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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, a Coordinadora de Grao ten mantido reunións de coordinación cos profesores do 
Grao en Dereito. 

A través das actas das reurnons mantidas cos profesores do primeiro cuadrimestre, a 
Coordinadora 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 
a Coordinadora, 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, inqícanse as ir¡cidencjas que se plantexaron ao longo do primeiro 
cuadrimestre do Grao en Derejto, qSÍ corno as soíucións adoptadas dende a Coordinación, as 
accións de mellara levaq(ls a C(l�O dende a coordinación, as reunións celebradas con 
profesores e alumnos, así cpmo oLJtros eventPs relevantes. 
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O informe finaliza cun resumo dos principais problemas detectados pola coordinación do Grao. 

3. Contido do informe: incidencias e eventos relevantes. 

1. Informe da Coordinadora sobre o Plan de Acción Titorial (PAT).
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 (PCOS} 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 2012-2013,
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
titor-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 en tódolos cursos do Grao.
3. Reunión da Coordinadora (e Vicedecana de docencia) cos delegados de tódolos cursos

do Grao en Dereito. En esta reunión dase resposta a algunhas dudas relativas as 
convalidacións de créditos, regulación do TFG, optatividade, visitas guiadas, etc.

4. Reunións de coordinación cos profesores que imparten docencia no primeiro período
en cada un dos cursos do Grao en Dereito.

a. Nas devanditas reunións infórmase de cuestións relativas a:
i. Acto de presentación para os alumnos de primeiro do Grao en

Dereito que contou coa presenza do Equipo Decanal anterior- Prof.
Dr. Miguel A. Michinel Álvarez (Decano), Profa. Dra. Mónica Siota
Álvarez (Vicedecana), Profa. Dra. Francisca Fernández Prol
(Vicedecana) y Profa. Dra. María Dolores Fernández . Fustes
(Secretaria)- y del Coordinador -P

-
rof. Dr. Virgilio Rodríguez 

Vázquez-. lnformouse ós• alumnos sobre cuestións de orde y de 
funcionamento da Facultade. 

ii. A mediados de outubro, coa finalidade de que os alumnos
conocesen ó novo Equipo Decanal - Prof. Dr. Roberto O. Bustillo
Bolado (Decano), Prof. Dr. Virxilio Rodríguez Vázquez (Vicedecano),
Profa. Dra. Susana Álvarez González (Vicedecana) y Profa. Dra.
María Dolores Fernández Fustes (Secretaria) - realizáronse
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presentacións en todo os cursos do Grado dunha duración 
aproximada de 15 minutos. 

iii. Publicación na páxina web da Facultade de todas as Guías docentes
iv. Petición ó profesorado, de envío voluntario, dun cronograma de

actividades de cada materia para evitar solapamentos nas mismas e
asegurar unha distribución equilibrada das tarefas non presenciais
dos alumnos.

b. Os profesores indican que non se detectaron solapamentos nin en horarios nin 
en actividades das distintas materias do primeiro período.

4. Conclusións.

Plantexaronse por parte do profesorado do primeiro, segundo e terceiro curso
queixas relativas a certos problemas de disciplina entre os alumnos deste
curso. En concreto, falta de atención na aula e os requerimentos do profesor,
utilización de teléfonos móbiles na aula, etc.
Dende a coordinación do Grado mantívose unha reunión cos alumnos para
transmitirlles as queixas e tentar dar solución ó problema.
Parte do profesorado manifesta o seu malestar pola falta de tempo para
impartir os contidos contemplados nas guías docentes (a raíz da adaptación ó
plan Bolonia).

1. A adaptación da docencia o plan Bolonia está a crear dificultades de 
organización natgunha materia.

2. Pero, 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. Susana Álvarez González 
(Coordinadora do Grao en Dereito) 
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(COORDINADOR DE GRAO) 

Curso 2012·2013. Segundo Cuadrimestre 

AUTOR: Profa. Dra. Susana Álvarez González (Coordinadora de Grao) 
SUMARIO: l. Normat.iva que motiva o informe. 2. Descrición do informe. 3. Contido do 
informe: incidencias e eventos relevantes. 4. Con�lusións. 

1. 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, a Coordinadora de Grao ten mantido reunións de coordinación cos profesores do 
Grao en Dereito. 

A través das actas das reunións mantidas cos profesores do segundo cuadrimestre, a 
Coordinadora 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 
a Coordinadora, 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,· indícan�e 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 mellara levadas a cabo dende a coordinación, as reunións celebradas con 
profesores e alumnos, así como outros eventos relevantes. 
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O informe finaliza cun resumo dos principais problemas detectados pala coordinación do Grao. 

3. Contido do informe: incidencias e eventos relevantes.

l. Realizouse unha reunión cos alumnos dos diferentes cursos para coñecer a súa opinión 
do balance do curso académico. Nestas reunións, a coordinadora reitera ós alumnos a 
petición feita polos profesores para que o comportamento nas aulas sexa máis 
adecuado, senda necesario que se preste atención nas horas de clase e evitar 
continuas distraccións e interrupcións. 
Pala súa banda, os delegados de curso transmitiron á coordinación as seguintes 
cuestións: 

a. A súa preocupación polo método de evaluación e a necesidade de que ditas 
métodos se correspondan co disposto na guía docente para cada materia.

b. Que se varíen os horarios de cuarto curso para que non queden ocas libres. 
Dende a coordinación se lles indica que se tentará solventar. 

2. Realizáronse reunións cos profesores dos distintos cursos do grado que imparten 
docencia no segundo período. Nestas reunións tratáronse os seguintes temas: 

a. Reunión entre os Delegados e subdelegados de todos os cursos do Grado e a 
Coordinadora: infórmase o profesorado da información recollida nesta reunión 
sobre a marcha do cuatrimestre. Atendendo unha solicitude dos alumnos, a 
coordinadora trasmite o profesorado a necesidade de cumprir o plasmado nas 
guías docentes 

b. lnformouse o profesorado de que en próximas datas se realizará por parte da 
ACSUG unha auditoría da Facultade. Por ese motivo, dende o equipo decanal e 
a coordinación solicitase ó profesorado a súa colaboración para evitar 
incidencias que afecten ás guías docentes, exames e titarías. 

c. Petición ó profesorado dun cronograma de actividades de cada materia para 
evitar solapamentos nas mismas .e asegurar unha distribución equilibrada das 
tarefas non presenciais dos alumnos.

d. Os profesores indican que non se detectaron solapamentos nin en horarios nin 
en actividades das distintas materias do primeiro período. 

e. Salientan, tamén, o cambio positivo de comportamento dos alumnos neste 
segundo cuadrimestre. 

f. Dende o profesorado detéctanse problemas a hora de intentar que os alumnos 
acaden as competencias relativas a determinadas materias dado que en 
materias de cuadrimestres anteriores non se imparten os contidos base para 
abordar estas competencias. Dende a coordinación indicase que sé poñerán 
en contacto co profesorado implicado para comunicarlles a necesidade de 
abordar os contidos indicados na guía docente. 

Campus de Ourense Facultade de 
Dereito 

Campus de Ourense 
32004 Ourense 
España 

Tel. 988 368 700 
Fax 988 368 923 

www.dereito.uvigo.es 



Dcrcito 

COORDINACIÓN DO GRAO EN DEREITO 

3. Enviouse un e-mail a todo o profesorado do grao comunicándolles o calendario de 
elaboración das guías docentes así como algunhas orientacións a ter en conta neste 
proceso.
Finalización do proceso de elaboración das guías docentes. Neste proceso de
elaboración os coordinadores de materia, unha vez editadas as guías docentes, 
remitíronas a Coordinadora de Grao para a súa revisión. Trala revisión a Coordinadora 
de Grao remitiu unha folla de incidencias individualizada cada un dos Coordinadores 
de materia. Abriuse novamente un período de edición. Unha vez flnalizado, a 
coordinadora 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 a Coordinadora 
de Grao procedeu a remitir as guías docentes ó Decanato para sometelas á 
aprobación.

4. 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 do Vicedecano de calidade e 
contando coa participación da Coordinadora do Grao da Fac. CC.XX e do Traballo. 

4. Conclusións. 

1. A pesar de que as guías docentes están máis adaptadas á realidade dos 
medios e tempo do que dispoñen os docentes e os alumnos, seguen a se
producir desviacións con respecto ó realmente impartido polos docentes o 
longo do cuadrimestre.

2. Seguen a producirse problemas de coordinación entre materias que se
deberán solventar de cara a próximos cursos. 

Asdo. Susana Álvarez González 
(Coordinadora do Grao en Dereito) 
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