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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ASSEMBLEA DE 

REPRESENTANTS DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I 

CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ 

Preàmbul: 

Els Estatuts de la Universitat de València estableixen els drets dels estudiants a la 

participació i la coresponsabilitat en la presa de decisions als òrgans de govern de la 

Universitat. Així mateix, l’article 172 estableix que els estudiants i les estudiantes 

“poden participar en la presa de decisions sobre assumptes que els concernisquen, a 

través de les Assembles d’Estudiants de grup, centre i universitat, les quals són els 

òrgans màxims de participació en l’àmbit respectiu”. D’aquesta forma, en aquest article 

i en els següents es va crear i reconèixer l’existència d’òrgans propis de l’estudiantat en 

els quals poden exercir els seus drets de representació.  

En aquest mateix sentit es va pronunciar l’Estatut de l’Estudiantat Universitari, aprovat 

al Desembre de 2010, quan diu en l’article 34 que “la universitat, com a projecte 

col·lectiu, ha de promoure la participació de tots els grups que la integren. Els 

estudiants, protagonistes de l’activitat universitària, han d’assumir el compromís de 

coresponsabilitat en la presa de decisions, participant en els diferents Òrgans de Govern 

a través dels seus representants democràticament triats. Promovent i seguint els 

principis de paritat entre sexes i de l’equilibri entre els principals sectors de la comunitat 

universitària”.  

Malgrat aquesta situació, cal una consolidació dels òrgans de representants d’estudiants 

que acabe per consolidar una llarga trajectòria de les Assemblees De Representants ja 

existents. A l’Assemblea de Representants de la Facultat de Filosofia i Ciències de 

l´Educació hem dut a terme aquesta tasca de treball i debat intern quant a la nostra 

reglamentació interna, no només per ser una competència pròpia sinó també per la 

necessitat de dotar de més seguretat a la nostra ADR i als diversos processos 

d’eleccions a representats d’estudiants del nostre centre. I per això i en relació amb 

l’aprovació per part de la Universitat d’un Reglament de Referència per a les 

Assemblees De Representants, l’Assemblea de Representants de la Facultat de Filosofia 

i Ciències de l´Educació vol dotar-se d’un reglament propi que reconega les eines 
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necessàries perquè els representants d’estudiants de la Facultat de Filosofia i Ciències 

de l'Educació de la Universitat de València puguem exercir la nostra tasca.  

 

TÍTOL I. De l’Assemblea de Representants d’Estudiants de la Facultat 

de Filosofia i Ciències de l’Educació 

Capítol I. Naturalesa: 

Article 1. De la naturalesa de l’Assemblea de Representants d’Estudiants de la 

Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació: 

1. L’Assemblea de Representants d’Estudiants de la Facultat de Filosofia i 

Ciències de l’Educació és el màxim òrgan col·legiat i estatutari de deliberació i 

consulta de l’estament estudiantil de la Facultat de Filosofia i Ciències de la 

Educació.  

2. La denominació oficial de l’òrgan regit per aquest Reglament és Assemblea de 

Representants d’Estudiants de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, i 

la seua sigla ADR FiloEduc.  

3. L’ADR FiloEduc es regeix pels Estatuts de la Universitat de València, per 

l’Estatut de l’Estudiant Universitari, per aquest reglament i per altres 

disposicions legals en vigor que li afecten.  

Article 2. De l’idioma: 

1. Es garanteix l’ús del valencià i del castellà en tots els escrits de l’ADRFiloEduc. 

Els seus membres poden utilitzar qualsevol de les dues llengües indistintament.  

2. L’ADR FiloEduc es regeix per la normativa oficial que aprove la Universitat de 

València, tant per als usos del valencià com per als del castellà.  

3. L’ADR FiloEduc promou l’ús i la difusió del valencià, i vetlla pel compliment 

de la docència en l’idioma corresponent.  

4. Així mateix, ha de fomentar l’ús d’un llenguatge no sexista.  
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Capítol II. De l’organització de l’ADR Filoeduc i dels drets i deures dels 

representants  

Article 3. Composició i organització: 

1. L’ADR FiloEduc està formada tal i com s’estableix a l’article 174 a dels Estatuts 

de la Universitat per:  

a) Pels representants elegits en els cursos d’estudis de Grau i pels representants 

elegits pels estudiants i les estudiantes matriculats, anualment, en cadascun dels 

programes oficials de màster i doctorat de la Facultat de Filosofia i Ciències de 

l’Educació i els departaments que té adscrits, d’acord amb un criteri 

proporcional d’almenys un representant per grup. Correspon al degà o a la 

degana la convocatòria d’aquestes eleccions.  

b) Pels claustrals elegits pels estudiants i les estudiantes de la Facultat de Filosofia i 

Ciències de l'Educació.  

c) Pels estudiants i les estudiantes membres de la Junta de Centre de la Facultat de 

Filosofia i Ciències de l'Educació.  

2. Per al seu funcionament, l’ADR Filoeduc es compon dels següents òrgans:  

a. Ple de l’AdR FiloEduc.  

b. Coordinador o coordinadora. 

c. Vicecoordinador o vicecoordinadora. 

d. Secretari o secretària. 

e. Tresorer o tresorera.  

f. Comissions de Treball.  

g. En cas que així ho desitgen els membres triats/des com a coordinador/a, 

vicecoordinador/a, secretari/a, tresorer/a podran constituir la Mesa de 

Coordinació, la qual funcionarà com a l’òrgan al qual es pose en comú 

totes les funcions que cada càrrec unipersonal hi comporta establides als 

articles 26, 27, 29 i 31 del present Reglament i que realitzaran de manera 

unipersonal. També formaran part de la Mesa de Coordinació, si escau, 

els portaveus prevists a l'article 33 d'aquest reglament. 
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Article 4. Drets dels representants: 

1. Els representants d’estudiants tenen dret a:  

 

a) Exercir lliurement la seua representació.  

b) Assistir amb veu i amb vot a les reunions del Ple de l’Assemblea de 

Representats de la Facultat de Filosofia i Ciències de l´Educació.  

c) Expressar-se lliurement, amb les limitacions que es deriven de les normes legals 

i el respecte envers les persones i la institució.  

d) Sol·licitar i obtenir informació sobre l’administració i la gestió de l’ADR 

FiloEduc.  

e) Rebre informació exacta i concreta sobre els assumptes que afecten als 

estudiants de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació i sobre els 

assumptes que han de tractar els òrgans de funcionament de l’ADR Filoeduc a 

què pertany.  

f) Participar corresponsablement en el procés de presa de decisions i d’adopció de 

polítiques estratègiques.  

g) Fer compatibles les tasques acadèmiques, sense menyscapte de la seua formació, 

amb les activitats representatives.  

h) Disposar d’espais físics i de mitjans electrònics per a difondre informació 

d’interès per als estudiants.  

i) Disposar de recursos tècnics i econòmics per al normal desenvolupament de les 

funcions de representant estudiantil.  

j) Altres drets que la normativa en vigor reconega als estudiants i les estudiantes. 

 

2. La Universitat i la Facultat de Filosofia i Ciències de l´Educació han de prendre 

les mesures necessàries per a l’exercici efectiu dels drets reconeguts en aquest 

article. Especialment arbitraran procediments adequats perquè la tasca 

acadèmica dels representants d’estudiants no siga afectada per aquestes 

activitats, i garantiran espais propis i exclusius adequats per al compliment de 

les seues funcions. Aquests espais han d’estar adaptats per facilitar l’accés i la 

participació dels estudiants amb diversitat funcional.  
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Article 5. Deures dels representants: 

Els representants d’estudiants adquireixen els deures següents pel que fa als seus 

representats i a la institució universitària:  

 

a) Ajustar la seua actuació a les normes reglamentàries. 

b) Assistir a les reunions i canalitzar les propostes, iniciatives i crítiques del 

col·lectiu que representen davant dels òrgans de la Universitat, sense perjudici 

del dret de qualsevol estudiant a presentar-les directament.  

c) Participar activament en totes les activitats i les tasques dels òrgans de 

funcionament de l’ADR Filoeduc de què formen part.  

d) Acatar i respectar els acords i les decisions que adopten els òrgans de 

funcionament de l’Assemblea de Representants.  

e) Fer bon ús de la informació rebuda per raó del seu càrrec i respectar-ne la 

confidencialitat, si escau.  

f) Contribuir a una major coordinació i col·laboració entre les assembles de 

representants d’altres centres i l’Assemblea General d’Estudiants de la 

Universitat de València.  

g) Protegir, fomentar i defensar els béns i els drets de la Universitat.  

h) Informar els seus representats de les activitats i les resolucions dels òrgans 

col·legiats, així com de les seues actuacions en aquests òrgans. 

i) Altres responsabilitats que es deriven de les normes legals. 

 

 Article 6. Pèrdua de la condició de representant: 

Els representants dels estudiants i les estudiantes perdran la condició de representant per 

revocació, per dimissió, o per pèrdua de les condicions establertes en l’article 3.1 

d’aquest reglament.  

Per comprovar la condició de membre de l’ADR Filoeduc, la Secretaria podrà consultar 

els òrgans corresponents per saber quins són els representants dels estudiants que han 

estat triats per la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.  
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A l‘inici de cada sessió de l’ADR Filoeduc el secretari o la secretària de l’ADR 

FiloEduc informarà, si escau, de les baixes de membres de l’ADR Filoeduc que hi haja 

hagut des de la darrera sessió i que estiguen motivades per qualsevol de les causes que 

s’esmenten en el primer paràgraf d’aquest article. 

Els membres de l’ADR Filoeduc podran ser revocats segons l’establert per l’article 16.3 

del Reglament Electoral General de la Universitat de València. 

 

TÍTOL II. Del ple de l’Assemblea de Representants d’Estudiants de la 

Facultat de Filosofia i Ciències de l´Educació 

Capítol I. Naturalesa, funcions i composició: 

Article 7. Naturalesa: 

El Ple és la màxima instància decisòria de l’Assemblea de Representants de la Facultat 

de Filosofia i Ciències de l’Educació, a través del qual es manifesta la voluntat dels 

estudiants de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.  

Article 8. Funcions: 

Són funcions del Ple de l’Assemblea de Representats de la Facultat de Filosofia i 

Ciències de l’Educació:  

1. Acordar i proposar les mesures que es consideren oportunes per a la millor 

defensa dels drets i els interessos dels estudiants.  

2. Col·laborar en la millora de la situació acadèmica dels estudiants matriculats en 

la Universitat de València, i especialment dels estudiants i estudiantes de la 

Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.  

3. Elegir el coordinador/a, vicecoordinador/a, secretari/a, tresorer/a i els portaveus 

de l’ADR FiloEduc. 

4. Fomentar la participació estudiantil en tots els òrgans de govern i les comissions 

de la Universitat de València i de la Facultat de Filosofia i Ciències de 

l'Educació.  

5. Coordinar les iniciatives que sorgisquen de les assemblees de grup. 
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6. Proposar al Consell de Govern, perquè l’aprove, el projecte de reglament de 

règim intern de l’ADR FiloEduc, així com les seues posteriors reformes.  

7. Crear les Comissions de Treball que es consideren oportunes, elegir-ne els 

membres i determinar-ne les atribucions. 

8. Elaborar i elevar propostes a la Junta de Centre de la Facultat de Filosofia i 

Ciències de l´Educació i, per mitjà de l’Assemblea General d’Estudiants, al 

Consell de Govern i al Claustre.  

9. Proposar la distribució de l’assignació pressupostària que es dedique en l’àmbit 

del centre a activitats esportives i culturals dels estudiants.  

10. Elegir i, si escau, revocar els representants dels estudiants de la Facultat de 

Filosofia i Ciències de l´Educació en les comissions de la Facultat o de la 

Universitat on estiga representada.  

11. Elegir entre els seus membres i, si escau, revocar, els que formaran part de 

l’Assemblea General d’Estudiants de la Universitat de València en representació 

de l’ADR Filoeduc.  

12. Portar a terme totes les tasques que li siguen encomanades pels òrgans de 

representació de la Universitat i de la Facultat de Filosofia i Ciències de 

l’Educació, i en general les que es deriven dels Estatuts de la Universitat, del 

RRI de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, de l’Estatut de 

l’Estudiant Universitari i d’altres normes de l’ordenament jurídic.  

Article 9. Composició: 

El Ple està composat per tots els membres que integren l’Assemblea de Representants 

de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.  

 

Capítol II. Funcionament 

Secció primera: Convocatòria i ordre del dia  

Article 10. Convocatòria: 

1. La convocatòria de les sessions del Ple correspon al coordinador o coordinadora. 

El Ple es convocarà almenys dues vegades per semestre. Així mateix, es 



Reglament de Règim Intern de l’Assemblea de Representants d’Estudiants de la 
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació 

	  

8 
	  

convocarà quan un 10% dels membres de l’ADR Filoeduc ho sol·liciten al 

coordinador o coordinadora. 

2. La convocatòria, signada pel coordinador o la coordinadora l’ADR Filoeduc, 

s’ha de fer amb una antelació mínima de set dies naturals. Excepcionalment, 

aquest termini serà de vint-i-quatre hores, en cas d’urgència. En aquest cas, amb 

caràcter previ a la presa d’altres acords, cal decidir per majoria absoluta dels 

membres la procedència o la improcedència de la qualificació d’urgència.  

3. Tots els membres han de ser convocats individualment i, a més a més, cal 

trametre la convocatòria al Deganat perquè en prenga coneixement. D’altra 

banda, la convocatòria s’ha de publicar al tauler d’anuncis habilitat per la 

Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació per tal que siga visible per als 

membres de la comunitat universitària. 

4. La convocatòria especificarà el lloc, la data i l’hora de la sessió, i l’ordre del dia, 

que ha d’anar acompanyat d’un annex documental suficient.  

Article 11. Ordre del dia: 

L’ordre del dia és elaborat pel coordinador o la coordinadora. Ha de contenir els punts 

que propose un 10% dels membres del Ple, si així ho han enviat a la Secretaria, i un 

punt per a l’informe del coordinador o la coordinadora.  

A més a més, prèviament al començament de la sessió, els presents han d’haver estat 

acreditats per la Secretaria; en segon lloc se sotmetrà a aprovació l’acta de la sessió 

anterior. La sessió conclourà amb un punt per al torn obert de paraula.  

 

Secció segona: Constitució vàlida  

Article 12. Constitució i quòrum: 

1. El Ple de l’Assemblea de Representants s’hi convocarà en dues convocatòries. 

Una primera convocatòria en la que el ADR FiloEduc quedara constituït si hi 

son presents la meitat de membres del Ple. I en segona convocatòria, queda 

vàlidament constituït quinze minuts després, quan hi concorren una cinquena 

part dels membres. Entre els membres presents ha d’haver-hi el coordinador o la 
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coordinadora i el secretari o la secretària o els membres en qui aquestos hagen 

delegat.  

2. A efectes d’establir el quòrum no es comptabilitzaran els representants que es 

troben realitzant un intercanvi d’estudis amb una altra universitat. Al 

començament de cada sessió, el secretari o la secretària han d’informar de la 

xifra requerida per al quòrum i de les absències esmentades.  

 

Secció tercera: Règim de funcionament i d’intervencions  

Article 13. Presidència i Moderació: 

Les sessions del Ple són presidides i moderades pel coordinador o la coordinadora de 

l’ADR Filoeduc.  

Article 14. Participació: 

La participació en les deliberacions i en les votacions és personal i indelegable. No 

obstant això, qualsevol representant pot manifestar en les intervencions la seua condició 

de portaveu d’un conjunt de representants.  

Article 15. Ús de la paraula: 

Ningú ha de fer ús de la paraula si no li ha estat concedida prèviament. Ningú ha de ser 

interromput durant la seua intervenció, tret que siga cridat a l’ordre pel coordinador/a.  

Article 16. Intervencions 

1. En cada punt de l’ordre del dia pot intervenir qualsevol membre, si ho demana 

prèviament al coordinador o coordinadora o al secretari o secretària, dins el termini 

que aquestos fixen a aquest efecte per a cada torn.  

2. Si el termini fixat per a demanar la intervenció en el punt de l’ordre del dia relatiu 

al torn obert de paraules finalitza abans de concloure el debat dels punts anteriors, 

el coordinador/a o el secretari/a acceptaran les sol·licituds fora de termini quan 

afecten a qüestions sorgides durant el desenvolupament de la part de la sessió 

posterior a la finalització esmentada.  

3. Per al debat, el coordinador/a obrirà un torn d’intervencions. En funció de les 

paraules demanades, el coordinador/a podrà fixar limitacions del temps per a fer ús 
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de la paraula en el primer torn. Tot seguit, s’obrirà un segon torn amb limitació de 

temps. El coordinador/a podrà decidir obrir un tercer torn d’intervencions i fixar 

clarament el temps per a concloure el debat.  

4. El coordinador/a podrà autoritzar intervencions suplementàries per al·lusions. Això 

només autoritza un membre a respondre les manifestacions que s’hagen fet sobre la 

seua persona o els seus actes durant la discussió, però sense entrar en el fons de la 

qüestió. El coordinador/a fixarà el límit de temps per a la intervenció. Quan 

l’al·lusió afecte un conjunt de representants, el coordinador/a pot concedir l’ús de la 

paraula a un representant d’aquest, amb les condicions establertes en el paràgraf 

anterior.  

5. El coordinador/a, el vicecoordinador/a, el secretari/a, el tresorer/a o qualsevol 

membre que així ho estime oportú pot proposar al Ple el canvi de l’ordre de 

discussió dels punts inclosos en l’ordre del dia de la sessió, excepte el relatiu al torn 

obert de paraules, que és l’últim en cada sessió ordinària.  

Article 17. Privació de l’ús de la paraula: 

El coordinador/a, sense apel·lació, pot retirar la paraula a l’intervinent que haja estat 

cridat tres vegades a l’ordre.  

 

Secció quarta: Presentació de propostes  

Article 18. Presentació de propostes: 

1. Les propostes referides a qualsevol dels punts de l’ordre del dia poden ser 

presentades per un representant o conjunt de representants al secretari o la 

secretària fins a quaranta-vuit hores abans del començament de la sessió del Ple.  

2. Iniciada la sessió del Ple, el secretari o secretària obrirà un termini per a la 

presentació de noves propostes sobre els punts de l’ordre del dia. En aquest cas 

només s’admetran aquelles que vagen signades com a mínim per un 5% dels 

membres assistents. El coordinador o coordinadora junt amb el secretari o 

secretària, acceptaran també les propostes que presenten un o diversos 

representants i que sintetitzen les que s’hagen presentat abans, sempre que la 

nova proposta comporte la retirada d’alguna de les anteriors.  
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3. En tot cas, el secretari o secretaria pot obrir un termini extraordinari de 

presentació de propostes sobre els punts de l’ordre del dia si les posicions 

enfrontades no permeten obtenir la majoria necessària. En aquest supòsit, el 

secretari o secretària juntament amb el coordinador o coordinadora, han 

d’admetre només aquelles propostes transaccionals que, presentades per almenys 

tres representants, sintetitzen les opinions enfrontades i modifiquen o refonen les 

propostes inicials.  

4. No es poden prendre acords sobre cap assumpte que no figure en l’ordre del dia, 

llevat que estiguen presents tots els membres i en siga declarada la urgència pel 

vot favorable de la majoria.  

Article 19. Plantejament de qüestions d’ordre : 

Durant la discussió d’un assumpte, qualsevol membre pot plantejar una qüestió d’ordre, 

sobre la qual ha de decidir el secretari o secretària. Constitueixen qüestions d’ordre, 

entre altres, les mocions encaminades a:  

a. Demanar l’aplicació del Reglament de Règim intern i resoldre dubtes 

d’interpretació.  

b. Suspendre provisionalment la sessió. 

c. Ajornar el debat sobre el tema que es discuteix. En aquest cas, el Ple ha de 

ratificar la decisió.  

d. Tancar el debat sobre el tema que es discuteix. 

 e. Mantenir el debat sobre el tema que es discuteix. 

 f. Proposar simplificacions de procediment, sempre que no suposen la 

vulneració del reglament.  

 

Secció cinquena: Adopció d’acords i règim de votació  

Article 20. Règim d’adopció d’acords: 

1. Els acords del Ple es prendran per majoria dels vots emesos, excepte en 

els casos en què la llei, els Estatuts o aquest Reglament estableixen un altre 

règim de majories.  
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2. Per a l’elecció dels representants tant per a comissions com per a 

l’Assemblea General d’Estudiants, han de figurar tots els noms de les 

persones candidates, on només es podrà votar un màxim de 2/3 o el natural 

més pròxim del total de representants que cal elegir tal i com dicta l’article 

240.2.b.I dels Estatuts de la Universitat de València. 

3. Qualsevol reforma d’aquest Reglament requereix el vot favorable de la 

majoria absoluta dels membres de l’Assemblea de Representants 

d’Estudiants del centre, a més de l’aprovació posterior pel Consell de 

Govern de la Universitat.  

Article 21. Forma de les votacions: 

1. Les votacions seran públiques, menys les que siguen per a l’elecció de 

representants. També seran secretes sempre que ho demane algun representant o 

si així ho acorden conjuntament el secretari/a i el coordinador/a.  

2. Tota votació que tinga per objecte l’elecció, la destitució o la revocació de 

membres serà secreta.  

3. No es poden interrompre les votacions per cap raó. Durant la votació, el 

coordinador/a no pot concedir la paraula ni pot entrar cap representat al recinte 

de sessions, ni eixir-ne, llevat que la votació siga secreta.  

Article 22. Acumulació de votacions.: 

1. Quan la votació és secreta, el secretari/a poden acumular, amb la deguda claredat 

i separació, diverses qüestions per fer una única votació, en el moment de la 

sessió que acorde el secretari/a i després de l’anunci previ de l’hora de votació.  

2. Per a la votació no cal cridar els representants individualment; n’hi ha prou amb 

la constitució d’una o diverses meses de votació, en les quals es dipositaran els 

vots després de comprovar la identitat dels representants.  

Article 23. Recompte i escrutini: 

1. En les votacions públiques, l’escrutini es fa mitjançant el recompte per part 

del secretari/a; en les secretes, és públic i el fan els membres que el 

secretari/a elegeix a l’atzar.  
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2. En l’elecció dels representants en els diversos òrgans o comissions, el 

possible empat entre candidats es resol mitjançant sorteig públic, que s’ha de 

celebrar en la mateixa sessió.  

 

Secció sisena: Publicitat i custòdia d’actes 

Article 24. Actes de les sessions  

1. El secretari o la secretària l’ADR FiloEduc elabora l’acta de cada sessió, 

que s’ha de fer pública amb set dies naturals d’antelació a la sessió que ha de 

ser aprovada, a fi que qualsevol membre puga consultar-la. Així mateix, cal 

facilitar-ne l’accés informàtic individualment als membres que ho demanen.  

2. Les objeccions sobre l’acta es presenten al secretari o la secretària. El 

termini per fer-ho acaba vint-i-quatre hores abans del començament de la 

sessió. Si no se’n presenta cap, l’acta es considera aprovada en el Ple.  

3. Una vegada aprovada l’acta, cal fer-la pública en un lloc accessible per a 

la comunitat universitària.  

 

TÍTOL III. Dels òrgans de l’Assemblea de Representants de la 

Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació 

Secció primera: Del coordinador o la coordinadora  

Article 25. El coordinador o la coordinadora: 

El coordinador o la coordinadora és el màxim responsable de la direcció i la gestió de 

l’Assemblea de Representants de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. 

Article 26. Funcions: 

a. Exercir la representació de l’Assemblea de Representants de la Facultat 

de Filosofia i Ciències de l´Educació. 

b. Presidir el Ple. 

c.  Elaborar l’ordre del dia del Ple de l’ADR FiloEduc i signar la 

convocatòria de la sessió del Ple.  

d. Supervisar el funcionament intern. 
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e. Proposar l’elaboració del pressupost i les iniciatives que considere 

oportunes.  

f. Altres competències que li siguen conferides per aquest reglament i per la 

resta de normatives.  

 

Secció segona: Del vicecoordinador o la vicecoordinadora 

Article 27. Funcions: 

El vicecoordinador o la vicecoordinadora és el responsable de suplir el coordinador o la 

coordinadora en la seua absència i quan així aquest o aquesta ho delegue. Així també, és 

responsable juntament amb el coordinador o la coordinadora de la gestió de 

l’Assemblea de Representants de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.  

 

Secció tercera: Del secretari o la secretària  

Article 28. El secretari o la secretària: 

El secretari o la secretària és el responsable dels tràmits administratius de l’Assemblea 

de Representants de la Facultat de Filosofia i Ciències de l´Educació. Les seues tasques 

consisteixen a preparar tots els documents, actes i instàncies, en col·laboració amb el 

coordinador o la coordinadora.  

Article 29. Funcions: 

a. Ser fedatari de l’ADR FiloEduc, redactar i subscriure les actes de les 

sessions del Ple i de qualsevol reunió o esdeveniment de què li la 

sol·licite el coordinador o la coordinadora.  

b. Enviar la convocatòria a tots els membres de l’ADR FiloEduc 

degudament signada pel coordinador o coordinadora. 

c. Responsabilitzar-se de la custòdia, l’ordenació i l’ús adequat dels arxius, 

els llibres i els segells de l’ADR FiloEduc.  

d. Ordenar i classificar les actes, els documents i els informes que resulten 

de la tasca de les comissions de treball.  
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Secció quarta: Del tresorer o la tresorera  

Article 30. El tresorer o la tresorera: 

El tresorer o la tresorera és el màxim responsable de la gestió econòmica de l’ADR 

Filoeduc. Ha de gestionar els recursos que són atorgats a l’Assemblea de Representants 

de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.  

Article 31. Funcions: 

a. Dur la comptabilitat de l’ADR FiloEduc, sense perjudici del control 

competent als serveis de comptabilitat i tresoreria de la Universitat.  

b. Custodiar i salvaguardar el patrimoni econòmic de l’ADR FiloEduc i 

alliberar, amb el coordinador o la coordinadora, les partides econòmiques 

que corresponguen.  

c. Encarregar-se de la gestió econòmica l’ADR FiloEduc i vetlar perquè les 

despeses que aprove el Ple busquen l’eficiència econòmica dels diners 

públics. 

 d. Presentar al Ple un informe econòmic i presentar anualment una memòria 

de despeses i un balanç econòmic de l’exercici corresponent.  

e. Conservar una relació de les factures presentades i la justificació 

d’aquestes.  

Article 32: Dels portaveus. 

Les persones que accedisquen al càrrec de portaveu, ho faran en un nombre màxim de 

tres persones, sent com a màxim set dins de la Coordinació de l’Assemblea de 

Representants d’Estudiants de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. 

Article 33: Funcions. 

a. Cadascuna d’elles tres ha de formar part dels membres de l’ADR FiloEduc i 

ser de grau, postgrau o doctorat de la Facultat de Filosofia i Ciències de 

l’Educació. 

b. Serà la màxima representant de l’estudiantat que en represente, vetllant per 

acomplir amb les exigències que l’estudiantat d’aquestos graus en faça. 

c. Assumiran la portavocia del Grau al qual provinguen, quedant separades en 

tres, de la següent manera: 



Reglament de Règim Intern de l’Assemblea de Representants d’Estudiants de la 
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació 

	  

16 
	  

i. Portavocia de Filosofía: Aglutina els graus, màsters i doctorats  que 

se’n extraguen i estiguen relacionats amb la Filosofía. 

ii. Portavocia d’Educació Social: Aglutina el Grau d’Educació Social, 

així com els màsters i doctorats que se’n extraguen i estiguen 

relacionats amb la mateixa. 

iii. Portavocia de Pedagogia: Aglutina el Grau de Pedagogia, així com 

els màsters i doctorats que se’n extraguen i estiguen relacionats amb 

la mateixa. 

d. Seran les encarregades de dur als òrgans competents (Junta de Centre, 

Comissions de Facultat), les propostes adients per reivindicar els drets i 

deures de l’alumnat d’aquestos títols. 

 

TÍTOL IV. De les Comissions de treball 

Article 34. Creació de comissions de treball: 

El Ple pot crear totes les comissions de treball que estime oportunes per tractar 

assumptes concrets. L’abast del mandat de les comissions és donat pel mateix Ple en 

l’acord de creació respectiu. Es consideren dissoltes quan compleixen la seua missió o 

cessen les causes que en van originar la creació.  

Per regla general, aquestes comissions es limiten a presentar al Ple les conclusions del 

seu treball, el qual prendrà les decisions oportunes. No obstant això, si el ple ho 

decideix, poden tenir caràcter executiu o decisori atenent la naturalesa especial dels 

objectius perseguits, per a la qual cosa cal que el Ple delegue prèviament aquestes 

decisions, sense perjudici de l’obligació corresponent de donar comptes a què estan 

subjectes i sense menyscapte de les competències del coordinador o coordinadora, 

vicecoordinador o vicecoordinadora, secretari o secretària, tresorer o tresorera.  

El Ple podrà delegar en les comissions la capacitat decisòria sobre les funcions de 

l’article 8 que no requerisquen de majories qualificades establertes en la Llei, els 

Estatuts o aquest Reglament. 

A més, cada Comissió, elaborarà una memòria d’activitats, segons els termes que 

figuren a l'Annex I d'aquest reglament, que reflectirà l’objectiu, les tasques 
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desenvolupades i la finalització del projecte o la necessitat de desenvolupar altres 

tasques per al millor funcionament de la Comissió. Serà la Comissió l’encarregada de 

lliurar una memòria anual a la Coordinació o, si escau, a la Mesa de Coordinació, per tal 

de que aquesta puga fer-hi un compendi de totes les Comissions que han desenvolupat 

tasques al llarg del curs acadèmic.  

Article 35. Presidència i Secretaria: 

Totes les comissions de treball són presidides pel coordinador o la coordinadora o 

persona en qui delegue. Totes les comissions de treball han d’elegir un secretari o 

secretària entre els seus membres, que ha de redactar l’acta i ser fedatari/a de totes les 

sessions i recollir per escrit les conclusions, que  seran enviades al secretari o secretària 

de l'ADR Filoeduc i posades a disposició de tots els membres de l’ADR FiloEduc.  

 

TÍTOL V. Dels recursos materials i econòmics 

Article 36. Recursos: 

L’Assemblea de Representants de la Facultat de Filosofia i Ciències de l´Educació 

compta:  

a. Amb l’assignació pressupostària que li assigne la Facultat de Filosofia i 

Ciències de l´Educació.  

b. Amb els espais físics adaptats necessaris per a l’exercici del seu treball. 

c. Amb altres ingressos procedents de subvencions o ajudes.  

 

TÍTOL VI. De la modificació del reglament 

Article 37. De la modificació del reglament: 

 L’ADR FiloEduc pot proposar al Consell de Govern la modificació d’aquest reglament.  

Les propostes de projectes de modificació seran presentades pel coordinador o la 

coordinadora o pel 25% dels membres l’ADR Filoeduc.  
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Es requerirà que la proposta de modificació siga aprovada per la majoria absoluta dels 

membres de l’ADR Filoeduc, i caldrà que figure en l’ordre del dia i que se’n 

distribuïsca el text com a annex documental de la convocatòria de l’ADR Filoeduc.  

 

Disposició addicional única:  

Després de l’elecció dels membres de les comissions i dels representants en 

l’Assemblea General d’Estudiants, la Secretaria trametrà aquesta informació a la 

Delegació d’Estudiants i al Deganat de la Facultat de Filosofia i Ciències de l´Educació.  

 

Disposició final: 

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de ser aprovat pel Consell de Govern. 

 

 

Aprovat pel Consell de Govern de 31 de maig de 2016. ACGUV 116/2016. 
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ANNEX I 
MEMÒRIES D’ACTIVITATS AL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 

DE L’ADR DE FILOEDUC 
 
Aquest Annex I del Reglament de Règim Intern de l’ADR de FiloEduc (al 
qual de ara en endavant ens referirem amb les sigles RRI) no és una 
normativa estipulada dins del reglament de manera legal sinó que és un 
compromís per tal de crear unes memòries de treball tant de l’ADR de un 
any a un altre com de les tasques desenvolupades per les diferents 
comissions dins d’aquest període. 
 
L’objectiu és crear un diàleg entre els diferents ADR de cada any posant en 
coneixement el funcionament de l’ADR de l’any anterior i quines han sigut 
les propostes fetes, desenvolupades, complides i quines queden per 
desenvolupar. D’aquesta manera l’ADR de l’any vinent no es troba amb la 
tasca de tindre que buscar a totes les actes què s’ha fet l’any anterior o la 
necessitat de consultar algun company o companya que ja hi haja estat. 
 
Les memòries serveixen com un instrument que articula el funcionament, si 
així es voluntat de l’ADR de cada any, de l’ADR en el temps permetent 
d’aquesta manera un treball que vaja més enllà d’un curs determinat. 
 
Per tant aquest compromís és: 
 
 1º Que totes les comissions es responsabilitzen de fer aquesta 
 xicoteta memòria on es recollirà el seu objectiu, les tasques 
 desenvolupades i la finalització del projecte o la necessitat de 
 desenvolupar altres  tasques per portar-lo a bon termini, segons 
 cada cas. 
 
 2º Proporcionar tota la informació i documentació del treball fet i, si 
 es pogués, de les coses que es necessiten de cara al futur. 
 
 3ª El compromís de la Mesa de Coordinació de l’ADR d’arreplegar 
 en l’última acta les memòries de totes les comissions així com un 
 xicotet resum de totes les tasques fetes o per fer de l’ADR d’eixe 
 any. 
 
 4º Fer que l’ADR de l’any següent conega aquest Annex I i els seus 

compromisos. 
 
 5º L’aprovació de la majoria de l’ADR el dia que es sotmeti aquest 

Annex I a votació. 


