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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 mellora 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 orde 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 constiuíndo unha evidencia do Procedemento de
Orientación ao Estudante (PC05) dos Sistemas de Garantía de Calidade
dos Centros da Universidade de Vigo.

b. O PA T elaborado e aprobado pola Xunta de Facultade para o curso
2010-2011, 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 titar, que debe convocar aos titorizados, senda de carácter
voluntario para o alumno. A vindeiras reunións celebraranse baixo 
petición do alumno, salvo que o titar dispoña outra causa.

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

3. Reunión de coordinación cos profesores que imparten docencia no primeiro
período de 1.º e 2.º curso do Grao en Dereito. 

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

b. Tamén se constata a existencia dun maior número de alumnos en 

primeiro curso. En concreto, un total de 71 alumnos. Os profesores que 
imparten docencia en primeiro curso poñen de manifesto a dificultade de
xestionar estas aulas sen axustar o grupos á nova matrícula.

4. Conclusións.

l. Constátase a adaptación das guías docentes ás horas e cargas de
traballos dos alumnos, aínda que é preciso seguir realizando un
esforzo de mellora oeste senso.
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2. Tamén se pon de manifesto a mellora experimentada coa
implantación dos novos horarios.

3. Os profesores de primeiro curso do Grao sinalan a dificultade de

xestionar grupos de alumnos tan numerosos cos recursos humanos
actuais, derivados do incremento de matrícula experimentado

durante este curso.

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) e�tablece 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.

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 8-2-11 

l .  Celebrouse unha reunión entre o Coordinador e os delegados/as de l .º e 2.0 curso 
de Grao. Nesta reunión os delegados expuxeron a valoración do alumnado en 
relación co discorrer do curso. 

2. Celebrouse unha reunión de coordinación cos profesores con docencia no Grao 
en Dereito.

a. Nesta reunión os profesores poñen de manifesto cuestións relativas aos 
horarios, comportamento dos alumnos na aula, contidos das materias. 

b. A Vicedecana de docencia informa aos profesores que aínda que nas 
guías docentes se fai referencia á segunda convocatoria, trátase dunha 
incorrección pois realmente é unha segunda oportunidade. Así, por cada 
matrícula o alumno ten dereito a dúas oportunidades de exame por cada 
convocatoria.

c. O Coordinador propón a elaboración dun calendario coas principais
actividades que os alumnos deberán facer ao longo do cuadrimestre. Para
iso solicita a cada profesor que lle remita as datas coa actividade que 
poida representar unha maior carga de traballo para o alumno.

Día 14-4-2011 

1. Celebrouse unha reunión extraordinaria de Coordinación de Grao con todos os 

profesores do Grao en Dereito coa finalidade de poñer en común accións 
destinadas a mellorar a coordinación vertical e horizontal entre cursos, co
obxectivo de evitar solapamento de contidos e actividades.

Día 15-4-2011 

1. Tras reunións mantidas cos delegados de curso, estes poñen de manifesto o
sentir da maioría do alumnado en relación co desenvolvemento das aulas e as 
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diferenzas entre as metodoloxías referidas nas guías docentes e as metodoloxías 
efectivamente aplicadas. 

2. Os representantes de alumnos de 2.0 curso manifestan que nalgunhas materias
existen diferenzas sustanciais, ao seu parecer, entre as metodoloxías referidas
nas guías docentes e as que logo son aplicadas na práctica. Ao fío desta queixa,
manifestan que nalgunhas materias non hai distinción entre as diferentes 
tipoloxías de clases, isto é, entre leccións maxistrais, grupos medianos e accións 
titoriais. De modo, que nalgúns casos o docente se dedica a impartir clases
teóricas empregando unha metodoloxía de lección maxistral non só nas aulas así
denominadas, senón nos grupos medianos e, incluso, ás veces, nas accións 
titoriais. En materias de 9 ECTS, isto tradúcese en que o alumno pode pasar case 
4 horas continuadas sometido a un ensino baseado unicamente na lección 
maxistral.

Dende o día 22-6-2011 ata o día 22 -7-2011 

1. En xuño púxose en Marcha o proceso de implantación do grao para o curso
2011-2012, que se centra na elaboración, aprobación e publicación das guías 
docentes. O considerable retraso na posta en marcha <leste proceso debeuse á
tardanza da habilitación da aplicación Docnet po parte da Vicerreitoría de 
alumnado e calidade.

2. Consensuouse co Equipo Decana) 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). 

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

4. Enviouse un e-mail aos profesores de grao propoñéndolle unhas directrices 
previas ao Obradoiro de Elaboración das Guías docentes, fixado para o día 4-7-
2011. 

5. Celebrouse o Obradoiro de Elaboración de Guías docentes na Aula 1.3.
Impartido polo Coordinador de Grao.

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

7. 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
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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. 

4. Conclusións.

l. Constátase a existencia de problemas de disciplina nos alumnos de 
primeiro curso de Grao. 
2. Os profesores con docencia no segundo período tamén valoran 
positivamente os horarios actuais. 
3. En relación coas metodoloxías docentes e as incongruencias 
detectadas respecto o establecido nas guías docentes, convén sinalar o seguinte: 

4. A solución a este problema, que xa se detectou no primeiro ano de 
implantación do Grao en Dereito (2009/201 O), e que semella 
reproducirse neste segundo curso, ha de vir necesariamente da man dun 
cambio de cultura docente que ha ser asumido polo profesorado.

5. A diferenciación metodolóxica en atención á tipoloxía do grupo, atopa a
súa base xurídica, directamente, nos seguintes documentos: Memoria do 
Grao en Dereito da Universidade de Vigo, Guía de Titulación do Grao en 
Dereito da Universidade de Vigo (composta polas guías docentes de cada 
materia) e, finalmente, na PDA aprobada anualmente pola Xunta de
Facultade do centro.A resposta a esta consulta pasa pola revisión de tres
textos normativos, todos eles da propia Universidade de Vigo, ante a

ausencia de normas estatais que regulen esta materia, xa que nin o RD

1393/2007, de 29 de Outubro, polo que se desenvolve a estrutura das
ensinanzas universitarias oficiais, nin o RD 1125/2003, de 5 de setembro,
polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de 
cualificacións nas titulación universitarias de carácter oficial, entran a
regular esta cuestión.

6. En primeiro lugar: A Memoria do Grao en Dereito, no que figura o

plan de estudos aprobado por acordo do Consello de Ministros de 29-8-
2008, establece a partir da páxina 48 as fichas de cada unha das materias
do Grao en Dereito. Nesas fichas existe un apartado onde se establecen 
as metodoloxías docentes, unha descrición das mesmas, e unha 
asignación temporal dentro do total de créditos dos que dispón cada 
materia. A totalidade das fichas contemplan, ademais de lección 
maxistral, grupos prácticos e accións titoriais (entre outras).

7. En segundo lugar: A Guía de Titulación do Grao en Dereito, aprobada 
anualmente pola Xunta de Facultade, composta polas guías docentes de
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cada materia, Estas establecen, no apartado de "Metodoloxías docentes", 
distintas metodoloxías docentes (así como as súas descricións). Na 
totalidade destas guías docentes, a lección maxistral combínase con 
metodoloxías interactivas, nas que se fomenta a intervención do 
alumnado. 

8. En terceiro lugar: As PDA aprobadas anualmente pola Xunta de
Facultade, diferenzas tres clases de grupos: leccións maxistrais, grupos 
medianos e accións titoriais. As diferenzas <leste grupos resultan da súa 
composición, xa que o número de alumnos en cada un deles é
manifestamente distinto (60, 20 e 15 respectivamente). Pero esa distinta 
configuración imponse como unha necesidade pois o obxectivo 
pedagóxico de cada un deles e, consecuentemente, a metodoloxía a
empregar, necesariamente han ser diferentes. As leccións maxistrais,
como a súa denominación indica, son aulas destinadas á explicación dos 
fundamentos teóricos por parte do docente. Nestes grupos, o profesor
debe expoñer aos alumnos os contidos capitais da materia, o que lles 
permitirá ter unha comprensión global, para profundizar no seu estudo 
persoal. Metodoloxicamente, este tipo de aulas poden desenvolverse ao
modo das leccións maxistrais ao uso, nas que o docente expón os
contidos e nas que os alumnos escoitan, toman notas, subliñan. O alumno 
ten un papel pasivo, sen prexuízo de que o docente poida facer máis 
activas estas aulas permitindo a participación en maior o menor medida 
do alumnado. As accións titoriais son grupos máis reducidos que 
permiten un traballo personalizado co alumnado. Neste caso, o docente 
ten que ser receptor das dúbidas, problemas, cuestións plantexadas por 
parte do alumnado, e dende logo, non son o grupo axeitado para avanzar 
na explicación teórica da materia. Metodoloxicamente poden ser 
definidas como "indicacións do profesorado ao grupo para 
asesoramento/desenvolvemento de actividades da materia e do proceso
de aprendizaxe" (véxanse as "guías docentes"). Esta definición pode ser
completada sinalando que, como indica o seu propio nome, nestes grupos
deberase desenvolver unha titaría en grupo ou colectiva, na que as 
dúbidas plantexadas polos alumnos se resolvan en conxunto, 
obviamente, coa orientación do docente.

9. Pero ademais, a evolución e reciclaxe do docente en aspectos
pedagóxicas e máis en concreto en cuestións relativas ás metodoloxías
docentes, imponse como un deber nos propios Estatutos da Universidade
de Vigo. Así, o artigo art. 87 dos Estatutos da Universidade de Vigo
establece que "son deberes do persoal docente e investigador da 
Universidade de Vigo, ademais dos previstos nas normas xerais e noutras 
disposicións <lestes estatutos, os seguintes: a) A actualización e a
renovación dos seus coñecementos científicos, así como a súa
metodoloxía pedagóxica".
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10. Para acadar este obxectivos, sen prexuízo de accións de motivación e
incentivación do profesorado que se poidan levar a cabo dende os 
órganos de goberno da Universidade, dende a Coordinación do Grao, 
tense pasto de manifesto a necesidade adoptar este cambio de
metodoloxías entre os profesores do Centro, tanto nos procesos de 
elaboración das guías docentes como nas propias reunións periódicas que 
se veñen mantendo cos docentes. En concreto, no proceso de elaboración
das guías docentes para o curso 2010-2011, se convocou aos profesores a
unha xornada específica de confección das guías, dirixida pola Directora 
da Área dos Estudos de Grao (Inmaculada Prieto). Por outra parte, na 
propia Universidade de Vigo existen cursos de mellara neste ámbito.

11. Dá a impresión de que os cambios que pretenden implantarse da man do
plan Bolonia en metodoloxía docente atopan certas resistencias no 
profesorado. Se ben, hai que advertir que non é unha situación
xeralizada.

12. Esas resistencias ao cambio poden traer a súa causa no exceso de traballo
que ten que asumir o profesor nos estudos de grao, por non cabe dúbida
que a implementación de determinadas metodoloxías e o cambio que
pode implicar á súa vez no sistema de avaliación, multiplican 
exponencialmente a carga de traballo do profesor respecto ao que se viña 
facendo nos estudos de licenciatura. 

13. Detéctase, nalgúns casos, diferenzas entre as metodoloxías propostas nas 
guías docentes e as que logo son efectivamente implantadas polo 
docente. Isto supón un incumprimento das Guías docentes por parte dos
docentes.

14. Co tempo de docencia presencial nos actuais plans de estudo, así como 
coa distribución en grupos de distinta metodoloxía, o non aplicar 

metodoloxías diferenciadas redunda, posiblemente, en perxuízo do
alumno, nunca peor docencia, e, finalmente, no incumprimento dos 
obxectivos de formación establecidos na Memoria do Grao en Dereito. 

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