
CURRICULUM VITAE 

 

DADES PERSONALS: 

-Nom: Rosa Julia Cañada Solaz 

 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL: 

• 15/02/2021: Nomenament com a presidenta del Consell Escolar de la 

Comunitat Valenciana 

• 15/02/2016-15/02/2021: cap de servei de relacions institucionals, en els 

serveis centrals de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de la 

Generalitat Valenciana. 

-Serveis prestats en la funció pública docent i en l'exercici de càrrecs 

directius: 

• 01/02/1988- 15/02/2016: Professora de Llengua Castellana i Literatura en 

diversos IES. 

• 2014: Nomenament de catedràtica d’IES. 

• 1988: Oposicions al cos de professors agregats de Batxillerat. Nomenament 

com a funcionària de carrera amb data 2 d'octubre de 1989. 

• 1997: Acreditació per a l'exercici de la direcció de centres docents.  

• Càrrecs directius: 

-Cap d'estudis de l'IES Ferrer i Guàrdia (1 any). 

-Secretària de l'IES José Ballester Gozalvo (3 anys). 

-Cap de departament (dos anys). 

-Directora de l'IES La Garrigosa de Meliana (15 anys: des de l'1 de juliol de 

2001 al 15 de febrer de 2016). 

• Membre de la junta directiva d’ADIES-PV (Associació de directores i directors 

d'IES del País Valencià) (de 2003 a 2016). 



• Membre de la Comissió Gestora de les PAU, en representació dels IES de la 

Comunitat valenciana. 

• Des de 2016 fins a l’actualitat: Membre del Consell Escolar de la Comunitat 

Valenciana.  

-Treball docent en l'empresa privada: 

• 1983-1988: professora de Llengua Castellana i Literatura en el Centro de 

Estudios Luis Vives, de la ciutat de València. 

 

FORMACIÓ ACADÈMICA: 

-Titulacions de tercer cicle: 

• 1994: Doctora en Filologia per la Universitat de València: Tesi doctoral 

titulada Literatura oral dels segles XVIII i XIX a València. (Aproximació a partir 

dels plecs de cordill existents a les Biblioteques Valencianes), dirigida pel Dr. 

Sr. Antonio Tordera Sáez, obtenint la màxima qualificació (Apte cum laude). 

-Titulacions de Segon cicle: 

• 1984: Grau de Llicenciat,  mitjançant la lectura de la Tesi de Llicenciatura 

titulada: Literatura oral i sistemes relació sociocultural en l'àrea de 

Fuenterrobles, dirigida pel Dr. Sr. Antonio Tordera Sáez, obtenint la màxima 

qualificació (Excel·lent). 

• 1982: Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de València  

-Beques d'investigació: 

• Cursos 1985-86, 1986-87 i 1987-88, Beca de Formació del Personal Docent 

i Investigador per a la realització de Tesi Doctoral, atorgada per la Caixa 

d'Estalvis de València.  

• 1983: Ajuda a la investigació i recuperació del patrimoni folklòric-artístic 

espanyol concedida per la Direcció General del Llibre i Biblioteques del 

Ministeri de Cultura. Aquest treball va ser realitzat en col·laboració amb 

Fermín Pardo Pardo. 

 



TREBALLS I PROJECTES D’INVESTICACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA: 

• 1985: Treball de recerca Festes populars y tradicionals de la Comunitat 

Valenciana. Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. 

• 1987: Col·laboració en l’organització i classificació del fons constituït pels 

impresos del segle XVIII existents a la Biblioteca Nicolau Primitiu de Valencia. 

• 1988-89: en el marc dels actes commemoratius del 750 Aniversari del 

Naixement del Poble Valencià, realització de les següents exposicions: 

-El Carrer en Festa, comissariat i documentació. 

-De la Terra a la Vida: el Vi, comissariat i documentació. 

-Tots els Focs, el Foc, comissariat i documentació. 

-Del Cel y de la Terra, comissariat i documentació. 

-Fang, Foc, Formes, comissariat i documentació. 

• 1990: en el marc dels actes al voltant de la Impremta Valenciana, comissària 

de l’exposició La Impremta Popular Valenciana, a la sala de exposicions de 

la Caixa d’Estalvis de València (BANCAIXA), patrocinada por aquesta entitat  

i per la Conselleria de Cultura, Educació y Ciència de la Generalitat 

Valenciana.  

• 1991: Disseny del Fons Documental de Teatre, Dansa i Patrimoni. Treball 

encarregat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de 

Cultura de la Generalitat Valenciana. Tasques de documentació, classificació 

y catalogació dels fons i de disseny d’una fitxa catalogràfica adequada al 

suport informàtic i apta per a la catalogació de documents en diferents 

suports, per tractar-se d’un arxiu multimèdia.  

 

FORMACIÓ, INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL: 

• Participació en més d’una cinquantena de cursos, congressos, jornades i 

projectes d’innovació, relacionats amb la especialitat, amb l'organització 



escolar, amb les noves tecnologies i amb la gestió administrativa. En molts 

d’ells com a ponent o impartint formació pedagògica. 

 

PUBLICACIONS: 

-Més d’una trentena de publicacions: 

• Autora o coautora diversos llibres, entre els quals destaca: El món en un plec. 

Aproximació a la literatura popular dels segles XVIII I XIX a València. 

• Col·laboració en diverses publicacions col·lectives, escrivint capítols. 

• Redacció de diverses veus en la Gran Enciclopèdia Valenciana (1991), el 

Diccionario de Literatura Popular Española (1997) i la Gran Enciclopèdia de 

la Comunitat Valenciana (2005).  

• Publicació de nombrosos articles en actes de congressos i en revistes 

especialitzades, sobre temes de Llengua i Literatura, de cultura popular i de 

gestió educativa.  

 

 


