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l. Normativa que motiva o informe. 

A Memoria do Grao en Dereito da Universidade de Vigo (Memoria), na que figura o 
plan de estudos autorizado por acordo do Consello de Ministros de 29 de agosto de 
2008 (publicado no BOE de 26 de setembro de 2008) establece no apartado 
"Procedimiento de coordinación del grado" (páx. 36 da Memoria) as funcións que 
corresponden ao Coordinador de Grao. 

Entre estas función, establécese que o Coordinador de Grao deberá emitir informes 
periódicos a través dos que manter informados ao Decanato das incidencias e eventos 
relevantes. 

A tal fin, o Coordinador de Grao ten mantido reunións de coordinación cos profesores 
do Grao en Dereito, tanto no primeiro como no segundo cuadrimestre, deixando 
constancia por escrito do tratado nas devanditas reunións. A acta da primeira 
convocatoria foi depositada no Decanato do Centro e a acta da segunda reunión 
adxúntase ao presente informe. 

A través das actas das reunións mantidas cos profesores do primeiro cuadrimestre, o 
coordinador vén a cumprir co establecido na Memoria do Grao, proporcionando ao 
Decanato información do proceso de implantación do Grao en Dereito na Facultade de 
Dereito da Universidade de Vigo, tanto das incidencias que teñen xurdido como dos 
plans de mellara que o Coordinador, de acordo co Vicedecano de Docencia e 
Alumnado, ten levado a cabo. 

2. Descripción do informe.

Este informe ten como obxectivo servir de complemento á información en relación co 
discorrer do grao que xa consta nas actas das reunións de coordinación celebradas cos 
profesores do Grao en Dereito. 
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Por orde cronolóxica, indícanse as incidencias que se plantexaron ao longo do primeiro 
cuadrimestre do Grao en Dereito, así como as solucións adoptadas dende a 
Coordinación, as accións de mellora levadas a cabo dende a coordinación, as reunións 
celebradas con profesores e alumnos, así como outros eventos relevantes. 

O informe finaliza cun resumo dos principais problemas detectados na implantación do 
Grao. 

3. Contido do informe: incidencias e eventos relevantes.

Día 17-09-2009 

1. Informe do Coordinador sobre o Plan de Acción Titorial (P A T).
a. Concepto: O Plan de Acción Titorial configúrase como un documento

marco que ten como finalidade guiar e motivar a institucionalización e
sistematización de Plans de Acción Titorial nos centros da Universidade
de Vigo, dando resposta así as esixencias impostas polo Espazo Europeo
de Educación Superior e constiuíndo unha evidencia do Procedemento de
Orientación ao Estudiante (PC05) dos Sistemas de Garantía de Calidade
dos Centros da Universidade de Vigo.

b. Oxectivos:
l. Consolidación da titoría.

11. Ampliar a información que os estudantes teñen sobre a
Universidade, os servizos que ofrece, os proxectos nos que poden
participar, as bolsas ás que poden optar, etc.

m. Entender a función do profesor como a dun axente que orienta e
guía a aprendizaxe do estudante para acadar progresivamente a
regulación e xestión autónoma do mesmo.

iv. Mellorar a implicación dos estudantes na Xestión do Centro.
c. Actividades:

l. O PAT supón, en primeiro lugar, levar a cabo unha actividade de 
deseño e organización por parte dos responsables do centro. 

11. A execución do PAT implica actuar nas seguintes liñas:
1. Actividades de acollida.

a. Actividade 1: Sesión de apertua o primeiro día de
curso. Nesta sesión deberíase presentar o PAT aos
propios alumnos.

b. Actividades 2 e seguintes: corresponden a cada
titor, que fará un seguimento periódico do alumno.

2. Actividades de apoio á formación:
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a. Adivkiade l. Heunión grupal (outubro): O
Titor organizará esta sesión de forma que os
alumnos se convirtan en protagonistas e
interveñan e debatan acerca das dificultades
atopadas nas distintas materias da titulación. O
titor motivará a intervención dos alumnos e tomará
nota de aquelas cuestións abordadas co fin de
atopar posibles solucións.

b. Acthidade 2. Rcu niúu lndhidual de 
seg uimt'1Ho (novcmbro): Nesta ses10n o
profesorado-titor deberá facer un seguimento da
situación real do alumno fronte ao proceso de
ensinanza-aprendizaxe tratando de identificar
posibles dificultades de aprendizaxe. Poderanse
analizar aspectos como:

l. Valoración do desenvolvemento das
materias.

11. Reflexión sobre o seu enfoque de
aprendizaxe (planificación, concentración,
traballo en equipo, estudo continuo ... ).

111. Reflexión sobre a súa actitude cara a 
aprendizaxe (motivación, inseguridade, 
expectativas, autoconcepto académico ... ). 

iv. Orientacións en canto a técnicas de estudo.
c. A ctividad c 3. H. etmkm grupal d e 

autorreguiaciún do proceso de aprcndizaxc
(decembro): Nesta reumon ofrecerase
información sobre os sistemas de avaliación,
información sobre as guías docentes, implicacións
dos créditos ECTS (revisións, criterios de
avaliación, convocatorias . . .  ), asesoraras e ao
alumno para o afrontamento axeitado das
situacións de avaliación: antes, durante e despois
dos exames.

d. Adfridadt• 4. Entrevista imlhidual (marzo):

despois dos exames o/a titor/a e o/a estudante
analizarán o rendemento académico do primeiro
cuadrimestre, posibles problemas de adaptación ao
centro, estratexias de aprendizaxe utilizadas,
cumprimento de expectativas. Deberá realizar
unha toma de decisións sobre os cambios a
realizar e planificar o segundo cuadrimestre.
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e. Adividadc 5. Qm• facer ao fürnli zar o curso·; 
Toma de (it'cisións (xuño ) : Nestas sesións
analizarase a situación particular de cada estudante 
ao finalizar o curso académico. A persoa titara 
orientará na toma de decisións do alumnado: sobre 
o seguinte curso académico, a preparación das
materias non superadas, ou outras cuestións de 
interese. 

3. Acthicfades de oricntadón profesiomd: ao tratarse de
actividades dirixidas a alumnos do último curso, polo de
agora a súa implantación non procede.

4. Att>nrión á Jivcrsitfadl•: Corresponde iw SIOPE.
d. Calendario para a súa organización e implantación:

DATAS ACTIVIDAD E PERSOAS 

Marzo-Abril Deseño do P A T • O Equipo Decanal
• Os Titares-

colaborado res
• Comisión de Garantía

de Calidade
• Coordinador

Abril-Maio Aprobación do P AT • O Equipo Decanal
• A Xunta de Centro

Maio-Xuño Presentación do P A T • O Equipo Decanal
• Os Titares-

colaboradores
• Coordinador

Septembro-Outubro Implantación • Titares
• Equipo Decanal
• Coordinador
• Alumnos

Outubro-Xuño Coordinación e • Coordinador
seguimento • Vicedecano/Subdirector

• Titar
X uño Avaliación • Coordinador

• Tito res
• Alumnos

Xuño-xullo Análise de resultados e • Coordinador
elaboración da memoria • Comisión de Garantía
final de Calidade
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e. Enlace ao documento:
i. http://vicntc.uvigo.es/index.php?option=com content&view=arti

cle&id= l l 8&ltemid= 181 &lang=gl 
f. Organismo do que depende:

i. Área de Calidade
ii. Contacto: Raquel Gandón. Tlf. 14009

g. Situación actual na Fac. de Dereito: Non está implantado o PAT
h. Accións a tomar:

i. Sí
ii. Non

2. Comunicación coa Directora da Área de Adapatación ao EEES, Dna.
Inmaculada Prieto (da Vic. de Titulacións e Converxencia Europea). Tlf. 13432.

3. Reunión cos profesores de primeiro de grao.
a. Pendente.
b. Explicación da dinámica do curso: traballo cos diferentes grupos,

metodoloxías, avaliación.
4. Comunicación co Coordinador do Grao na Fac. de CC.XX e do Traballo, Pablo

Grande. Tlf. 13928.
5. Preparación presentación acto de apertura:

a. O significado do "Plan Bolonia"- EEES.
b. O Grao en Dereito.
c. A función do Coordinador de Grao.

Día, 22-09-2009 

1. Visita guiada cos alumnos aos diferentes servizos da Universidade de Vigo-
d. Un grupo foi con Roberto Bustillo e outro conmigo (alumnos: Noemi, 

Nuria, Andoni, Miguel e Julio) 
e. Servizo de Deportes e Biblioteca
f. Comezo da visita: 13 :30 e fina da visita: 14:45

Día, 25-09-2009 

l .  Reformulación coa Secretaria do Decanato dos horarios de l .º Curso do Grao en 
Dereito. 

a. O motivo que fundamentou a decisión de reformular a presentación dos
horarios do l .º Curso foi facilitar aos alumnos a comprensión dos
mesmos, ante a complexidade que plantexaba a táboa inicial.

b. Con esa finalidad elaboráronse dúas táboas: unha relativa ás C.P. e outra
relatva ás A.T.

c. Na súa elaboración comprobouse que había un día por cada materia e
grupo de A.T. que coincidía con festivos. Á vista de que os alumnos só
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dispoñen de 3 A.T/materia e cuatrimestre, decidiuse falar cos profesores 
para recuperar a devandita hora. 

d. Tras falar cos profesores responsables de cada unha das materias do 1.º
Curso do Grao (Prof. Dr. Rodríguez Ennes, Ares, Susana Álvarez e 
Antonio Molina), decidiuse trasladar esas horas ao xoves da mesma 
semana (D. Romano: do 8 decembro ao 10 de outubro; D. 
Constitucional: do 12 de outubro ao 15 de outubro; T. Dereito: do 12 de 
outubro ao 15 de outubro: Principios de economía: do 8 de decembro ao 
10 de decembro), en horario de tarde (de 19:10 a 20:10, salvo D. 
Romano, de 20:40 a 21:40). 

2. Os horarios publicáronse nos tablóns o día 28-09-2009, comezando coas clases de AT

Día 30-09-09 

l. A Prof. Dra. Susana Álvarez comunícame que o Prof. Piña ten intención de
sustituir, con carácter puntual, as C.P. de Teoría do Dereito da semana do 5 de
outubro, por unha visita a distintos órganos institucionais. Esa visita conxunta de
todos os grupos de 1.º Curso está prevista para o venres, día 9 de outubro, de
2009. 

2. Comuniqueille que pola miña parte non había inconveniente, pero que precisaba:
a. Coñecer canto antes o día, a hora e contido da actividad
b. Que me remitisen por escrito a descripción <lesa actividade e a súa

xustificación
c. Todo isto coa finalidade de poñelo en coñecemento dos alumnos e de

poder xustificar ese cambio nos horarios aos efectos dos procesos de
control de calidade

Día 8-09-2009 

1. A Secretaria do decanato comunícame que o parte de docencia correspondente a 
materia de Dereito Constitucional (CP- grupos C e D), do Martes, día 6 de de 
Outubro de 2009, de 1.° Curso do Grao en Dereito, non foi asinado. 

a. A Secretaria do Decanato confirma, tras consultar aos profesores que
teñen docencia asignada nesta materia e aos propios alumnos, que a
docencia correspondente á devandita data, non foi impartida.

b. Nesta materia figuran tres profesores: Ares, Mosquera. M. Martínez.
c. O Profesor Ares comunícalle que fixeran un reparto das horas ao

principio do cuatrimestre e que él non tiña constancia de ter asignado ese
día.

d. A profesora Martínez parece ser que non ten constancia da distribución.
e. En defnitiva, é posible que se poida repetir esta situación, co perxuízo

que supón para os alumnos. Ademáis, como Coordinador de Grao, debo
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advertir da dificultade que supón recuperar horas perdidas atendendo á 
actual distribución de horas e grupos. Por outra parte, estas 
modificacións deben estar xustificadas, xa que formarán parte do obxecto 
da avaliación por parte da Área de Calidade. 

f. Poño ao Decano e ao Vicedecano de Docencia en coñecemento do
ocorrido.

2. Recollo no meu correo o documento que xustifica a modificación de datas e
horas da materia de Teoría do Dereito na semana do día 5 ao 9 de outubro.

Día 9-10-2009 

1. En relación coa clase de Dereito Constitucional que hai que recuperar, o Prof.
Ares comunícame que despois de falar cos alumnos, queda fixada para o xoves,
15 de outubro de 2009, de 12:35 a 13:45, na aula 1.1.

2. Fago nota de aviso que entrego á Secretaria do Decanato para que se poña nas
aulas 1.1, 1.2 e 1.3. e dou orde de que se prepare o parte de docencia para o
devandito día.

3. Falo coa Xefa de Administración para interesarme polo número de matriculados
en 1.° Curso de Grao. Comunícame que a día de hoxe hai formalizadas 55
matrículas. Quedan 5 prazas por cubrir, e os períodos de matrícula seguintes
son: 14-16/21-23/28-30. O día 16 comunicarame cal é o estado da matrícula.

4. Ante esta situación atopámonos con alumnos que sen estar matriculados se
incorporaron de ointes ás clases, outros que a estas alturas inda non se
incorporaron e pode haber alumnos que demoren a súa incorporación.

5. Sería conveniente poñer en coñecemento dos profesores esta situación, aos
efectos de control de asistencia e de avaliación continua. Unha posible solución
respecto aos alumnos que se incorporan con posterioridade e computar a súa
avaliación única e exclusivamente a partires da súa matrícula.

Día 16-10-2009 

1. Póñome en contacto coa Vicerreitoría de Titulacións e Converxencia Europea. A
persoa de contacto é a Directora da área de adaptación ao EEES (Dna.
Inmaculada Prieto).

2. Dáme de alta na plataforma DOCNET como responsable da titulación.
3. Ao mesmo tempo indícame a necesidade de que se no mee dende o Decanato a

unha persoa que ocupe o perfil de "apoio ao Decanato/Dirección do Centro" na
devandita plataforma. Comunícolle esta solicitude ao Decano verbalmente e por
e-mail.

4. Infórmame do proceso de elaboración das Guías Docentes, pensando xa nas
Guías do 2.° Curso de Grao. Ao respeto comunícame que aínda non está cargada
a páxina do curso 2010/2011 na plataforma docnet, polo que aínda é cedo para
plantexarse esta cuestión. De todos modos, cando se cargue a aplicación, no mes
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de febreiro, o Coordinador de Grao terá que poñer en coñecemento da Xunta de 
Centro a necesidade de aprobar un calendario de elaboración das Guías e unha 
normativa. A partir de aí, cada coordinador de materia deberá cubrir a súa guía 
docente e remitila, a través da plataforma docnet. O Coordinador de Grao 
supervisará ás guías e dirixirase a cada coodinador de materia para indicar ou 
suxerir cambios, correccións de erros ou mellaras. Unha vez completadas, serán 
remitidas ao Decanato e finalmente levadas perante a Xunta de Centro para a súa 
aprobación. 

5. Escribín un e-mail detallado á Prof. Miryam Martínez, indicándolle que as súas 
C.P. dos martes pode impartilas na aula de informática, facendo certas
advertencias en relación cos partes docentes, aforo da aula e plan de estudos do 
grao. Ademáis tamén lle indiquei como ten que dar de alta a materia na 
plataforma F AITIC.

Día 23-10-2009 

1. A Secretaria do Decanato comunica tanto ao Vicedecano de Docencia como a
min mesmo, unha nova incidencia en relación cos grupos prácticos de Teoría do 
Dereito do día 22 de outubro, xa que os dous partes non están asinados.

2. Ante esta situación, o Vicedecano, de acordo conmigo, decide redactar un
escrito que será remitido ao Prof. Piña, requeríndoo para que recupere as 
devanditas clases.

Día 26-10-2009 

1. Recibo un e-mail do Prof. Piña no que se adxunta un escrito comunicando a data
de recuperación das clases do día 13 e 22 de outubro. A recuperación queda
fixada para o día 4 de novembro, de 16:30 a 19:30. A actividade consistirá na 
proxección dunha película.

2. Procedo a comunicar a Secretaria do Departamento que non envíe a carta de 
requerimento ao Prof. Piña.

Día 27-10-2009 

l. Ás 13:10 diríxome na Aula 1.1, aos alumnos de l .º de Grao para solicitarlles que 
nomeen un delegado/a e subdelegado/a. Explico cal debe ser a función <lestes 
cargos e fixamos como plazo o martes, día 3 de novembro, no que deben
comunicar por e-mail, á miña dirección, eses nomeamentos.
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1. Tras enviar a convocatoria da primeira reunión plantexada dende a Coordinación 
de Grao (venres 30-10-2009) a todos os profesores, o día 3 de novembro 
realizouse a devandita reunión. Todos os puntos tratados na mesma quedaron 
reflectidos na acta (Secretaria ProP Susana Álvarez). Esta acta está deposicitada 
no Decanato.

Día 5-11-2009 

1. O Prof. Piña leva a cabo a recuperación de clases na Aula Magna a través dun 
Cine Forum que se desenvolve pola mañá. 

2. Evidentemente, ao non ter coñecemento con antelación por escrito do cambio de 
data desta clase (prevista para o día 4) nin do lugar de celebración da mesma (a
pesares que dende a Coordinación se lle requeriu vía e-mail que comunicase o
emplazamento ), non se puido preparar o parte de docencia correspondente e
figura sen asinar a devandita recuperación.

3. A proP Susana Álvarez (Coordinadora da materia de Teoría Penal) solicítame, a
instancias dos alumnos e de acordo co Prof. Piña, o seguinte cambio de horario:
Xoves, en lugar de comezar a CP-B ás 17:50, comezar ás 17:25, rematando así
ás 18:40. A razón alegada é que os alumnos, entre a primeira clase e a segunda
teñen un tempo morto de espera de 35 minutos, que se pode aproveitar para así
evitar saír máis tarde.

Día 12-11-2009 

l. Elección de delegados na clase de l .º de Grao. Acudín ás 12:30 á clase de l .º
Curso do Grao en Dereito. Dado que non se elexira delegado/subdelegado,
procedeuse á elección dos mesmos. Os elexidos son Juan (delegado) e Zoraida
(subdelegada). Estou a espera de que me envíen un correo electrónico cos seus
datos personais.

2. Reunión con representantes da Área de Calidade da Universidade de Vigo. O
equipo de gobemo mantivo unha reunión con dúas representantes da Área de 
Calidade. Entre outras cuestións informóusenos sobre o PAT. O prceso de
implantación e as esixencias, son más reducidas e limitadas que a contidas no
documento colgado na web da área de calidade. Trátase de designar a uns tutores
que asuman a titorización dun número limitado de alumnos cada ano. O decano
considera que pode implantarse no segundo cuatrimestre. Á tal fin estou á espera 
de que dende a Área de Calidade me remitan un documento referido o P AT 
resumido para comezar as actuación relativas á súa implantación.

3. Despois de remitir un documento interno sobre a miña opinión en relación coa 
consulta plantexada polo Prof. Antonio Molina relativa ao sistema de avaliación 
continua, o Decano, xunto cos demáis membros do equipo de gobemo, decide
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elevar esa consulta á Secretaría Xeral. El mesmo encárgase da redacción da 
devandita consulta. 

Día 19-11-2009 

l .  Reunión cos delegados de l.º Curso de Grao en Dereito. A xuntanza comezou ás 
13:00 h. e rematou ás 13:45 h. 

2. Nela, os delegados expuxeron diferentes inquedanzas sobre o desenvolvemento
de determinadas materias:

a. Dereito Constitucional:

3. Horarios:

l. Os alumnos perciben unha falta de coordinación na materia. 
11. En primeiro lugar, unha descoordinación entre o profesor que 

imparte a teoría (Agustín Ares) e os profesores que se ocupan das 
prácticas (Mosquera, Miriam e o propio Ares).

111. En segundo lugar, entre os profesores que se ocupan das 
prácticas, xa que os exercicios e metodoloxías empregadas son 
considerablemente diferentes. Así resulta que en función do 
profesor que lle toca a un grupo, as prácticas realizadas difiren 
considerablemente. 

a. En relación cos horarios actuais, os delegados indican que a opinión
unánime é contraria aos mesmos polos seguintes motivos:

i. Non permiten a organización regular da xornada e planificar o
estudo. Debido as diferentes horas de entrada e saída das aulas.

11. O parón do mediodía e un tempo perdido: de 13:00 a 16:00 h. 
m. A concentración das materias en tres días é contraproducente:

comprimir as explicación e as clases prácticas impide unha 
progresiva asimilación dos contidos. 

1v. A extensión de horarios, dende as 10 da mañá ata as 19:00 ou 
20:00 aprox. , resulta inasumible. Pola tarde o alumno non pode 
manter o nivel de atención requerido. 

v. Os días libres resultan perdidos. O alumno chega esgotado ao
mércores, despois de dous días de clase intensivos (mañá e tarde). 
Non cumpre así a súa finalidade de preparación da materia, para 
permitir un estudo ao día.

b. Propoñen un horario de xomada continua, preferiblemente de mañá. Por
certo, esta é a tendencia, dende hai anos, en todos os niveis de ensino. 

l. As clases poderían desenvolverse de 9:00 a 13:00 h.
11. De luns a xoves, ambos incluidos, puidendo empregar <lúas ou

catro horas de tarde dun día, para clases prácticas ou accións 
tutoriais, de non ser suficiente os horarios de mañá.

4. Preguntan polo uso das "taquillas" que se atopan no primeiro andar. Ata hai ben 
pouco podían usalas empregando unha ficha. Ao parecer hai alumnos que se
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levan a ficha todo o día e incluso pola noite, co cal monopolizan o uso do 
devandito servizo. Queren saber se este uso está regulado ou non, se é libre, etc. 

5. Despois da súa exposición, comenteilles o seguinte:
a. En relación coas cuestións plantexadas en cada materia, indiqueilles que

é conveniente que lles expoñan, a cada un dos coordinadores da materia,
os problemas sinalados.

b. En relación cos horarios, comuniqueilles que a percepción dos alumnos 
coincidía coa dos profesores e que dende a coordinación, de acordo co 
Vicedecano de Docencia e, por extensión co equipo de gobemo, xa se
estaba valorando a posibilidad de modificar para o vindeiro curso estes
horarios no sentido sinalado polos alumnos.

c. Respecto as taquillas, é unha cuestión que teria que consultar.
d. Empraceinos para o vindeiro xoves, ás 13:00 h., no despacho 4.34, para

unha reunión xunto co Vicedecano de Docencia.

Día 26-11-2009 

l. Reunión cos delegados de l.º curso e o Vicedecano de Docencia.
a. Coméntanse a cuestións dos horarios.
b. lnfórmaselle sobre a cuestión das taquillas, que se solucionará cunha 

normativa específica.
c. Tamén de cuestións de desenvolvemento do curso.

4. Conclusións. 

1. Constátase un grande esforzo do profesorado por adaptarse ao 
cambio de modelo docente que supón a implantación do novo título 
de Grao. Este esforzo pónse de manifesto na participación activa nas 
reunións organizadas dende a Coordinación de Grao, así como na
modificación dos materiais docentes e actividades que se viñan
desenvolvendo ata o de agora.

2. Queda pos to de manif esto a dificultad e que implica implantar o novo 
modelo de ensino cos recursos actuais. En moitas ocasións, un mesmo 
profesor é que ten que preparar e impartir todas as sesión maxistrais 
dunha materia, preparar as actividades semanais das CP e impartir as
devanditas CP a tres grupos (20 alumnos cada grupo), correxir e avaliar 
as actividades semanais das CP (un total de 60 alumnos), preparar as AT 
(grupos de 15 alumnos) e impartir as devanditas A T. En moitos casos, de
acordo co espírito do Plan B oloña, o profesor propón a eleboración dun 
ou varios traballos por escrito (máis a súa exposición oral), que a modo 
de "essay" o alumno ten que preparar ao longo do cuadrimestre. O
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mesmo profesor debe correxir 60 traballos e avalialos. A esto engádese 
unha proba final, que novamente terá que preparar e correxir. 

3. De todo o anterior tírase a dificultade que supón aplicar as guías
docentes, tanto no que se retire á metodoloxía docente coma no que
se retire aos criterios de avaliación. De feito, estes dous aspectos
constitúen o principal motivo de queixa por parte do alumnado.

4. Tanto o profesorado coma o alumnado ten manifestado os problemas 
derivados dos actuais horarios do l .º cuadrimestre do primeiro curso 
do Grao en Dereito. Durante tres días á semana, luns, martes e xoves, o
alumno ten clases dende ás 9:00 h. da mañá ata as 20:00 h. da tarde, de 
xeito ininterrompido, só cun intervalo ao mediodía para o xantar. Nas 
últimas horas da tarda diminúe considerablemente a capacidade de
concentración, ademáis o alumno non pode levar a materia "ao día",
contradicindo claramente un dos obxectivos que se pretenden co novo
plan.

Ourense, a de febreiro de 

í�� 1

Asdo. Virxilio Rcy�ázquez 
(Coordinador )16 Grao en Dereito)
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SEGUNDO INFORME DE SEGUIMENTO DO GRAO EN DEREITO 
(COORDINADOR DE GRAO) 

Curso 2009-2010. Segundo Cuadrimestre 

AUTOR: Prof. Dr. Virxilio Rodríguez Vázquez (Coordinador de Grao) 
SUMARIO: l. Normativa que motiva o informe. 2. Descripción do informe. 
3. Contido do informe: incidencias e eventos relevantes. 4. Conclusións.

l. Normativa que motiva o informe.

A Memoria do Grao en Dereito da Universidade de Vigo (Memoria), na que figura o 
plan de estudos autorizado por acordo do Consello de Ministros de 29 de agosto de 
2008 (publicado no BOE de 26 de setembro de 2008) establece no apartado 
"Procedimiento de coordinación del grado" (páx. 36 da Memoria) as funcións que 
corresponden ao Coordinador de Grao. 

Entre estas función, establécese que o Coordinador de Grao deberá emitir informes 
periódicos a través dos que manter informados ao Decanato das incidencias e eventos 
relevantes. 

A tal fin, o Coordinador de Grao ten mantido reunións de coordinación cos profesores 
do Grao en Dereito, tanto no primeiro como no segundo cuadrimestre, deixando 
constancia por escrito do tratado nas devanditas reunións. A acta da primeira 
convocatoria foi depositada no Decanato do Centro e a acta da segunda reunión 
adxúntase ao presente informe. 

A través das actas das reunións mantidas cos profesores do primeiro cuadrimestre, o 
coordinador vén a cumprir co establecido na Memoria do Grao, proporcionando ao 
Decanato información do proceso de implantación do Grao en Dereito na Facultade de 
Dereito da Universidade de Vigo, tanto das incidencias que teñen xurdido como dos 
plans de mellora que o Coordinador, de acordo co Vicedecano de Docencia e 
Alumnado, ten levado a cabo. 

2. Descripción do informe.

Este informe ten como obxectivo servir de complemento á información en relación co 
discorrer do grao que xa consta nas actas das reunións de coordinación celebradas cos 
profesores do Grao en Dereito. 
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Por orde cronolóxica, indícanse as incidencias que se plantexaron ao longo do segundo 
cuadrimestre do Grao en Dereito, así como as solucións adoptadas dende a 
Coordinación, as accións de mellora levadas a cabo dende a coordinación, as reunións 
celebradas con profesores e alumnos, así como outros eventos relevantes. 

O informe finaliza cun resumo dos principais problemas detectados na implantación do 
Grao. 

3. Contido do informe: incidencias e eventos relevantes.

Día 4-2- 1 0  

1 .  Tiveron lugar as presentacións de todas e cada unha das materias do segundo 
cuadrimestre (véxase Horario 4 de febreiro). 

2. Este xeito de abrir o cuadrimestre consensuouse con cada un dos profesores
coordinadores das materias.

3. Ás 1 3:00 h. presentouse perante os alumnos o PAT por parte do Equipo
Decanal, o Coordinador de Grao e máis a responsable de Relacións
Internacionais.

Día 5-2-20 1 0  

l .  Foron publicados os horarios, coas modificacións 
relativas as aulas e ás horas das CP do grupo C, na web do Centro, e remetidos a 
cada un dos profesores. 
2. A Coordinadora da materia de informática sinálame que 
existe unha forte descompensación numérica entre os grupos de CP, así como entre 
os grupos de AT. Solicitan, por motivo de reparto equitativo da carga de traballo 
entre os tres profesores que se ocupan da docencia desta materia, así como por 
razóns de asegurar unha docencia de calidade, que se modifique a composición dos 
grupos. 
3. Unha vez feitos os cálculos, comprobo a devandita 
descompensación: 

GRUPOS NUMERO DE ALUMNOS 
CP - A 1 6  

CP - B 28 

CP - C 19 

AT - a 1 2  

AT - 13 1 5  

AT - y 2 1  
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l 1 5  

4. Comunícolle á Coordinadora da materia que ao afectar a 
uns horarios que inclúen un reparto de grupos aprobados ao inicio de curso, non 
estou facultado para facer unha modificación destas características sen comunicalo 
previamente ao Vicedecano de Docencia e Alumnado. 

5. Na miña opinión, a descompensación que se plantexa en 
relación cos grupos de A T non é relevante, e ademais, os propios profesores poden 
reequilibrar algún dos grupos falando directamente cos alumnos. O desequilibrio sí 
que é maior en relación cos grupos CP, especialmente en relación co grupo B. Non 
obstante, antes de levar a cabo unha redistribución dos grupos, o que afectaría tamén 
ao resto das materias, eu proporíalle á Coordinadora que agarde a ver cal é o índice 
de asistencia en cada grupo. Hai que ter en conta que dos 63 matriculados, non todos 

os alumnos asisten as clases, e é posible que algún alumno abandonase a carreira. 

Día 8-2-20 1 0  

1 .  Puxen en coñecemento do Vicedecano de Docencia e Alumnado as cuestións 
referidas no punto anterior á Materia de Informática. 

2. En relación con informática, decidimos agardar a ver cal é o número de
asistentes real ás aulas, e así llo transmitín á Coordinadora da Materia.

Día 24-2-2010 

1 .  Celebrouse reumon de Coordinación de Grao cos profesores do segundo 
cuadrimestre do l.º Curso do Grao en Dereito. 

2. O tratado, así como os asistentes atópase na acta da devandita reunión.

Día 25-2-20 1 0  

1 .  Os delegados do 1 .  ° Curso de Grao en Dereito reúnense co Coordinador do Grao 
no Despacho 4.34 dende as 12:30 hs. ata as 14:00 hs. Nesta reunión os 
delegados manifestan que xa teñen falado na clase en relación coa práctica 

irregular dalgúns compañeiros (aproximadamente 20 alumnos) na materia de 
Teoría do Dereito, na que copiaron os traballos de páxinas web ou plaxiaron o 
traballo dalgún autor. 

2. Comunican un cambio de horario acordado co Profesor Femando De Franco en
relación coas A T dos grupos y e o, con docencia, segundo os horarios orixinais,
os martes de 19:10 a 20: 1 0  h., pasan ao mesmo día pero de 18:30 a 19:30 h.

Dende o día 25-2-20 1 0  ata o día 1 7  -5-2010 
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1 .  Producíronse algunhas incidencias concretadas en problemas técnicos na aula de 
informática ( 1 .3), que foron solventados pala Vicedecana de Calidade. 

2. Mantiven reunións co Prof. Dr. Rodríguez Besné en relación co 
desenvolvemento da súa guía docente. Nalgunha desas reunións estivo presente
o Vicedecano de Docencia e Alumnado.

3. En marzo púxose en Marcha o proceso de implantación do grao para o curso
20 1 0-20 1 1 , que se centra na elaboración, aprobación e publicación das guías
docentes.

Día 1 9-4-20 1 O 

1 .  Na Fac. de Ciencias Económicas e Empresariais tivo lugar o obradoiro 
DocNet destinado aos Coordinadores de Titulacións e Directivos dos Centros, 
ao que acodín como Coordinador do Grao en Dereito. 

2. Este curso foi impartido por Inmaculada Prieto. Nel reiteróusenos un 
calendario que xa se expuxera nunca reunión anterior pola Vicerreitora de 
Titulacións e Converxencia Europea. Segundo este calendario as guías de
titulacións deberían ser publicadas polo Centro sobre o día 1 5  de xuño.

Día 28-4-20 1 0  

1 .  Consensuouse co Equipo Decanal o calendario relativo ao proceso de 
elaboración, aprobación e publicación das guías docentes, a partir da proposta 
realizada polo Coordinador de Grao, que tiña en conta a normativa da 
Universidade de Vigo aplicable á materia, así como as directrices dadas dende a 
Vic. de Titulacións e Converxencia Europea (Véxase Anexo 1). 

Día 3-5-20 1 0  

1 .  Solicitouse á Vic. de Titulacións e Converxencia Europea un Obradoiro de 
Elaboración das Guías docentes destinado aos profesores de l.º e de 2.0 de Grao. 

2. Esta solicitude foi atendida pola Vic. de Titulacións.

Día 4-5-20 1 0  

1 .  Enviouse un e-mail a todos o profesores de 1 .  º de grao comunicándolles o 
calendario de elaboración das guías así como algunhas orientacións a ter en 
canta neste proceso. 

Día 7-5-20 1 0  
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1. Enviouse un e-mail aos profesores de grao propoñéndolle unhas directrices
previas ao Obradoiro de Elaboración das Guías docentes, fixado para o día 1 2-5-
2010. 

Día 10-5-2010 

l. A Prof. Lourdes Borrajo comunicou verbalmente ao Coordinador de Grao unha
consulta en relación co sistema de avaliación. Concretamente preguntaba se o
alumno ten dereito a un exame final no mes de maio, aínda que non estea
previsto na guía docente.

2. Esta consulta foi remitida ao Decano do Centro para que a elevase, por segunda
vez, á Secretaría Xeral.

Día 1 2-5-20 1 0  

l. Celebrouse o Obradoiro de Elaboración de Guías docentes na Aula 1 .3.
Desculparon a súa ausencia o Prof. Antonio Molina, a Prof.3 Lourdes Borrajo,
por ter asistido en anos anetiores e indicar que non precisaban do devandito
curso.

2. Asistiron a Prof.3 Belén Sánchez Ramos, o Prof. Ernesto López Valeiras e o
Prof. Virxilio Rodríguez Vázquez.

3. O Curso, que se extendeu durante 3 h., foi impartido por Inmaculada Prieto
(Directora da Área de adapación ao EEES, Vic. de Titulacións e Converxencia
Europea).

4. Ese mesmo día, o Coordinador de Grao puxo de manifesto ante a representante
da Vic. de Titulacións algúns problemas técnicos da plataforma DocNet, así
como outras cuestións relativas á avaliación, metodoloxías, etc.

Día 1 7-5-20 1 0  

1 .  Remitiuse aos profesores de grao unhas directrices posteriores ao 
obradoiro de elaboración das guías docentes. 

Día 1 9-05-20 1 0  

1 .  Recibiuse dende Secretaría Xeral unha resposta de Asesoría Xurídica en relación 
ao proceso de avaliación continua e ao dereito do alumnado de someterse a un 
exame final. Nesta resposta vénse a dicir que o alumno que non se somete a 
avaliación continua, con independencia da súa asistencia a clase, ten dereito a 
facer un exame final. 

2. Esta información trasladouse de inmediato a todos os profesores con docencia en
l.º e 2.º curso de Grao para que a tivesen en conta na elaboración das guías
docentes e na realización dos exames. 
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1 .  A Secretaria da Facultade e máis o Coordinador de Grao mantivemos reunións 
cos profesores do l.º cuadrimestre e do 2.º cuadrimestre de l.º curso de Grao, ás 
1 6:00 h. e ás 1 7:30 h. respectivamente para fixar os horarios para o curso 20 10-
20 1 1 . 

Día 20-05-20 1 0  

2. A Secretaria da Facultade e máis o Coordinador de Grao mantivemos reunións
cos profesores do 1 .0 cuadrimestre e do 2.º cuadrimestre de 2.0 curso de Grao, ás
1 6:00 h. e ás 1 7:30 h. respectivamente para fixar os horarios para o curso 20 1 0-
20 1 1 .

Día 1 4-06-20 1 0  

1 .  O Coordinador de Grao mantivo unha reunión co delegado e subdelegada de 1 .0 
curso de grao para facer balanzo do curso académico 2009/20 1 0. 

2. Nesta reunión os delegados puxeron de manifesto algunhas queixas xa referidas
ao longo do curso, destacando o feito de que nalgunhas materias a metodoloxía e
sistemas de avaliación sinalados na guía non se correspondía co que se facía na 
práctica. Tamén solicitaron, de ser posible, que a materia de "Novas
tecnoloxías" se trasladase ao primeiro cuadrimestre, mentres que principios de
economía se trasladase ao segundo cuadrimestre, por razóns de mellor 
aproveitamento dos contidos de primeira.

Día 1 9-06-20 1 O 

l. Finalización do proceso de elaboración das guías docentes. Neste proceso de
elaboración os coordinadores de materia, unha vez editadas as guías docentes,
remitíronas ao Coordinador de Grao para a súa revisión. Trala revisión o
Coordinador de Grao remitiu unha folla de incidencias individualizada a cada un 
dos Coordinadores de materia. Abriuse novamente un período de edición. Unha 
vez finalizado, o Coordinador de Grao procedeu á segunda revisión das guías 
docentes, subsanando algunhas incidencias ben directamente ben por medio da 
Vic. de Titulacións e Converxencia Europea.

Unha vez finalizado o proceso de elaboración o Coordinador de Grao procedeu a remitir 
as guías docentes ao Decanato para sometelas á aprobación. 

Día 20-06-20 1 O 
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l. Redacción da Memoria Final do PAT do curso 2009-2010.

4. Conclusións.

1 .  Constátase un grande esforzo do profesorado por adaptarse ao 
cambio de modelo docente que supón a implantación do novo título de Grao. 
Este esforzo pónse de manifesto na participación activa nas reunións organizadas 
dende a Coordinación de Grao, así como na modificación dos materiais docentes e 
actividades que se viñan desenvolvendo ata o de agora. 
2. Queda posto de manifesto a dificultade que implica implantar o novo 
modelo de ensino cos recursos actuais. En moitas ocasións, un mesmo profesor é 
que ten que preparar e impartir todas as sesión maxistrais dunha materia, preparar as 
actividades semanais das CP e impartir as devanditas CP a tres grupos (20 alumnos 
cada grupo), correxir e avaliar as actividades semanais das CP (un total de 60 
alumnos), preparar as AT (grupos de 1 5  alumnos) e impartir as devanditas AT. En 
moitos casos, de acordo co espírito do Plan Boloña, o profesor propón a eleboración 
dun ou varios traballos por escrito (máis a súa exposición oral), que a modo de 
"essay" o alumno ten que preparar ao longo do cuadrimestre. O mesmo profesor 
debe correxir 60 traballos e avalialos. A esto engádese unha proba final, que 
novamente terá que preparar e correxir. 
3. De todo o anterior tírase a dificultade que supón aplicar as guías 
docentes, tanto no que se refire á metodoloxía docente coma no que se refire 
aos criterios de avaliación. De feito, estes dous aspectos constitúen o principal 
motivo de queixa por parte do alumnado. 
4. Tanto o profesorado coma o alumnado ten manifestado os problemas 
derivados dos actuais horarios do 1 .  º cuadrimestre do primeiro curso do Grao en 
Dereito. Durante tres días á semana, luns, martes e xoves, o alumno ten clases dende 
ás 9:00 h. da mañá ata as 20:00 h. da tarde, de xeito ininterrompido, só cun intervalo 
ao mediodía para o xantar. Nas últimas horas da tarda diminúe considerablemente a 
capacidade de concentración, ademáis o alumno non pode levar a materia "ao día", 
contradicindo claramente un dos obxectivos que se pretenden co novo plan. 

5. O proceso de elaboración das guías docente revélase longo e complexo. 
Non obstante, viuse facilitado polo apoio proporcionado dende a Vicerreitoría de 
Titulacións e Converxencia Europea, así como pola disposición e adicación 
amosadas polos Coordinadores de Materia. 

Ourense, a 23 de xuño de 201 O 
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Asdo. Virxilio Rodríguez Vázquez 
(Coordinador do Grao en Dereito) 
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