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Annex 1/1   
 


  


COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE PERSONAL CONTRACTAT DE CARACTER TEMPORAL  
(PLACES D’AJUDANT, PROFESSORAT AJUDANT DOCTOR I PROFESSORAT ASSOCIAT) 


 
CURS 2022-2023 


 
(Aquesta comissió, única per Centre, estarà formada per cinc membres, amb veu i vot, i llurs suplents, personal funcionari dels cossos docents universitaris 
o professorat contractat amb caràcter indefinit, que hauran d’estar en possessió del grau de doctor en el cas de concursos a places corresponents a figures 
contractuals per a les que s’exigisca aquest requisit. En cap cas no poden formar part d’una comissió més de dues o dos membres del mateix departament o 
de la mateixa àrea de coneixement. Per tal de fer efectiva aquesta darrera norma, quan es tracte de seleccionar personal dels departaments d’alguna de les 
persones designades a proposta de la Junta de Centre, actuaran els seus suplents). A les sessions de les comissions de selecció podrà assistir en qualitat 
d’observador/a una persona proposada per les seccions sindicals amb presència en la Mesa Negociadora. 
 


FACULTAT / ESCOLA 


 
20 


Facultat de Magisteri   
 


 
A)   Tres membres i llurs suplents proposats  per la Junta de Centre que actuaran en tots els concursos durant el present curs 
acadèmic: 
(La proposta de la Junta de Centre haurà de recaure en professorat pertanyent a àrees de coneixement adscrites als departaments del centre o professorat 
amb docència en el mateix)  


 
TITULARS 


 


VOCAL 1º:  


Nom i Cognoms: María Teresa Sanz García (Universitat de València) 


Departament: Didàctica de la Matemàtica 


Àrea de coneixement: Didàctica de la Matemàtica 


 


VOCAL 2º:  


Nom i Cognoms: Silvia Marta Chireac (Universitat de València) 


Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura 


Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura (Unitat Docent d'Espanyol) 


 


VOCAL 3º:  


Nom i Cognoms: Juan Carlos Colomer Rubio (Universitat de València) 


Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials 


Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Socials 


 
 


SUPLENTS 
 


VOCAL 1º:  


Nom i Cognoms: María Tatiana Pina Desfilis (Universitat de València) 


Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials 


Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals 


 


VOCAL 2º:  


Nom i Cognoms: Silvia Martínez Gallego (Universitat de València) 


Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 


Àrea de coneixement: Didàctica de l'Expressió Plàstica 


 


VOCAL 3º:  


Nom i Cognoms: José Salvador Blasco Magraner (Universitat de València) 


Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 


Àrea de coneixement: Didàctica de l'Expressió Musical 


 
B)    Dos membres i llurs suplents,  per a cada concurs, designats pel consell de departament  a què està adscrita l’àrea de coneixement a què 
correspon la plaça convocada, entre el professorat d’aquesta o, en el seu defecte, de les àrees afins establertes en l’Annex IV del Reglament. 
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Annex 1/2   
COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE PERSONAL CONTRACTAT DE CARACTER TEMPORAL  


(PLACES D’AJUDANT, PROFESSORAT AJUDANT DOCTOR I PROFESSORAT ASSOCIAT) 
CURS 2022-2023 


 
CENTRE:  20  Facultat de Magisteri 
DEPARTAMENT:  80 Didàctica de la Llengua i la Literatura  
ÀREA:                                Titulars                                                Suplents 
195 Didàctica de la Llengua i la Literatura 
     


4º 
 


Miquel Ángel Oltra Albiach 4º 
 


Xavier Minguez López 


5º 
 


Montserrat Pérez Giménez 5º 
 


Ángela Gómez López 


CENTRE:  20  Facultat de Magisteri 
DEPARTAMENT:  85 Didàctica de la Matemàtica  
ÀREA:                                Titulars                                                Suplents 
200 Didàctica de la Matemàtica 
     


4º 
 


Irene Ferrando Palomares 4º 
 


Marta Pla Castells 


5º 
 


Pascual David Diago Nebot 5º 
 


Juan Gutiérrez Soto 


CENTRE:  20  Facultat de Magisteri 
DEPARTAMENT:  90 Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials  
ÀREA:                                Titulars                                                Suplents 
205 Didàctica de les Ciències Experimentals 
     


4º 
 


Joan Josep Solaz Portolés 4º 
 


Ignacio García Ferrandis 


5º 
 


Olga Mayoral García-Berlanga 5º 
 


Anna Raquel Esteve Martínez 


CENTRE:  20  Facultat de Magisteri 
DEPARTAMENT:  90 Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials  
ÀREA:                                Titulars                                                Suplents 
210 Didàctica de les Ciències Socials 
     


4º 
 


Jorge Saiz Serrano 4º 
 


David Parra Monserrat 


5º 
 


Elvira Asensi Silvestre 5º 
 


Álvaro Francisco Morote Seguido 


CENTRE:  20  Facultat de Magisteri 
DEPARTAMENT:  95 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal  
ÀREA:                                Titulars                                                Suplents 
187 Didàctica de l'Expressió Corporal 
     


4º 
 


Jorge Lizandra Mora 4º 
 


Jesús Adrián Ramón-Llin Más 


5º 
 


Teresa Valverde Esteve 5º 
 


Alexandra Valencia Peris 


CENTRE:  20  Facultat de Magisteri 
DEPARTAMENT:  95 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal  
ÀREA:                                Titulars                                                Suplents 
189 Didàctica de l'Expressió Musical 
     


4º 
 


Jesús Tejada Giménez 4º 
 


Remigi Morant Navasquillo 


5º 
 


Rosa María Isusi Fagoaga 5º 
 


María del Mar Bernabé Villodre 


CENTRE:  20  Facultat de Magisteri 
DEPARTAMENT:  95 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal  
ÀREA:                                Titulars                                                Suplents 
193 Didàctica de l'Expressió Plàstica 
     


4º 
 


Ricard Vicent Huerta Ramón 4º 
 


Ricard Ramón Camps 


5º 
 


María Matilde Portales Raga 5º 
 


Tanya Angulo Alemán 


CENTRE:  20  Facultat de Magisteri 
DEPARTAMENT:  95 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal  
ÀREA:                                Titulars                                                Suplents 
635 Música 
     


4º 
 


Vicente Galbis López 4º 
 


Antoni Fernando Ripollés Mansilla 


5º 
 


Celsa Alonso González 5º 
 


Águeda A. Pedrero Encabo 


 








     
 


 


 


 
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LES COMISSIONS DE SELECCIÓ DE PERSONAL 


CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL PER AL CURS 2022-20223 
 


Facultat de Magisteri 
 


 
Vista la proposta de noms formulada per la junta de centre i els membres designats pels consells dels departaments, en 
aplicació de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, dels Estatuts de la Universitat de València i el 
Reglament de Selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València, aquest Rectorat 
 


RESOL 
 
1. Nomenar els membres que s’indiquen a l’annex adjunt, vocals de les comissions que resoldran els concursos de 


selecció de personal contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023. 
 
2. Una vegada constituïdes, les modificacions de vocals titulars o suplents s’hauran de comunicar al Rectorat per tal 


de fer un nou nomenament. En cas de vacant, absència, malaltia o altra causa legal que faça impossible l’actuació 
d’una persona membre de la comissió, es procedirà a la seua substitució per llur suplent, llevat que s'hagueren 
iniciat les proves o el procés de valoració dels mèrits dels candidats o les candidates. En aquest cas, les persones 
membres de la comissió que estiguen absents en qualsevol de les proves, cessaran en aquesta condició. 


 
3. Quan es tinga que efectuar una nova proposta, com a conseqüència de l'estimació d'un recurs contra la proposta 


anterior, actuaran en la comissió les mateixes persones que intervingueren en la valoració de les proves o avaluació 
dels mèrits 


 
4. La Presidència serà coberta sempre pel professor o professora de major categoria i antiguitat en el cos docent o 


figura contractual. Com a secretari o secretària actuarà el o la vocal de menor categoria i antiguitat entre les 
persones de la Universitat de València designades a proposta de la Junta de Centre. A les sessions de les 
comissions de selecció podrà assistir en qualitat d’observador/a una persona proposada per les seccions sindicals 
amb presència en la Mesa Negociadora. 


 
5. Per a cada concurs, en cap cas no poden formar part d’una comissió més de dues o dos membres del mateix 


departament o de la mateixa àrea de coneixement. Per tal de fer efectiva aquesta norma, quan es tracte de seleccionar 
personal dels departaments d’alguna de les persones designades a proposta de la Junta de Centre, actuaran llurs 
suplents. 


 
6. Per a la vàlida constitució de l’òrgan es requerirà la presència de la Presidència i el secretari o secretària o llurs 


suplents, i d’almenys, la meitat de llurs membres, amb veu i vot, sempre que almenys un d’ells o d’elles siga de 
l’àrea de coneixement de la plaça convocada. 


 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el 
rector en el termini d’un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius en el termini de dos mesos. Ambdós terminis es computaran des de l'endemà de la publicació del 
nomenament. 
 
València, a 24 de maig de 2022 
 
 
La rectora 
 
 
 
María Vicenta Mestre Escrivá
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