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I. INFORMACIÓN XERAL 

Denominación do título Grao en Dereito 

Centro(s) onde se imparte o 
título Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Títulos interuniversitarios, 
universidade coordinadora e 
universidade(s) participante(s) 

Curso de implantación 2013-2014 

II. COORDINACIÓN

Coordinación de títulos 

Xosé Manuel Pacho Blanco 

Equipo coordinador do curso 
(se procede) 

III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN

Describiranse as accións realizadas no curso académico: 

I. Introdución 

De conformidade coa Normativa Interna de Coordinación das Titulacións do Grao da Facultade de 
Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo, aprobada pola Xunta de Facultade nas 
correspondentes datas, a Coordinación do Título correspóndenlle entre outras funcións as que se 
recollen deseguido.  

-Desenvolver as súas competencias sobre todos os aspectos relacionados coa aplicación dos 
contidos da Memoria do Titulo, proposta de modificación, así como sobre todas as accións de 
innovación e mellora derivadas da avaliación do desenvolvemento da titulación (art. 1). 
-Colaborar co equipo decanal do Centro e, en particular, cos vicedecanos competentes, no 
seguimento da implantación e cumprimento dos obxectivos dos respectívos títulos de grao (art. 2) 

No que atinxe ás funcións específicas, disponse que lle corresponden entre as principais redactar un 
informe para dar conta ao equipo decanal da Facultade e á Comisión de Garantía de Calidade, das 
incidencias detectadas no desenvolvemento da docencia e as súas posibles solucións (art. 3). 
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As accións de coordinación que se levan a cabo no contexto dos estudos do Grao en Dereito son 
substancialmente de dous tipos: 
-Coordinación coa Facultade de Dereito de Ourense. 
-Coordinación entre o coordinador de Grao e os coordinadores da materia.   
 
2. Coordinación coa Facultade de Dereito de Ourense 
 
A comisión de Coordinación do Grao en Dereito da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
e da Facultade de Dereito de Ourense reuníronse en diversas ocasións para tratar temas diversos. 
Á marxe das reunións no marco da Comisión indicada, tamén houbo contacto permanentes coa 
coordinación do Grao na Facultade de Dereito de Ourense para tratar temas como elaboración de 
cronogramas, proceso de elaboración de Guías. Achégase como Anexo a Acta da Reunión da 
Comisión de Coordinación das Facultades de Ciencias Xurídicas e do Traballo e de Dereito da 
Universidade de Vigo, de 14 de Xullo de 2020. 
 
3. Coordinación entre as persoas responsables da coordinación do Grao e as persoas coordinadoras 
das materias 
  
Durante o curso 2019/2020, as persoas coordinadoras do Grao mantiveron unha comunicación 
fluída cos diversos coordinadores e coordinadoras das materias. Sobre a elaboración das Guías 
Docentes correspondentes ao curso 2019/2020, levouse a cabo o proceso nas datas indicadas no 
Procedemento de Elaboración de Guías Docentes aprobado pola Xunta de Facultade. 
 
Comezou o proceso en xuño de 2019 coa revisión xeral de todas as guías do Grao na aplicación 
docnet por parte das persoas Coordinadoras, e a subsanación das deficiencias formais en 
comunicación coa Área de Calidade, e dentro do prazo establecido ao efecto; substancialmente, 
asignaturas sen unha persoa coordinadora o con erros na súa atribución. 
 
No que atinxe á coordinación do profesorado, máis alá das Guías Docentes, tivo como obxecto 
basicamente, organizar a distribución do contidos das materias e planificar as actividades docentes a 
través da elaboración  e revisión dos cronogramas correspondentes ao primeiro e segundo 
cuadrimestre.  
 
A Coordinación do Grao está sempre dispoñible para solventar, mediar ou intervir en calquera 
incidencia ou suxestión que lle poidan plantexar o profesorado e o estudantado do Grao, dentro das 
súas competencias.  
 
4. Actuacións de coordinación como consecuencia da declaración de Estado de alarma e a docencia 
non presencial 
 
Como consecuencia da declaración do Estado de alarma, RD 463/2020, de 14 de marzo, tivo lugar 
o paso da docencia presencial á non presencial na Universidade, o que supuxo unha importante 
labor de organización polo Decanato da facultade, que en todo momento se realizou ao abeiro das 
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disposicións legais ad hoc, e das instrucións do Reitorado da Universidade de Vigo, e do propio 
Decanato da Facultade. Cabe destacar as comunicacións emitidas durante o mes de marzo de 2020 
de diversas indicacións aos coordinadores das asignaturas.  
 
Débese destacar a recepción e supervisión da modificación das Guías Docentes de todas as 
asignaturas do Grao no primeiro e segundo cuadrimestre, tras a remisión das Circualres 26/20 e 
35/20 do Decanato de 30 de marzo e 14 de abril de 2020. 
 
Ademais, débense destacar as reunións do PAT para permitir ao estudantado transmitir as súas 
inquedanzas, queixas e observacións. 
 
5. Outras accións de coordinación desenvolvidas 
 
Dende la Coordinación da Titulación de Dereito da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, 
mantivéronse reunión de coordinación para tentar dar respostas á situacións derivadas da 
problemática do estudo, da movilidade, realizando intervencións a través de reunións e entrevistas 
persoais e colectivas. 
 
Dada a especial situación sanitaria do entorno Covid, tivéronse que afrontar accións directamente 
relacionadas coa coordinación nun contexto de emerxencia sanitaria que implicaba unha especial 
atención a cuestións derivadas da conectividade e da facultade online. 
 
 

 
IV. CONCLUSIÓNS 
 

As accións de coordinación indicadas repítense en termos similares curso tras curso dende a 
implantación do Grao en Dereito, e entendemos que resultan axeitadas e suficientes para garantir 
un axeitado desenvolvemento das actividades académicas da titulación. Débese destacar tamén a 
implicación e colaboración amosada coa coordinación do Grao polo profesorado que colaborou 
optimamente. 

 

 
V. ANEXOS 
 
 
1.Calendario de elaboración das Guías Docentes do curso 2019/2020. 
 
2. Cronograma do curso 2019/2020  
 
3. Informe sobre o proceso de elaboración das Guías Docentes do curso 2019/2020 
 
4. Circular 26/20, de 30 de marzo. 
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5. Circular 35/20, de 14 de abril. 
 
6. Modelo Oficial de modificación das Guías docentes enviadas aos Coordinadores das materias. 
 
7. Acta da Reunión da Comisión de Coordinación das Facultades de Ciencias Xurídicas e do 
Traballo e de Dereito da Universidade de Vigo, de 14 de Xullo de 2020. 
 
 
 
 
 Data: 15 de decembro de 2020 
 
 
 Responsable do título: Xosé Manuel Pacho Blanco 
 

 Sinatura:   

 

 



Calendario e procedemento interno das distintas fases de elaboración e aprobación das guías docentes da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo para 
o curso 2019-2020. Curso 1º Grao 

(Aprobados na Xunta de Facultade do 17 de xuño de 2019 ) 

Responsable Tarea Descrición Data 

Coordinadora de titulación 

Revisión das competencias da 

Titulación e a  súa asignación as 

materias 

1) Revisar que as competencias xerais, básicas, específicas e transversais 

introducidas en Docnet correspondan coas da memoria da Titulación 

Dende o 12 de xuño ata ó 18 de 

xuño 

Coordinadoras/es de 

materia 
Elaboración das guías docentes 

2) Definición dos resultados de aprendizaxe das materias 

3) Contidos (Temario) 

4) Distribución dos créditos (aula, maxistrais, prácticas, traballo autónomo do 

alumno, etc.) 

5) Metodoloxía docente 

6) Criterios de avaliación 

7) Bibliografía 

Dende o 19 de xuño ó 24 de xuño 

Coordinadora de titulación 

/ Coordinadoras/es de 

materia 

Revisión das guías docentes 
Este proceso implica un traballo bilateral entre os Coordinadores/as de Grao e os 

Coordinadores de Materia 

Dende o 25 de xuño ata ó 29 de 

xuño 

Comisión de Calidade Revisión de guías docentes 

1) Envío, dende a Coordinación do Grao , do informe de revisión das guías 

docentes e da documentación necesaria para someter a revisión as guías 

docentes por parte de dita Comisión 

2) Revisión das guías docentes por parte da Comisión de Calidade 

Ata o 1 de xullo 

Xunta de 

Facultade/Comisión 

permanente 

Aprobación das guías docentes de 1º 

curso grao 

Aprobación, en Xunta de Facultade ou Comisión Permanente, das guías docentes 

de 1º curso graos 
Ata o 5 de xullo 

Decanato 
Peche das guías docentes de 1º curso 

graos 
Peche, na plataforma Docnet, das guías docentes de 1º curso graos Ata o 5 de xullo 

Decanato Publicación das guías de 1º curso graos 
A publicación implica á posta a disposición do público da devandita información na 

web do centro 
Ata o 5 de xullo 

 



Calendario e procedemento interno das distintas fases de elaboración e aprobación das guías docentes da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo para 
o curso 2019-2020. Cursos 2º,3º,4º Grao e Mestrado 

(Aprobados na Xunta de Facultade do 17 de xuño de 2019 ) 

Responsable Tarea Descrición Data 

Coordinadora de titulación 

Revisión das competencias da 

Titulación e a  súa asignación as 

materias 

1) Revisar que as competencias xerais, básicas, específicas e transversais 

introducidas en Docnet correspondan coas da memoria da Titulación 

Dende o 12 de xuño ata ó 21 de 

xuño 

Coordinadoras/es de 

materia 
Elaboración das guías docentes 

2) Definición dos resultados de aprendizaxe das materias 

3) Contidos (Temario) 

4) Distribución dos créditos (aula, maxistrais, prácticas, traballo autónomo do 

alumno, etc.) 

5) Metodoloxía docente 

6) Criterios de avaliación 

7) Bibliografía 

Dende o 24 de xuño ó 1 de xullo 

Coordinadora de titulación 

/ Coordinadoras/es de 

materia 

Revisión das guías docentes 
Este proceso implica un traballo bilateral entre os Coordinadores/as de Grao e 

Mestrados os Coordinadores de Materia 
Dende o 2 de xullo ata ó 10 de xullo 

Comisión de Calidade Revisión de guías docentes 

1) Envío, dende a Coordinación do Grao ou Mestrado á Comisión de Calidade, do 

informe de revisión das guías docentes e da documentación necesaria para 

someter a revisión as guías docentes por parte de dita Comisión 

2) Revisión das guías docentes por parte da Comisión de Calidade 

Ata o 12 de xullo 

Xunta de 

Facultade/Comisión 

permanente 

Aprobación das guías docentes dos 

graos (cursos 2º,3º.4º) e mestrados 

Aprobación, en Xunta de Facultade ou Comisión Permanente, das guías docentes 

do graos (cursos 2º,3º.4º)  e mestrados 
Ata o 19 de xullo 

Decanato 
Peche das guías docentes dos 

graos(cursos 2º,3º.4º)   e mestrados 

Peche, na plataforma Docnet, das guías docentes dos graos (cursos 2º,3º.4º) e 

mestrados 
Ata o 19 de xullo 

Decanato Publicación das guías 
A publicación implica á posta a disposición do público da devandita información na 

web do centro 
Ata o 19 de xullo 

 



 

 

Asignatura: 
Curso y cuatrimestre: 
Créditos ECTS: 
Coordinación de la materia: 
Profesorado: 
Correo-e 

 

 
SEMANAS 

 
ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 
TRABAJO AUTÓNOMO DEL 

ALUMNO 
 

 
 

 
TEORÍA ó CLASES MAGISTRALES 
(grupo grande)  
 

 
PRÁCTICA ó SEMINARIO  
(grupo pequeño) 
 

 
1ª Semana 
 
(9 a 13 de septiembre) 
 

 
 
 
 

 
 
No hay seminario práctico 

 
a) estudio del tema 1 
b) lectura del tema de la semana 

siguiente 
c) preparación del seminario 

práctico que se vaya a realizar 
la semana siguiente.  

 
Xxx horas de trabajo autónomo 

 
2ª Semana 
 
(16 a 20 de septiembre) 
 
 

 
 
 

 
No hay seminario práctico 
 

 
 
 

    



3ª Semana 
(23 a 27 de septiembre) 
 
 
 
4ª Semana 
(30 de septiembre a 4 de 
octubre) 
 

   

 
5ª Semana 
(7 a 11 de octubre) 
 
 

   

 
6ª Semana 
(14  a 18 de octubre) 
 

   

 
7 ª Semana 
(21 a 25 de octubre) 
 

   

 
8ª Semana 

(28 a 31 de octubre) 
VIERNES 1 DE NOVIEMBRE: 
FESTIVIDAD TODOS LOS 
SANTOS  
 

   

 
9ª Semana 
(4 al 9 de noviembre) 
 
 

   



 
10ª Semana 
(11 al 15 de noviembre) 
  
 

   

 
11ª Semana 
(18 a 22 de noviembre)  
 

   

 
12ª Semana 
(25 al 29 de noviembre) 
 

   

 
13ª Semana 
(2 al 5 de diciembre) 
VIERNES 6 DE DICIEMBRE: 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN  
 
 

   

 



INFORME SOBRE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE GUÍAS DOCENTES 

EN EL GRADO EN DERECHO 

- Desde un punto de vista global podría decirse que el proceso de revisión y elaboración
de las guías docentes se ha llevado a cabo con éxito y sólo con algunas cuestiones
problemáticas a nivel particular y algunos retrasos puntuales.

- En mi caso, en tanto se trata del primer año que desempeño la labor de coordinación
en el Grado en Derecho es importante decir que no conseguí que me incluyesen como
coordinadora de la titulación hasta varios días después de que se iniciase el plazo para
la elaboración de las guías.

- En dos asignaturas (Derecho Penal I y Derecho Penal II) no constaban correctamente
los coordinadores de las asignaturas,  en una de ellas se reflejaba como coordinador a
un profesor del campus de Ourense. Nos explican desde Calidade que se debió a que
no se volcaron correctamente los datos en la plataforma.

- La novedad introducida en la plataforma docnet a través de la cual este curso se ha
eliminado la opción “otros” en la pestaña que trata el sistema de evaluación ha sido la
cuestión que ha generado más confusión y errores en las guías, en tanto los
porcentajes de evaluación no sumaban un 100% en total.

- La comunicación con Calidade/docnet la última semana fue muy complicada sobe todo
por vía telefónica.

- El hecho de que el idioma principal sea sólo el gallego generó en una asignatura
algunos problemas en tanto el coordinador no dominaba la lengua. Por este motivo el
profesor decidió redactar primero la guía en castellano y luego utilizar el traductor
(que no funcionó correctamente durante todo el proceso de elaboración de las guías)
para redactar la guía en su versión en gallego. Al intentar llevar a cabo lo explicado
perdió todos los datos introducidos en la versión en castellano.

- Muchos de los coordinadores son profesores asociados que no consultan de forma
regular sus correos de la universidad y esto genera retrasos.

- La revisión de las guías del primer curso fue muy atropellada porque el plazo se
comunicó desde docnet con poca previsión.

Anexo número 1



SUGERENCIAS: 

- Permitir que la edición se haga tanto en gallego como en castellano.

- Que en los datos de contacto de los profesores asociados consten también sus correos
personales que ellos mismo indiquen.

- Que los plazos se conozcan con más antelación.

ERRORES MÁS HABITUALES EN LAS GUÍAS: 

Las guías docentes en general no contenían errores de redacción ni discrepancias destacables 
entre las distintas versiones en las tres lenguas. Las cuestiones que han sido objeto de revisión 
de forma más destacable son: 

- El tema de los porcentajes después de la eliminación de “otros”.

- La ausencia en algunas asignaturas de bibliografía básica.

En Vigo, 16/07/2019 

Fdo: 

Tamara Martínez Soto 
Coord. Grado en Derecho 



CIRCULAR 26/2020: 

INSTRUCIÓN VICERREITORÍA REGULACIÓN ACTIVIDADE DOCENTE. 
 

 

Bo día, 

  

Por medio da presente Circular, informamos da seguinte cuestión: 

  

Hoxe tense publicado a Instrución 2/2020, de 28 de marzo, da Vicerrectoría de 

Ordenación Académica e Profesorado que regula a actividade docente durante o período 

de peche de Centros debido ao COVID-19. 

  

Tal Instrución figura como documento adxunto a esa mensaxe pero tamén a podedes 

atopar no seguinte link: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/374 

  

  

Respecto á citada Instrución, resumimos e destacamos o seguinte dos seus aptos. 3 (Guías 

Docentes) e 4 (Actividades de avaliación): 

  

 

1.-  En relación coas Guías Docentes en xeral: 
  

Tal e como se determina no apto. 3.1 da Instrución. O profesorado coordinador de cada 

materia, de común acordo co resto do profesorado da materia, poderá facer as adaptacións 

que se consideren oportunas das guías docentes. 

  

Non obstante, tales modificacións: 

  

- deberán ser as mínimas posibles co fin de adaptar as guías docentes á situación de non 

presencialidade. 

- non deberán contradicir a memoria do título 

  

  

2.- En relación co Sistema de avaliación en particular: 
  

Deberase eliminar a valoración da asistencia a clase como criterio de avaliación, tal e 

como establece o apto. 3.2 e deberase complementar o apartado bibliografía con aquelas 

referencias que axuden ao autoaprendizaxe da materia 

  

A persoa coordinadora, de común acordo co profesorado da materia, poderá realizar as 

adaptacións que considere oportunas nas actividades de avaliación continua previstas para 

axeitalas á situación de non presencialidade. 

  

Asemade, no caso de que sexa necesario realizar exámenes finais na modalidade virtual, 

ditarase a oportuna resolución reitoral ao respecto. 

  

  

3.- Procedemento para implementar ditas modificacións: 
  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/374


Primeiro: As modificacións das guías docentes faranse constar nun documento* que 

servirá como Anexo á guía docente que xa se aprobou no seu momento. 

  
Segundo: Tal documento deberá ser  comunicado as persoas Coordinadoras da 

Titulación que comprobarán que se circunscriben ao previsto na Circular. 

  

Terceiro: Unha vez comprobado, o profesorado publicará este Anexo en Faitic para que 

o alumnado da materia quede informado. Estes Anexos ás Guías Docentes entrarán en 

vigor sen necesidade de que sexan aprobadas polo centro. Con todo, o Decanato 

establecerá o procedemento e prazos pertinentes para que estas modificacións sexan 

ratificadas polo órgano competente do Centro**. 

  

 

*Non hai un formulario específico para tal fin. Non obstante, prégase que cando 

elaboredes o documento que sirva de Anexo á guía, se indique de forma sinxela e moi 

clara cal é o apartado concreto que se varía da guía. 

  

** Informamos que temos previsto celebrar unha Comisión de Calidade o vindeiro 16 de 

abril e unha posterior Xunta de Facultade. Por tal motivo, o prazo para enviar tales 

modificacións as persoas Coordinadoras dos Títulos remata o día 13 de abril. 

  

Agardando que todo vaia ben e agradecendo, como sempre, a vosa atención e 

colaboraición, recibide un saúdo. 

 

O Equipo Decanal 

  

  

  

 



Circular 35/2020: 

Resolución Reitoral de 14 de abril sobre Avaliación virtual na Universidade de 

Vigo durante o estado de alarma. 

Procedemento cambios nas guías docentes. 
  

Bo día a todas e todos, 

  

Agardamos atoparvos ben e agradecemos a vosa colaboración neste momento 

complicado. Como sabedes, día tras día, temos novidades, de aí que teñamos que 

informar puntualmente de todas elas e abusemos algo da vosa paciencia. 

  

Dito isto, por medio desta Circular, informamos de dúas cuestións: 

  

1.- Resolución Reitoral de 14 de abril sobre Avaliación virtual na Universidade de 

Vigo durante o estado de alarma  
  

1.1.- Onte ás 20:30 horas, e  tras tres horas de reunión con Decanas e Decanos, 

decidiuse polo Reitor que a convocatoria dos exames vaise facer de xeito virtual. 

  

Hoxe, ás 10:18 horas publicouse unha Resolución ao respeito. A podedes atopar no 

seguinte link: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/avisos/aviso/show/27625 

  

Esta Resolución complementarase cunha Instrucción na que nos sinalarán o 

procedemento e cuestións técnicas para realizar esos exames. Tal Instrucción técnica a 

remitiremos cando sexa publicada. 

  

1.2.- En todo caso, nos permitimos apuntar dúas consideracións:  

  

- Segundo o Manual que vos remitimos onte e conforme ao que se recalcou na reunión, 

semella que vai a ser factible realizar calquera tipo de exame (test, preguntas curtas, 

largas, oral, etc.) vía virtual. De feito, no Manual  podedes atopar  información ao 

respecto (nas páxinas 12 a 16) e en particular na páxina 14 in fine e na páxina 15.  

  

- Por tanto, sen agardar a tal Instrucción Técnica, pensamos que con esta información é 

suficiente para ir facéndose unha idea de se a modalidade de exame final que tedes 

prevista na guía docente (e ao marxe do requisito obvio do cambio da presencialidade 

pola non presencialidade) se pode seguir realizando sin variar a guía. 

  

O Manual o tedes dispoñible 

aquí: https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-

04/20200413_Manual_docencia_avaliacion.pdf   

  

2.- Procedemento cambios na guías docentes: 
  

Chegados a este punto, e centrados no exame final e nos cambios das guías 

docentes, desde o Equipo Decanal consideramos o seguinte: 

  

2.1.- No Manual recoméndase que o exame final non supere o 40% da nota. Esta é unha 

recomendación novedosa que o profesorado deberá valorar se sigue ou non.  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/avisos/aviso/show/27625
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-04/20200413_Manual_docencia_avaliacion.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-04/20200413_Manual_docencia_avaliacion.pdf


  

Ao respecto, comentamos o seguinte. Sería convinte que se optamos por seguir esta 

recomendación (rebaixando o peso do exame final ao 40% a prol da EC) non xeremos a 

día de hoxe  maior carga de traballo ou miniprobas de avaliación a celebrar nestas 3 

semanas. En conclusión: confiamos no voso bo criterio e flexibilidade se seguides tal 

recomendación. 

  

2.2.- Nas modificacións das guías docentes hai que ter en conta esta nova Resolución. 

Non obstante retomamos o xa comentado na Circular 34/2020 que remitimos onte e a 

simplificamos aínda mais: Dúas opcións: 

  

- Docentes coordinadores de materia que ainda non enviaron a súa proposta de 

variación da guía docente:  

 

Poderían incluir na súa proposta a variación no sistema de avaliación do exame final da 

materia contemplando que este se realice vía virtual. En todo caso, se consideran que o 

que di na guía docente se axeita (siquera indirectamente) a unha convocatoria virtual 

non deberían de facer ningunha modificación.  

 

Do mesmo xeito tamén poderían contemplar outras hipóteses como a avaliación do 

alumnado que non teña EC si o dito na guía (siquera indirectamente) non se axeita á 

posibilidade de avaliar a ese alumnado nunha convocatoria virtual. 

 

En suma: se considerades que dunha interpretación ampla da guía docente, esta se pode 

adaptar as novas circunstancias (avaliación continua virtual e exame final virtual) non 

sería preciso que enviarades ningún tipo de modificación. Con todo, prégase unha 

comunicación fluida co alumnado neste sentido para que non haxa dúbidas.  

   

- Docentes coordinadores de materia que xa tiveran entregado as súas modificacións 

de guías e queiran modifcar o sistema de avaliación do exame final: 
 

Poderán indicar por correo á persoa coordinadora da materia a que xa lle teñen enviado 

o documento cos cambios tal modificación.  

 

2.3.- Por si vos axuda as persoas que ainda non enviaran cambios na guía docente e os 

queiran remitir, xuntamos un modelo de formulario que vos pode servir como 

referencia. Os que xa enviachedes os vosos cambios non é preciso que os voltedes a 

remitir con tal formato. 

  

2.4.- O prazo para comunicar tales variacións e, en todo caso, clarificar ao alumnado en 

que vai a consistir o exame final, remata o día 17 de abril.  

  

Asimesmo tales modificacións terán que ser comunicadas á persoa coordinadora do 

título como máximo antes do día 17 de abril ás 14:00 horas. 

 

Estamos a vosa disposición para intentar solventar calquera dúbida que podades ter.  

 

Moitas grazas pola vosa atención, colaboración e paciencia neste momento. 

 

Un saúdo e moita Saúde. 



 

O Equipo Decanal 

 

 

 

 



MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES  
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO 

 

TITULACIÓN:  

MATERIA:  

DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA:  

CURSO :  

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA: 
 
MODALIDADE: (antiga redacción) 
 
 
 
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción) 
 
 

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:  
 
 

 



ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DAS FACULTADES DE CIENCIAS 
XURÍDICAS E DO TRABALLO E DE DEREITO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 14 DE XULLO DE 2020 

 

Sendo as 11:30 horas do día 14 de xullo de 2020 e estando presentes, a través de 
videoconferencia dende as aulas de campus remoto, os asistentes que se relacionan a 
continuación, comeza a reunión. Asisten:  Marta Fernández Prieto (Decana da Facultade de 
Dereito), Francisca Fernández Prol (Coordinadora do Grao en Dereito da Facultade de Dereito), 
Francisco Torres Pérez (Decano de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo) e Lydia 
Noriega Rodríguez (Vicedecana de Organización académica e Coordinadora do Grao en Dereito 
da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo) 

 A reunión ten como orde do día: 1. Designación do membro da comisión que exercerá as 
funcións de secretaría. 2. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior . 3. Análise 
do estado de execución da acción de mellora da titulación do Grao en Dereito proposta para o 
curso 2018-2019. 4. Análise e aprobación, se procede, das propostas de accións de mellora da 
titulación para o curso 2019-2020. 5. Análise e aprobación, se procede, da proposta de 
modificacións a memoria da titulación para o curso 2019-2020. 6. Análise das incidencias 
detectadas na elaboración das guías docentes do curso 2020-2021 por se dan lugar a 
modificacións na memoria ou melloras para o curso 2020-2021. 7. Suxestións e preguntas 

 

Punto 1. Designación do membro da comisión que exercerá as funcións de secretaría. 
Acórdase por unanimidade designar secretaria da reunión a Lydia Noriega Rodríguez. 
 
 Punto 2. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (reunión ordinaria do 
11 de febreriro de 2019).  
Apróbase, por asentimento, a acta.  
 
Punto 3. Análise do estado de execución da acción de mellora da titulación do Grao en Dereito 
proposta para o curso 2019-2020. 
Xúntase a acta da reunión de 11 de febrero de 2019. Tras analizar o grado de execución das tres 
melloras propostas para a Titulación, considérase que están executadas e, polo tanto, cerradas 
 a) 2017GDT01. Continuar coa análise das taxas académicas por materia dos estudantes e a 
análise comparativa entre sedes en materias nas que as taxas revelen un reducido rendemento 
do estudantado. En ningún dos dous centros se detectaron materias nas que se aprecie un 
reducido rendemento do alumnado. 
 b) 2017GDT02. Reunión con alumnado y profesorado para abordar los problemas de 
organización temporal das materias en el plan de estudios. En ningún dos dous centros se 
detectaron problemas de organización temporal das materias. 
 c) 2017GDT03. Valorar a oportunidade de proceder á modificación da memoria de verificación 
coa finalidade de incorporar os erros detectados a través dos informes de seguimento do título 
e outros cambios que se consideren oportunos. En ambos os dous centros se acordou non 
validar a declaración de interese para a modificación da memoria de verificación do Grao en 
Dereito (Na Facultade de Dereito, este acordo adoptouse dentro da reunión ordinaria da Xunta 
de Facultade, celebrada o 28 de Febreiro de 2018).  
 



Punto 4. Análise e aprobación, se procede, da proposta de accións de mellora da titulación 
para o curso 2019/2020.  
Das tres melloras inicialmente formuladas para a titulación, acórdase que só a primeira se 
aprobe como proposta de acción de mellora para a titulación. 2018GDT01. Solicitar que se 
modifique a aplicación DOCNET para que avise cando unha guía é modificada, e non enviada, ao 
coordinador do título. 
  
Punto 5. Análise e aprobación, se procede, da proposta de modificacións a memoria da 
titulación para o curso 2019-2020. 
Apróbanse as propostas de modificacións e acórdase delegar nas coordinadoras de grao os 
cambios que sexan necesarios si se detectase algún erro na definición de ditas modificacións.  
 
Punto 6. Análise das incidencias detectadas na elaboración das guías docentes do curso 2020-
2021 por se dan lugar a modificacións na memoria ou melloras para o curso 2020-2021. 
 
Na elaboración das guías docentes de este curso e debido a situación de crisis sanitaria, 
engadiuse una apartado  titulado “ Plan de contingencias” por si por razóns sanitarias é 
necesario pasar a docencia e a evaluación virtual. Ha sido cuberto por todos os coordinadores 
de cada materia, sin que se debe resaltar ninguna incidencia destacable.  
 
Punto 7. Suxestións e preguntas 
 
Non existindo suxestións ou preguntas, levántase a sesión as 12:15 h. 
 
 En Vigo, a 14 de xullo de 2020 
 
 
 
 
 
Lydia Noriega Rodríguez 

 

 

 

 


