir tots
els crèdits s'han anat resolent amb la bona disposició del professorat del Departament per a
fer-se càrrec de la docència que queda per cobrir. A poc a poc s'està generant una cultura de
col·laboració perquè els inicis de curs, que són els períodes més delicats per a tenir un
quadrimestre tranquil, es realitzen amb la major normalitat possible.
A pesar que es realitzen les previsions adequades, hi ha determinades incidències que no
depenen de la gestió del Departament. Per açò cal agrair l'actitud positiva d'els qui sense
perdre l'esperit crític de millora de la situació col·laboren perquè el present siga l'adequat, en
moltes ocasions a costa de recarregar el seu horari lectiu i/o llevar temps a la dedicació familiar.
Gràcies.
Una altra qüestió que també s'ha resolt i que afecta d'alguna forma al Departament és la
convocatòria de Beques de Col·laboració en Departaments universitaris que feia la Secretaria
d'Estat d'Educació per Resolució de 3 d'agost de 2018. De les 2356 beques convocades, segons
Resolució publicada en la pàgina web del Ministeri amb data 7/11/2018, 57 han sigut
assignades a la Universitat d'Alacant (un 2,5%). I entre elles apareixen les dues sol·licituds que
es van aprovar per la Comissió Permanent del Departament amb data 17 de setembre de 2018,
i que treballaran amb el nostre company Juan Luis Castejón i la nostra companya Asunción
Lledó. La nostra enhorabona al professorat afectat i la nostra benvinguda als nous becaris, que
inicien així el seu periple pel complex món de la docència universitària.
I finalment recordar-vos que queden pendents alguns serrells en l'actualització de la Pàgina
Web del Departament per al treball del qual es precisa la vostra col·laboració. Es tracta de la
informació sobre els horaris de les tutories presencials.
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Com ja sabeu, els horaris de tutoria són una eina fonamental de treball de l'alumnat, per açò
hem de tenir-los sempre actualitzats. En estar integrats en la nostra activitat docent, cada
vegada que tenim un canvi en l'horari de les nostres classes, en cas de solaparse amb l'horari de
tutoria, cal modificar la seua ubicació perquè hi ha incompatibilitat d'horaris (no podem reflectir
el nostre horari de tutoria coincidint amb alguna hora de docència).
Des del Departament intentem tenir actualitzats els vostres horaris de tutoria a través de la
Pàgina Web, però ens resulta complex pels freqüents canvis que es produeixen al llarg del curs
(un en cada semestre com a mínim), i per la dificultat que ens trobem perquè tots els vostres
canvis d'horari de tutoria arriben a la Secretaria del Departament dins del termini i en la forma
escaient.
Estem estudiant la forma d'articular un sistema que us habilite per a realitzar els canvis
directament sense haver de passar per la Secretaria del Departament. Però fins que
aconseguim fer-ho operatiu (esperem que per al pròxim curs), us animem al fet que actualitzeu
(si no ho heu fet ja) l'horari de tutoria accedint a l'aplicació “Tutories”.

PRESÈNCIA DEL DEPARTAMENT EN ACTIVITATS DOCENTS

PROJECTE DE RECERCA INTERNACIONAL
També ens complau informar-vos que la nostra
directora, la professora Raquel Gilar, lidera un
projecte internacional juntament amb el professor
Tarquino Sánchez, Vicerector de l'Escola Politècnica
Nacional de l'Equador, sobre aspectes relatius a
l'ensenyament universitari i la seua incidència en els
assoliments acadèmics dels estudiants.
El projecte, recentment concedit, té una durada de
tres anys i en ell participen 4 universitats, estant
finançat amb 200 mil dòlars.
A aquest efecte, fa uns dies es va procedir a l'acte de
signatura dels convenis de col·laboració entre l'EPN i la
UA en el Vicerectorat de Recerca de la nostra
Universitat.
Enhorabona!
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DOCÈNCIA EN EL CAMPUS D'ALCOI
Com van comentar al principi del Butlletí, l'inici de les classes en el Campus d'Alcoi ha sigut un
dels temes estavella del primer quadrimestre del curs per a la Facultat d'Educació i de forma
molt especial per al nostre Departament.
Ens interessa aquest tema, i per a informar-nos de primera mà comptem amb la col·laboració
de la professora Teresa Pozo, que ha sigut pionera d'aquest projecte impartint l'assignatura de
Psicologia de l'Eduación de primer curs del Grau d'Educació Infantil.
En tractar-se d'un tema recurrent coordinem amb el nostre company José Marcos Gómez
Puerta, actual responsable del Departament en l'emissió d'ONDA EDUCACIÓ (Ràdio UA) la
possibilitat de realitzar una enrevista a Teresa que poguera servir de contingut a l'emissió del
programa de ràdio del dia 12 de novembre i al mateix temps que poguérem ressenyar en el
Butlletí, i així ho hem fet.
Del contingut de l'entrevista, que es pot escoltar en https://radio.ua.es/ hem seleccionat els
continguts més rellevants que transcrivim a continuació.

Quant a la valoració global que Teresa fa de l'experiència en el Campus d'Alcoi ens comenta que
el Grau d'Infantil s’ha iniciat amb un alumnat molt motivat i agraït per poder cursar aquests
estudis a Alcoi i amb molta il·lusió per part de totes les persones que participen en el projecte.
El nostre Departament està representat per un equip docent integrat per Teresa Pozo Rico,
María Vicent Juan i Ricardo Sanmartín López, aquests últims incorporant-se en el segon
quadrimestre.
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La Seu del Campus, ens explica Teresa, es trova al carrer San Francesc número 10, en un lloc
molt céntric, prop de la plaça de l'Ajuntament. Està en les instal·lacions de la Cambra de
Comerç d'Alcoi, i l’accés resulta complicat pel tràfic, la qual cosa suposa haver d'anar amb més
temps, encara que gràcies a la col·laboració de la Policia Local poden aparcar.

Es tracta d'un edifici colonial antic situat en ple centre d'Alcoi.
Quant a l'alumnat, comenta la nostra companya, han començat les classes un grup de primer, i
en la seua assignatura té una ràtio de 40 alumnes, impartint les classes els dilluns i els dimecres.
En altres casos compten amb algunes convalidacions ja que la majoria prové del Cicle Formatiu.
Es compta amb una ràtio important.
L'alumnat està molt content amb aquesta iniciativa, diu Teresa, perquè viu allí o en els pobles
propers, i tenir la possibilitat de comptar amb el Campus en la seua ciutat o molt pròxim a ella
ha sigut molt bé rebut. Hi ha un nombre important d'alumnat que possiblement tindria
dificultats per a desplaçar-se al Campus d'Alacant. Açò junt a la gran motivació docent permet
que es puga treballar amb totes les garanties i tots els suports. Tot açò per part de l'alumnat ha
sigut molt bé rebut i estan molt contents, i Teresa, personalment, està molt il·lusionada per
tenir aquesta experiència tan satisfactòria. Es tracta d'un nou repte, una nova experiència per a
Teresa.
Sobre les seues sensacions davant aquest projecte confessa que li ha agradat començar aquesta
innovació. Ser part del projecte ha sigut un regal que li deixa una petjada personal. Veure com
tot va encaixant i l'esforç compartit perquè el projecte vaja tirant endavant. Agraïm la
col·laboració de la professora Teresa Pozo i el treball de camp de José Marcos Gómez.
L'entrevista completa realitzada pel nostre company José Marcos es pot seguir en els següents
enllaços:
https://radio.ua.es/es/ondaeducacion/ondaeducacion.html
Onda Educació 12 (12/11/2018)
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NOVA EDICIÓ DE LA JORNADA DIM
El dia 27 de setembre va tenir lloc en la
Facultat d'Educació la 2ª Trobada Nacional
de Centres Innovadors d'Alacant, que igual
que el passat curs, va obrir les seues portes
a l'alumnat de la Facultat, permetent que
el professorat del nostre Departament
poguera assistir amb el seu alumnat.
Aquesta activitat (JORNADA DIM) s'inscriu
en el marc del projecte/recerca “centres
innovadors” del Grup DIM-EDU, i va estar
organitzada conjuntament amb l'ICEE de la Universitat d'Alacant i la col·laboració del CEFIRE
d'Alacant.
Es tracta d'un acte obert en sessió contínua on segons la disponibilidad de temps i interessos es
vas agafar a les activitats que siguen d'interès. Totes les activitats es van realitzar al Saló d'Actes
de la Facultat.
En aquesta Jornada també va participar el nostre Departament.
Es pot consultar més informació sobre l'activitat en: https://goo.gl/58t64g
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LECTURES DE TESIS DOCTORALS
Com a resultat del Conveni de col·laboració
acadèmica i científica internacional en l'àrea
d'educació subscrit entre la Universitat Central
d'Equador i la Universitat d'Alacant va tenir lloc el
passat 18 d'octubre en el Seminari departamental del
Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica la
lectura de dues tesis doctorals:
La primera defensa la va realitzar Don Oswaldo Fabián Haro Jácome, amb la tesi dirigida pel Dr.
D. Juan Luis Castejón Costa i titulada: "Relació de l'examen nacional per a l'educació superior ENES- i la vocació docent amb el rendiment acadèmic de l'alumnat de la Facultat de Filosofia,
Lletres i Ciències de l'educació de la Universitat Central de l'Equador".
Posteriorment li va tocar el torn a Don Segundo Napoleó Barrine Freire, la tesi del qual, "La
motivació i el rendiment acadèmic dels estudiants de la Facultat de Filosofia, Lletres i Ciències
de l'Educació de la Universitat Central de l'Equador (Quito)", va ser dirigida pel Dr. D. Leandro
Navas Martínez.
La nostra enhorabona als dos nous doctors.

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 una reunión extraordinària 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.
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Comissió Permanent

Primera reunió: dilluns, 17 de setembre de 2018 a les 11:30 hores.
Ordre del dia:




Valoració de projectes de beques de col·laboració.
Vist i plau de la reducció de jornada dePAS .
Altres assumptes.

Segona reunió: dimecres dia 3 de desembre de 2018 a les 11:00 hores.
Ordre del dia:




Vist i plau a la presentació de MOOCS i NOOCS pel professorat del Departament.
Aprovació, si escau, de les ajudes sol·licitades pel professorat associat.
Altres assumptes.

Consell de Departament

Data de la reunió extraordinària: dimarts, 30 d'octubre de 2018; Hora de la reunió: 13,55
hores.
Ordre del dia:
 Aprovació, si escau, de la sol·licitud per a traure a concurs la plaça d'associat DC04143.
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ACTIVITATS DE RECERCA
Activitat de recerca desenvolupada pels membres del Departament
Durant el primer quadrimestre del curs l'activitat congressual no sol ser molt prolífica. En
aquest cas tan sols tenim constància de l'assistència de membres del nostre Departament a dos
Congressos.
4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY ON CHILDREN AND
ADOLESCENTS

El nostre company Agustín Martínez va presentar en el 4th
International Congress of Clinical and Health Psychology on
Children and Adolescents el simposio titulat “Evaluacion i
intervenció de la conducta repetitiva en el TEA”.
Aquest simposi té l'objectiu de descriure les principals troballes
neuropsicológicos de la conducta repetitiva, analitzar aquesta
variable entre trastorns de l'espectre repetitiu, assenyalar les relacions entre problemes de
conducta i la conducta repetitiva en el TEA i mostrar un protocol d'intervenció en crisi per a
alumnat TEA amb discapacitat intel·lectual. Per a una major informació es pot consultar en:
http://aitanacongress.com/2018/p_agustin-ernesto-martinez-gonzalez/
V CONGRÉS INTERNACIONAL EN CONTEXTOS PSICOLÒGICS, EDUCATIUS I DE LA SALUT

Durant els dies 21, 22 i 23 de novembre de 2018, es va celebrar a
Madrid, en l'Hotel Weare Chamartín, el V Congrés Internacional en
Contextos Psicològics, Educatius i de la Salut. Les Àrees temàtiques
que en aquesta edició es van abordar van ser múltiples i variades,
relacionades amb la Psicologia, l'Educació i la Salut.
En aquest Congrés van estar presents un gran nombre de companys i
companyes del Departament amb diferents aportacions.
Raquel Gilar (simposi on-line) i José Manuel García (simposi
presencial) van presentar dos simposis, i altres companys de
Departament diferents comunicacions i pòsters.
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PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA XARXES I3CE
El passat dia 1 d'octubre de 2018 es publicava en el BOUA la convocatòria del
PROGRAMA DE XARXES I3CE DE QUALITAT, INNOVACIÓ I RECERCA EN DOCÈNCIA
UNIVERSITÀRIA. CONVOCATÒRIA 2018, desenvolupat en el si de l'Institut de
Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant.
Transcorregut el termini de presentació d'equips de recerca, el passat dia 5 de
desembre es publicava la resolució definitiva de les Xarxes admeses. De les 48
Xarxes presentades per la Facultat d'Educació un 34% corresponien al nostre Departament (16
Xarxes).
Aquesta és la relació de Xarxes pertanyents al
Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica
corresponents al curs 2018/19.
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CONGRESSOS 2019
Amb la intenció de proporcionar informació d'interès per a aquelles persones interessades a
participar en congressos publiquem una sèrie d'enllaços que arreplega també la pàgina web del
Departament.
XXVI COL·LOQUI 2019
VI CONGRÉS INTERNACIONAL DE DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA (CINDU 2019)
CONGRÉS INFAD
END 2019
XV SYMPOSIUM 2019
XARXES INNOVAESTIC 2019
INRED 2019
8º CONGRÉS IBERO-AMERICÀ EN INVESTIGACION QUALITATIVA (CIAIQ 2019)
CIEAE 2019

UNIVERSITAT D'ALACANT
Consell de Govern
Durant aquest quadrimestre, s'han realitzat quatre 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 18-12-2018
ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 27-11-2018
ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 30-10-2018
ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 26-09-2018

ACTE D'INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC
El passat dia 13 de setembre a les 12 hores, en el Paranimf de la Universitat, va tenir lloc l'Acte
d'inauguració del curs acadèmic 2018/2019.
Com tots els anys, en aquest acte es va realitzar el tradicional acte de lliurament de distincions
als membres de la comunitat universitària que han complit 25 anys de dedicació a la institució o
que han aconseguit l'edat de jubilació.
L'acte va comptar amb la presència del Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz.
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FACULTAT D'EDUCACIÓ

ACTE DE BENVINGUDA CURSE 2018-19
L'Acte de Benvinguda per a l'alumnat de primer curs 2018-19 de la Facultat d'Educació va tindre
lloc els dies 17 i 18 de setembre en el Saló d'Actes de la Facultat d'Educació. El 17 de setembre
a les 11:30 per a l'alumnat matriculat en primer curs en grups de matí; i el 18 de setembre a les
17:00 per a l'alumnat matriculat en primer curs en grups de vesprada.
ACTES DE GRADUACIÓ CURS 2017/18.
L'Acte de Graduació de la Facultat
d'Educació va tenir lloc en el Paranimf de la
UA a les 19 hores amb el següent ordre:
 Grau Ciències de l'Activitat Física i
l'Esport, dia 9 de noviembre.
 Grau Mestre Educació Infantil, dies 15 i
16 de noviembre.
 Grau Mestre Educació Primària, dies 22
i 23 de noviembre.
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II CICLE DE CONFERÈNCIES I SEMINARIS
Una altra activitat interessant realitzada per la Facultat
d'Educació i dirigida a l'alumnat del Màster en Professorat
d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d'Idiomes va ser l'II Cicle de
conferències i seminaris per a la transferència del
coneixement.
En aquesta ocasió el títol del Cicle va ser “El professorat
global: multilingüisme fóra i dins de l'aula”.
L'activitat es va desenvolupar durant els dies 21 i 22 de
novembre.
SIMULACRE D'EVACUACIÓ
El passat 29 de novembre, a les 10 del matí, va tenir lloc el
simulacre d'evacuació de la Facultat. L'objectiu era
conscienciar a les persones que treballem en la Facultat que
sempre que sone l'alarma d'emergència de l'edifici s'ha d'eixir
ràpidament i de forma ordenada, seguint els senyals de color
verd cap a l'eixida d'emergència més propera i dirigir-te al
punt de trobada.
CLAUSTRE ORDINARI DE LA FACULTAT D'EDUCACIÓ
El passat dia 3 de desembre va tenir lloc el Claustre ordinari de la Facultat d'Educació, amb
l'únic punt en l'ordre del dia de la aprobación del calendari electoral per a la renovació parcial
del claustre de centre.

EL RACÓ DE LES ÀREES
Informació de l'activitat específica de cadascuna de les Àrees
PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
El passat dia 18 de setembre de 2018 va tenir lloc la lectura de la Tesi Doctoral del nostre
company Ricardo Sanmartín López.
El treball, titulat "Afecte positiu negatiu i la seua relació amb variables psicoeducatives"
aconsegueix l'esment de doctorat internacional, i va ser codirigida pel nostre company José
Manuel García.
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La setmana següent, concretament el dia 24 de setembre, va tenir lloc una altra lectura de Tesi
en el nostre Departament. En aquest cas es tractava de la doctoranda Carolina López Gallardo,
que va presentar el treball titulat "Comportament agressiu i variables psicoeducativas en la
infància tardana", i la codirección va correspondre de nou al nostre company José Manuel
García Fernández.
En un altre ordre de coses, donem la més cordial benvinguda al Departament al Professor José
Manuel de Haro García i a la Professora Concepción Suarez Llorca, els qui s'han incorporat a
l'Àrea de Psicologia Evolutiva aquest curs en qualitat de professorat associat. Queda per
resoldre una sol·licitud de professorat associat per al segon quadrimestre de la mateixa àrea.
I en un altre capítol, esment especial requereix en aquest apartat la resolució del concurs
d'accés a una plaça (DF02872) de Titular
d'Universitat en l'àrea de Psicologia Evolutiva i de
l'Educació, (DOGV de 13 de juny de 2018;
Resolució de 30 de maig de 2018 de la Universitat
d'Alacant) en la persona del nostre company
Eliseo Andreu Cabrera.
El dimecres 26 de setembre de 2018 va tenir lloc
en l'aula Eliseo Gómez de la Facultat d'Educació,
l'acte de presentació de currículum i defensa del
projecte de treball, aconseguint Eliseo la plaça a
la qual optava amb gran brillantor. Nostra més
sincera enhorabona.
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I en la mateixa línia volem esmentar la resolució de les convocatòries d'accés com a Professorat
Contractat Doctor (DOGV de 30 de maig de 2018; Resolució de 21 de maig de 2018 de la
Universitat d'Alacant) de dos companys i una companya de l'Àrea de Psicologia Evolutiva i de
l'Educació. Ens referim a Raúl Gutiérrez Fresneda, Mari Carmen Martínez Monteagudo i Agustín
Martínez González, els qui durant el mes d'octubre i novembre van aconseguir de forma brillant
també l'accés a les places convocades.
La nostra enhorabona per la promoció professional obtinguda.
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DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
En l’Àrea de Didàctica i Organització Escolar també optaven a quatre
places de Professorat Contractat Doctor dues companyes i dos
companys. Ens referim a Gonzalo Lorenzo Lledó, María Luisa Pertegal
Felices, Carolina Gonzálvez Maciá, i José Marcos Gómez Puerta.
Durant el mes de novembre i desembre s'han anat resolent les diferents
convocatòrias aconseguint elles i ells l'accés a les places convocades.
Nostra més sincera felicitació a Gonzalo, Marisa, Carolina i José Marcos.
17

Facultat d’Educació

BUTLLETÍ DEL DEPARTAMENT – A. VII – Nº 30 – Setembre - Decembre 2018
Coordina: Equip Directiu del Departament – Bústia de suggeriments: dped@ua.es

18

Facultat d’Educació

BUTLLETÍ DEL DEPARTAMENT – A. VII – Nº 30 – Setembre - Decembre 2018
Coordina: Equip Directiu del Departament – Bústia de suggeriments: dped@ua.es
JORNADA D'INNOVACIÓ
Com és habitual en els últims anys, l'assignatura Innovacions en els Projecte Educatius
d'Educació Infantil de quart curs del Grau d'Educació Infantil tanca el seu exercici amb una
activitat congressual on diferents equips de cadascun dels vuit grups de l'assignatura presenten
els resultats finals dels projectes d'innovació elaborats dins del currículum de l'assignatura.
L'activitat va tenir lloc el passat dia 25 d'octubre de 2018, dijous i últim dia del curs, i en
aquesta edició van participar com a ponents convidats dos professors del CEIP Sant Gabriel
d'Alacant, Rafael i Esteban Santana, que van presentar a l'alumnat assistent el projecte de
comunitats d'aprenentatge que vénen desenvolupant en el seu Col·legi.

NOTES SOCIALS

En aquesta pàgina hauria d'aparèixer una imatge gràfica del
tancament d'exercici amb el tradicional menjar cap d'any del
Departament, però en ser el dijous dia 20 de desembre i en
haver d'eixir aquest Butlletí abans d'anar-nos de vacances,
ens ha agafat menjant. Obrirem el pròxim nombre amb
imatges de l'esdeveniment.
De moment tan sols podem publicar el menú degustat en la
cafeteria de la Facultat d'Educació.
I gens més per enguany.
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L'Equip Directiu del Departament vol
aprofitar aquest Butlletí per a felicitar-vos
les festes nadalenques i desitjar-vos el
millor en aquest nou 2019 que se'ns ve
damunt
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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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