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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 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. 

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 coa Vicedecana de Docencia e 

Alumnado, ten levado a cabo. 

2. Descrición 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. 

Por arde cronolóxica, indícanse as incidencias que se plantexaron ao longo do primeiro 

cuadrimestre do Grao en Dereito, así como as solucións adoptadas dende a 
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Coordinación, as accións de mellara 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.

1. Informe do Coordinador sobre o Plan de Acción Titorial (PA 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 constituíndo unha evidencia do Procedemento
de Orientación ao Estudante (PC05) dos Sistemas de Garantía de
Calidade dos Centros da Universidade de Vigo.

b. O PAT elaborado e aprobado pola Xunta de Facultade para o curso
2011-2012, non difire do implantado para o curso anterior. Así, vai
dirixido exclusivamente aos alumnos de primeiro curso do Grao en
Dereito. A primeira reunión entre titar-alumno ten carácter preceptivo
para o titor, que debe convocar aos titorizados, sendo de carácter
voluntario para o alumno. A vindeiras reunións celebraranse baixo
petición do alumno, salvo que o titor dispoña outra cousa.

2. Procédese á elección de delegados tanto en primeiro, en segundo, como en
terceiro curso de Grao.

3. Reunión de coordinación cos profesores que imparten docencia no primeiro
período de l.º, 2.0 e 3.º curso do Grao en Dereito.

a. Na devandita reunión infórmase de cuestións relativas aos horarios e
guías docentes.

b. Os profesores quéixanse de problemas de disciplina na aula de 2.0 curso
do Grao.

4. Reunión do Coordinador e da Vicedecana de docencia cos delegados de 1.º e 2.º

curso do Grao en Dereito.
5. Elaboración do Informe de Seguimento do título do Grao en Dereito. Este

informe foi elaborado de forma consensuada cos representantes da Fac. De
CC.XX e do Traballo. A elaboración do devandito informe fíxose baixo a
dirección da Vicedecana de calidade e contando coa participación da
Coordinadora do Grao da Fac. CC.XX e do Traballo.

6. O Coordinador de grao dirixiuse aos alumnos de 2.º curso do Grao en Dereito
para tentar atallar os problemas de disciplina detectados.

2 



UNIVERSIDADE 

DE VIGO 

4. Conclusións.

COORDINACIÓN DO GRAO EN DEREITO 

l. Repítense problemas disciplinarios no grupo de segundo curso.
2. En xeral, semella que as guías docentes están máis adaptadas á

realidade dos medios e tempo do que dispoñen os docentes e os
alumnos.

Asdo. Virxilio Rodríguez Vázquez 
(Coordinador do Grao en Dereito) 
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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 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 
axúntase 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. Descrición do informe.

O Coordinador de Grao non dispón de información suficiente para facer o informe 
corresponde ao segundo período do curso 2011-2012. 
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A imposibilidade de facer este informe débese a que durante o segundo período deste 
curso, o Coordinador de Grao estivo a realizar unha estadía de investigación na 
Universidade de Cardiff (Reino Unido), contando para iso co preceptivo permiso do 
Departamento de Dereito Público e da Vicerreitoría de Organización Académica, 
Profesorado e Titulacións. 

Asdo. Vi�ili odríguez Vázquez 
(Coordinador do Grao en Dereito) 
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