INFORME DE SEGUIMENTO E RESULTADOS DO PLAN DE ACCIÓN
TITORIAL (PAT)
CURSO 2019/2020

I. INFORMACIÓN XERAL
Centro/s

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, Universidad de Vigo
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
Grao en Dereito

Denominación do/s Dobre Grao ADE-Dereito
título/s
Master en Avogacía
Master en Xestión e Dirección Laboral
Master de Menores en situación de desprotección e conflito social
Curso

2019/2020

II. COORDINACIÓN
Coordinador/a
PAT

do

Regina Ibáñez Paz

III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN
Dende a Coordinación do Plan de acción titorial (PAT), se planificaron as diferentes reunións
colectivas dos/as titores/as cos seus estudantes, a razón de dúas por curso académico, polo menos,
e sen perxuicio das reunións individuais que foran requieridas polos/as estudantes.
A primeira reunión estudantado-titores/as tivo lugar durante o primer cuadrimestre do curso
2019/2020. Nela, era tarefa de cada titor/a informar sobre os plans de estudos, as saídas
profesionais, os principais servizos universitarios e as actividades de formación, culturais e
deportivas coas que conta a Universidade.
A efectos de evidenzas, disponse dunha lista de asistencia para a súa sinatura, así como un
cuestionario para ser cumprimentado de forma opcional polo alumnado sobre os seus datos
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persoais e inquedanzas académicas e profesionais (denominado “Anexo II”). Pola Coordinación se
suxire cambiar o senso dalgunhas preguntas ou eliminar por completo o uso das fichas individuais.
Por outra banda, e en segundo lugar, a finais do segundo cuadrimestre, os/as titores/as realizaron
maioritariamente alomenos unha reunión colectiva final, de carácter presencial, na que
intercambiaron cos estudantes os seus pareceres acerca do desenvolvemento do PAT, as
debilidades que puideran detectar, dificultades que atoparon, posibles suxestións, etc.
Por outra banda, o PAT serviu de canle de comunicación para facer chegar ao alumnado cuestións
de interese específica (en determinados cursos e titulacións) ou xeral (para todos os cursos e
titulacións), especialmente neste último caso tras o confinamento decretado en marzo:



De interés específico: Información sobre TFG ou TFM, programas de intercambio ou
preinscripción en másteres, entre outras.
De interés xeral: Información institucional relativa á alerta sanitaria; dispoñibilidade de aulas
virtuais para labores de titorización; dispoñibilidade de acceso libre e ilimitado á biblioteca
virtual Tirant lo Blanch, para facilitar o traballo durante o período de confinamento,
Formulario de detección de problemas tecnolóxicos que impedisen o seguimento da
docencia virtual, ou información relacionada coa Convocatoria de axudas urxentes e
excepcionais Covid-19, entre outras.

Asimesmo, ao remate do curso púxose a disposición do estudantado, a través da plataforma Faitic,
unha enquisa anónima cuxos resultados se evidencian neste informe.

IV. TITORIZACIÓN
Se celebraron as seguintes reunións colectivas:



Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos:

1ºCURSO: Titora: Carmen Domínguez Rubira.
Datas: Primeira reunión grupal en novembro de 2019. Reunión grupal de seguimento en abril de
2020.

A primeira reunión co alumnado titorizado tivo lugar en novembro de 2019. Asisten 44 persoas.
Nela, facilítase o Anexo II, voluntariamente cumprimentado por 48 estudantes.
A segunda reunión ten lugar, de xeito remoto, o 6 de abril de 2020. Nesta ocasión, a xuntanza serve
para despexar as dúbidas do alumnado, concentradas na situación tan especial vivida por mor da
pandemia. Dúbidas e queixas relativas aos exames futuros, ao xeito de avaliar algunas materias, ás
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clases virtuais, os apuntes, etc. Manifestan a importancia do contacto co profesorado a través das
aulas virtuais, que agradecerían poida extenderse a todas as materias. Preguntan sobre a
posibilidade de gravar as clases e pola titorización do curso ponte.
As dúbidas son trasladadas á coordinación do título para a procura dunha solución xunto co
profesorado implicado.
En todo momento, mantense o contacto co alumnado titorizado a través da plataforma Faitic para
intentar resolver as súas dúbidas e informar das resolucións do Rectorado e as instruccións desde a
Facultade. O alumnado valorou positivamente a disposición a través das aulas virtuais como sinal
de apoio e acompañamento.
2º CURSO: Titora: Mar Rodríguez Domínguez
Datas: Primeira reunión grupal en outubro de 2019. Reunión grupal de seguimento en abril de 2020.

A primeira reunión co alumnado titorizado tivo lugar o 28 de outubro de 2019. Asisten 20 persoas.
Nela, facilítase o Anexo II, voluntariamente cumprimentado por 22 estudantes.
A reunión de seguimento ten lugar, de xeito remoto, o 1 de abril de 2020. Asisten un total de 26
persoas, aínda que a meirande parte non quixeron asinar a súa asistencia. Os temas formulados
tiveron que ver co seguimento da docencia durante o estado de alarma e coa inquedanza en relación
á avaliación das diferentes materias. Houbo tamén queixas sobre o incremento de traballo online
respecto á carga de traballo normal en modo presencial.

3ª CURSO: Titora: Rosa Rodríguez Martín-Retortillo
Datas: Celebráronse un total de cinco reunións grupais, nos meses de outubro e decembro de 2019
e nos meses de marzo, abril e maio de 2020.

A primeira reunión grupal, celebrada a petición do estudantado, ten lugar o 16 de outubro de 2019.
Pendente a asignación dunha persoa que titorice este grupo, asiste en calidade de coordinadora
Rosa Rodríguez Martín-Retortillo. Asisten 25 estudantes. Nesta reunión, os/as estudantes manifestan
o descontento coa elevada carga de traballo que supón para eles, en canto a densidade, a materia
“Dereito Tributario II”. Non só no que respecta á parte teórica, senón tamén ás prácticas. En canto a
estas últimas, sinalan que ás veces teñen que resolver casos sobre temas que aínda non se explicaron,
polo que atopan unha dificultade maior na súa resolución. Tampouco comparten o xeito de puntuar
as prácticas, segundo se establece na Guía Docente. Por outra banda, unha cuestión que afecta a
“Dereito Tributario” e a “Economía Laboral”, é que manifestan ter que elixir ao comezo do
cuadrimestre a opción pola avaliación continua ou final, cando aínda non saben cómo é a materia.
Hai queixas, tamén, respecto ao sistema de avaliación da materia “Economía Laboral”.
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A segunda reunión grupal, xa convocada pola Profesora Rosa Martinez en calidade de titora, ten
lugar o 5 de decembro de 2019. En primeiro lugar, o estudantado plantexa o seu interese en que, as
charlas ou conferencias que se organicen no centro, sexan recoñecidas con créditos. Según indican,
moitas das xornadas ou charlas ás que asisten non están acreditadas e non poden facelas constar no
expediente Por outra banda, sinalan que as charlas inferiores a 5 horas non dan créditos.
En canto ás asignaturas, os estudantes se refiren á materia “Economía Laboral”. Sinalan que
descoñecen o criterio conforme ao cal algunhas persoas, que non superaron a avaliación continua,
teñen a opción de repesca na data oficial do 16 de xaneiro e outras non (quedando, neste último caso,
relegados á convocatoria de xullo). Tamén dín que nesa materia non se publican as notas, senón que
se comunican de xeito individual.
Finalmente, manifestan o seu interese en ver os exames tipo test que realizan ao longo do cuadrimestre
nas diferentes asignaturas do curso, con carácter previo ao exame final, para decatarse dos seus erros
e que serva de aprendizaxe.
A terceira reunión grupal, ten lugar o 25 de marzo de 2020. Asisten 25 estudantes. Pantéxanse por
parte do alumnado cuestións relativas á docencia durante a suspensión da presencialidade.
Expresan as súas dúbidas en canto a avaliación de “Regulación Administrativa da economía” e
“Economía laboral” e sinalan que somentes teñen docencia virtual das materias “Dereito Sindical”,
tanto na teoría como na práctica (obligatoria), “Dereito Social Comunitario” (optativa) e “Dereito de
Cooperativas” (optativa). Estas cuestión son comunicadas á Coordinación do Grao As dúbidas son
trasladadas á coordinación do título para a procura dunha solución xunto co profesorado implicado.
Unha cuarta reunión colectiva ten lugar o 16 de abril de 2020. Asisten 22 estudantes. Seguen a
plantexar dúbidas relativas á materia “Regulación Administrativa da Economía”, alguna das cales
se soluciona xa durante a propia reunión. Manifestan tamén o seu desexo de que se amplíe a
explicación da materia “Dirección estratéxica” e poñen de manifestó a dificultade de comunicación
co profesor de “Recursos Humanos II” que esperan se traslade e poida solventarse.
A quinta e última das reunión grupais ten lugar o 26 de maio de 2020. Asisten 25 estudantes. Nela
trátase un asunto interno do grupo que afecta ao cargo de subdelegado. En canto a cuestión
académicas, sinalan a súa disconformidad cos exames orais en caso de fallo do sistema, consideran
moi limitado o tempo de realización das probas e preguntan, no caso de que os exames sexan
presenciais en xullo, como se van a garantir as medidas de seguridade e cales van a ser as
posibilidades de transporte. Comunícase tamén, una incidencia técnica individual co campus
remoto.
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4º CURSO: Titor: José R. Rodríguez Lago
Datas: Primeira reunión grupal en outubro de 2019. Dúas reunión grupais de seguimento en abril
de 2020.

Primeira reunión grupal (modalidade presencial) - 23 de outubro - Entrega e realización da enquisa
inicial (Anexo II). Traslado de información de contacto ó alumnado.
Segunda reunión grupal (modalidade virtual) - 3 de abril - Información sobre as consecuencias
provocadas na marcha do curso pola pandemia. Consultas e demandas dos alumnos trasladadas polo
titor á coordinadora do PAT. Ábrese un Foro en Faitic para dar cabida a novas consultas.
Terceira reunión grupal (modalidade virtual) - 17 de abril - Actualización da información sobre os
cambios provocados pola pandemia na marcha do curso. Mantense aberto o Foro en Faitic.
Ademáis, celebráronse dúas reunións individuais.
Primeira reunión individual: 2 de decembro. Un alumno e unha alumna de 4º mantiveron unha
reunión co titor para trasladar información e solicitar opinión do Decanato sobre a modalidade de
Avaliación dunha materia de 3º curso. O titor solicitou que presentasen a súa iniciativa por escrito.
Segunda reunión individual: 9 de decembro. Os mesmos alumnos presentaron as súas consultas por
escrito, acompañando a documentación pertinente. A información foi trasladada polo titor ante o
Decano da Facultade. Comunicouse aos alumnos o traslado da información.



Grao en Dereito:

1º CURSO: Titor: Pablo Fernández Carballo-Calero
Datas: Primeira reunión grupal en novembro de 2019.

Na primeira reunión (celebrada o 11 de novembro de 2019) presentouse o obxectivo e función do
Plan de Acción Tutorial. Nela, facilítase o Anexo II, que non foi cumplimentado por ningún
estudante..
Ante a imposibilidade de celebrar a segunda reunión de xeito presencial pola situación de pandemia
infórmase ao alumnado da posibilidade de plantexar calquera cuestión a través dun aviso mediante
plataforma Faitic o día 26 de marzo. Ningún estudante fixo uso desta posibilidade.
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2º CURSO: Titora: Noemi García Gestoso
Datas: Primeira reunión grupal en novembro de 2019. Reunión de seguimento en abril de 2020.

Na reunión inicial do PAT, celebrada o 18 de novembro de 2019, presentouse o obxectivo e función
do Plan de Acción Tutorial. Facilítase ademáis o Anexo II, que foi cumplimentado pola totalidade do
alumnado asistente (28.persoas). Os temas plantexados foron os seguintes:





Problemas de transporte, sobre todo no caso de residencia fora de Vigo.
Demanda de información sobre actividades da Universidade.
Demanda de formación adicional (asistencia a xuizos, oratoria, inglés xurídico, etc.
Exceso de profesorado nalgunhas materias.

Esta xuntanza celebrouse sen temas de grande preocupación, nin problemas ni incidencias.
Situación muy distinta á que se produxo no segundo cuatrimestre, especialmente a raíz da
pandemia e á declaración do Estado de alarma e hasta o final do curso.
A segunda reunión grupal, de seguimento, tivo lugar o 24 de abril de 2020, por remoto.
Conectáronse 55 persoas. Os temas formulados foron os seguintes:




Queixas relativas á falta de uso por parte do profesorado dos recursos on line.
Queixas tamén en relación ao material. En ocasións escaso; en ocasións excesivo e orixe de
moita carga de traballo.
Moitísima preocupación, ansiedade e moitísimas dúbidas en relación ao sistema de
avaliación, os exames e, sobre todo, á posibilidade de fallos técnicos durante as probas. Non
son favorables ao uso das cámaras e manifestan tamén o seu temor a que, con base no medo
á copia, o tempo que se estableza para as probas sexa demasiado escaso.

Nos casos nos que procedía, a información foi remitida á coordinación do título.
Ademáis das reunión grupais, tamén alcanzou especial relevancia a atención individual.

3º CURSO: Titor: Rafael Fernández Acevedo
Datas: Primeira reunión grupal en novembro de 2019. Reunión de seguimento en marzo de 2020.

Á reunión inicial do PAT, celebrada o 26 de novembro de 2019, asistiron 11 estudantes. Presentouse
o obxectivo e función do Plan de Acción Tutorial. Facilítase ademáis o Anexo II, que foi
cumplimentado por 10.alumnos/as. Os temas plantexados polo alumnado foron os seguintes:
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Consideran escaso o tempo de marxe entre que rematan as clases e comezan os exames.
Engaden, ademáis, que na última semana de clases teñen moito traballo plantexado que,
coa proximidade dos exames é difícil abarcar.
Hai alguna queixa en relación á planificación da materia de Dereito mercantil, impartida por
varios profesores, pero esta queixa non é secundada de xeito xeral polo alumnado asistente.

Se trasladan as observacións formuladas ao Decanato.
A segunda reunión grupal, de seguimento, tivo lugar o 25 de marzo de 2020, por remoto.
Conectáronse 4 estudantes. Algunhas persoas fixeron chegar por medio do correo electrónico as
súas impresións, queixas e dúbidas. Os temas formulados foron os seguintes:





Carga excesiva de traballo persoal para o alumnado e pouca implicación do profesorado á
hora de desenvolver as materias. Ausencia de retroalimentación respecto aos traballos
entregados.
Falta de información en relación á adaptación dos contidos, dos métodos de avaliación ou
da natureza das probas por mor do estado de alarma e confinamento.
Queixa específica en relación á materia de Dereito Tributario I. Non se están a impartir clases
online, que precisan para a comprensión da materia. Consideran a carga de traballo volcada
exclusivamente no alumnado, que ten que basearse nun manual para a entrega de resumos
dos que non se recibe retroalimentación. Engaden que, aínda que existe dispoñibilidade do
profesorado por medio do correo electrónico, é imposible formular dúbidas concretas cando
o descoñecemento é tan grande.

Dase traslado das observaciones recollidas ao Decanato da Facultade a través da Coordinadora do PAT con
expresa solicitude de que se adopten as medidas adecuadas para a solución dos problemas detectados.

4º CURSO: Titora: Inma Valeije Álvarez
Datas: Primeira reunión grupal en novembro de 2019.

Na reunión inicial do PAT, celebrada o 26 de novembro de 2019, presentouse o obxectivo e función
do Plan de Acción Tutorial. Facilítase ademáis o Anexo II, que foi cumplimentado pola totalidade do
alumnado asistente (20.persoas). Os temas plantexados foron os seguintes:




Falta de mesas adaptadas para estudantes zurdos nas aulas seminario onde son impartidas as
prácticas. Pregan se habilite mobiliario adaptado a dita circunstancia.
Inconvintes provocados polo peche do servizo de reprografía e a existencia dunha única
máquina de autoservizo de fotocopiado.
Descontento co procedemento de elección de temas TFG. Observan algún inconvinte no feito
de que a publicación dos temas sexa posterior á elección de temas por consenso entre
profesorado e alumnado.
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Preocupación polo que consideran un defecto de información en relación ás prácticas externas.
Consideran que dita información debe publicarse con moita antelación (incluso no momento
da matrícula), xa que condiciona a elección de materias no segundo cuatrimestre. Consideran
tamén precisa a planificación de charlas informativas previas sobre este tema e a mellora na
información publicada ao respecto na páxina web.
Preocupación tamén pola data e modalidade do exame de “Dereito tributario II. Publicada
unha hora e data correcta, a parte oral prolóngase no tempo. Comentan é desaconsellable a
presentación oral voluntaria antes do turno indicado e a coincidencia de data co exame de 4º
de Dereito e o doble grao. Conclúen expoñendo a necesidade de aprobar unha normativa para
regular os exames de tipo oral.

Ante a imposibilidade de celebrar a segunda reunión de xeito presencial pola situación de pandemia
infórmase ao alumnado da posibilidade de plantexar calquera cuestión e manter o contacto por medio
do correo electrónico.



Dobre Grao ADE-Dereito:

1º CURSO: Titor (Dereito): Alexandre Pazos Pérez
Datas: Primeira reunión grupal en decembro de 2019. Reunión grupal de seguimento en abril de
2020.

A primeira reunión co alumnado titorizado tivo lugar o 11 de decembro de 2019. Asistiron 24
estudantes. Foi realizada conxuntamente co Profesor Jorge Falagan. A única incidencia comentada,
de xeito individual neste caso, polo estudantado foi que, en ocasións tiñan frío na aula. Facilítase o
Anexo II, voluntariamente cumprimentado por 26 estudantes.
A reunión de seguimento celebrouse o 24 de abril de 2020, xa por remoto. Asistiron 19 persoas.
Manifestaron que estaban a recibir por parte do profesorado a información e documentación precisa
e que a docencia estaba a adaptarse á modalidade virtual sen maiores contratempos.

2º CURSO: Titora (Dereito): Lydia Noriega Rodríguez
Datas: Celebráronse un total de nove reunión/charlas grupais, nos meses de marzo, abril, maio e
xullo de 2020.

A primeira reunión co alumnado titorizado tivo lugar o 12 de decembro de 2019. Asistiron 35
estudantes. Recolléronse algunhas manifestacións de descontento coa organización dalgunha materia,
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os materiais, os horarios ou as prácticas. Demandaron información en relación aos destinos Erasmus
para a súa titulación.
A seguinte xuntanza tivo lugar o 2 de marzo, presencialmente. Non existía ningunha incidencia a
comentar relacionada con ningunha das materias. Facilitouse o Anexo II, que cubriron de xeito
voluntario.
Despois da declaración do estado de alarma e da suspensión das clases, recibíronse numerosos correos
electrónicos sobre a incerteza no estudo das distintas materias e o sistema de avaliación que se
seguiría. Solicitouse aos diferentes profesores o traslado da información dende a plataforma FAITIC,
feito que tivo resposta na totalidade do profesorado implicado. Máis tarde, o emprego das aulas
virtuais para impartir a docencia contribuíu significativamente á normalización da situación. Durante
o resto do cuatrimestre, convocouse algunha reunión de seguimento e mantivéronse charlas durante
alguna das clases.
Na reunión celebrada o 31 de marzo o alumnado manifestou que parecíalle excesiva a carga de
traballo nunha materia en particular, que podería resolverse falando co responsable.
Na reunión celebrada o día 23 de abril, á que asisten 34 estudantes, a delegada manifestou que non
existía ningunha incidencia con materias de Dereito.
Nas datas do 15 e 30 de abril non se recolleu ningunha incidencia nas charlas sobre a marcha do curso
durante as clases.
Antes do comezo do período ordinario de exames, o 4 de maio, constátase que tiñan claro o sistema
de avaliación e manifestan estar correctamente informados. Despois da realización dos exames, o 29
de maio, puxeron de manifesto algúns problemas técnicos durante o desenvolvemento das probas que
se resolveron sen maior complicación. Respecto ao sistema de avaliación, o alumnado comenta que
todo o profesorado se axustou ao establecidos nas modificacións das guías docentes debido á
situación de saúde.
Finalmente, o 20 de xullo, tivo lugar unha última reunión na que o alumnado manifestou a ausencia
de incidentes na convocatoria extraordinaria.

3º CURSO: Titor (Dereito): Francisco Torres Pérez
Datas: Reunión grupal en abril de 2020

Convócase una única reunión grupal, celebrada o 28 de abril de 2020 en remoto. Asisten 33 persoas.
Nesta reunión, o alumnado plantexa as seguintes cuestións:
Problema coa materia “Sistema Xudicial Español” en relación á metodoloxía empregada na
impartición do contido e a falta de información sobre o sistema de avaliación. Transmitida a queixa
á persoa coordinadora da materia, púxose inmediatamente en contacto co alumnado e solventouse
por completo. Así o transmitiu o estudantado e así o confirmou a delegada vía correo electrónico.
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Satisfacción xeral no resto das materias en canto ao xeito de impartición da docencia e a
modificación das guías docentes en relación ao sistema de avaliación.
Non comunican ningunha cuestión a maiores e declaran ter unha relación fluida coa totalidade do
profesorado, que permite resolver as dúbidas que van xurdindo.

4º CURSO: Titor (Dereito): Xosé Manuel Pacho
Datas: Celebráronse un total de catro reunións grupais, nos meses de novembro de 2019 e no mes de
abril de 2020.

Con data 6 de novembro de 2019 fíxose a primeira reunión do PAT. Asistiron 10 estudantes. O
contido da xuntanza foi a explicación do funcionamento e a utilidade do PAT e a transmisión da
vontade do profesorado de axudar ao axeitado desenvolvemento dos estudos superiores, tendo en
conta a demais a singularidade da dobre titulación. Facilítase ademáis o Anexo II, voluntariamente
cumprimentado por 7 estudantes.
Tras a situación producida pola pandemia da Covid-19, as circunstancias mudaron completamente no
que atinxe ás necesidades do estudantado e ás reunións precisas para atendelas. Celébranse tres
reunións grupais no mes de abril de 2020:
Reunión de 3 de abril de 2020 (20 asistentes)
De xeito xeral, existe preocupación polos exames e adaptación do temario dadas estas
excepcionais circunstancias. Plantéxanse os exames orais, e entenderían que deben ser
públicos ou estar presente alguén, por se houbese problemas. En relación con isto, hai xente
que non ten acceso a internet, e necesitarían alternativas. Preocupación polos cambios de datas
de exame. Preocupación polas prácticas profesionais e como vai a afectar esta situación
excepcional. Preocupación tamén polos estudantes con necesidades especiais. Preocupación
polas comunicacións relacionadas cos Erasmus e Sicue, e se existen mudanzas de prazos, etc.
Inquedanzas específicas recollidas. Dereito Financeiro I. Preocupación polo exame oral,
nestas circunstancias. Prácticas complexas, necesidade de explicación das solucións.
Resúltalles bastante difícil o estudo directo ao non ter clase nin presencial nin virtual. Precisan
de máis contido en Faitic. Dereito Mercantil I. As prácticas resúltanlles difíciles, por extensas.
Preocupación pola participación nas prácticas debido á súa valoración, especialmente para os
que non teñen posibilidade de acceder ou teñen problemas de conexión. Financiación.
Comentan que non é posible recibir clases porque non ten webcam a persoa encargada da
docencia. Non se explica a teoría. Súbense as prácticas pero non se explican. Civil III. Non
teñen clases teóricas e non se sube nada. Cancelouse un parcial e non se sabe como se vai
desenvolver a avaliación continua. O contido das diapositivas non lles parece suficiente para
resolver a práctica. Precisan que se explique máis a práctica que se sube solucionada. Análise
contable. Necesitarían que as clases fosen máis curtas, ao ser virtuais.
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Reunión de 17 de abril de 2020 (17 asistentes)
Problemas xenéricos. Sobrecarga de tarefa. Forma de exame sen determinar. Solución dos
problemas de conexión. Duración dos exames orais. Problemas de acumulación de parciais
atrasados. Acumulación de materia derivada de retraso que non implica exclusión.
Solapamento horario que impide a participación. De novo, petición de exames orais, públicos,
con representante de estudantes.
Problemas específicos. Análise Contable. Manifestan problemas para entender a materia.
Problemas de organización e preocupación ante o exame oral. Financiación. Reiteran o xa
sinalado na reunión anterior, que segue sen solventarse. Dereito Mercantil. Preocupación pola
práctica e a participación en clase. Suxiren que si se podería chamar por lista, que así poderían
participar todos. Alternativas para a xente con problemas de conexión. Dereito Financeiro.
Moito mellor. Preguntan se poderían ter a disposición power points para os estudantes con
problemas de conexión. Civil III. Seguen sen solventarse os problemas comentados na reunión
anterior.
Reunión de 24 de abril de 2020 (30 asistentes)
Problemas xenéricos. Exames parciais que se pisan entre eles. Sería preciso programar as
horas concretas.
Problemas específicos. Análise contable. Solicitan que se programen os orais para que sexa
máis claro todo. Financiación. Segue sen solventarse. Subida de pdf a faitic e nada máis. Dous
dos temas que inclúe, non os explica e consideran que son os máis difíciles. Non se especifica
o tipo de exame, nin teórico nin práctico, nin parcial nin final. Dereito Financeiro. Solicitan,
se é posible, programar as horas para os exames se son orais. Dereito Civil e Dereito Mercantil.
Todo resolto.
O titor pon de manifesto, no seu informe:



O recoñecemento por parte do alumnado do esforzo da maioría do profesorado para adaptarse
mellor ao entorno online e a realidade covid a hora de avaliar.
A petición, en relación ao Anexo II, dunha revisión das preguntas contidas no formulario e da
información solicitada posto que nalgúns casos é confusa ou pouco clara. Singularmente,
enténdese que se debe reformular a pregunta de "Enfermidade ou algún tipo de discapacidade"
que debería recollerse como, por exemplo, "Enfermidade ou alguén tipo de discapacidade que
entende o estudante que pode ser relevante en relación coa súa condición". Tamén se
consideraría importante engadir outra pregunta para tentar detectar necesidades especiais
como "Algunha outra información que o estudante comprenda que pode ser relevante".
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5º CURSO: Titora (Dereito): Marta García Mosquera
Datas: Non se celebraron reunións colectivas neste curso.



Curso ponte RRLL

Titor: José Carlos Orge Míguez

Detectada durante o confinamento, a demanda do estudantado, a necesidade de contar cun titor
PAT específico para o curso ponte, éste foi designado de urxencia. Prestouse voluntario o Profesor
José Carlos Orge Míguez que, con data 8 de abril, púxose en contacto co alumnado por vez primeira.
Tiveron lugar nos seguintes meses varias reunións virtuais nas que se recolleron as seguintes
inquedanzas:
Non dispor de grupo propio foi a crítica unánime deste grupo. O Curso Ponte non contou con grupo
de docencia propio. No que á teoría refírese, foron remitidos a calquera dos dous grupos da mañá.
No que se refire ás prácticas, un dos grupos da mañá pasouse para a tarde. Pero tampouco era un
grupo propio; compartían clase co alumnado do Grao

O alumnado prantexou dúbidas en relación á docencia telemática imposta por mor da pandemia:



Forma de avaliación.
Teledocencia.
o Dificultades técnicas. Infórmase da existencia dun formulario, que poden
cubrir, para a recollida de datos sobre calquera tipo de dificultade técnica que
dificulte ou impida seguir a teledocencia. Infórmase tamén que, unha vez
recollidos os datos, o Rectorado intentará buscar algunha solución.
o Exames fora do calendario oficial. Exponse queixa derivada dun exame final
fora do calendario oficial. Trasladada ao coordinador da materia quedou
resolta.
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Master en Avogacía

Titores/as: Angel Mariño de Andrés e Teresa Martínez Táboas
Datas: Reunión grupal en outubro de 2019

Vigo
Primeira reunión grupal, celebrada o 30 de outubro de 2019, para os grupos A (18:00 horas) e B (16:00
horas). Asisten 15 estudantes no grupo A e 19 no grupo B. Facilítase o Anexo II, que cubren
voluntariamente 14 persoas no grupo A e 17 no grupo B. Os temas expostos polo alumnado presente
foron os seguintes:




No grupo A. Ampliación do uso de faitic por parte do profesorado, máis adecuado para a
entrega de exercicios que o uso do correo persoal do profesorado. Descoordinación entre
profesorado da materia en Dereito Administrativo. Demandan continuidade nas materias e
agradecerían una pequeña introducción aos temas que se supoñen vistos no desenvolvemento
da docencia.
No grupo B. Sinalan tamén, aínda que non hai consenso, a necesidade dunha pequena
explicación sobre a materia a impartir. Amosan a súa disconformidade coa realización dunha
práctica autónoma de dúas horas sen explicación. Gustaríalle alguna proba tipo test nas clases.
Manifestan tamén o seu malestar ante os cambios continuos de profesorado nunha mesma
materia.

Pontevedra
Primeira reunión grupal, celebrada o 22 de outubro de 2019. Asisten 16 estudantes. Facilítase o Anexo
II, que cubre voluntariamente a totalidade do alumnado asistente. Os temas expostos foron os
seguintes:




Cando se compaxina traballo e estudos existe una dificultade de acomodación de horarios. Esto
se complica cando se cambian horarios xa aprobados. Piden que, nestos casos, así como no
caso de conferencias fora de horario, non se teña en conta a falta de asistencia.
Parte do alumnado, que provén da UNED, manifesta un problema parecido pola súa tardía
incorporación ao máster. Solicitan non se teña en conta a súa falta de asistencia nese período
así como que se analice a posibilidade de repetir as probas realizadas antes da súa
incorporación.

Ademáis, foron convocadas reunión de seguimento en xaneiro e marzo de 2020. Por mor da
declaración do estado de alarma e as circunstancias especiais sobrevenidas habilitouse tamén un
exercicio na plataforma faitic para facer chegar as impresións e suxerencias en relación ao
desenvolvemento da docencia. Asimesmo, se mantivo contacto a través do correo electrónico. A
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coodinadora do título fixo chegar documento de resposta a todas as cuestións plantexadas en relación
a:






Falta de información sobre as decisións tomadas pola coordinación do máster ante a situación
de non presencialidade.
Falta de seguimento do cronograma por parte de algún docentes.
Exceso de materia e carga excesiva no traballo autónomo do alumnado.
Falta de información sobre a adaptación da metodoloxía de avaliación e a natureza das probas.
Falta de información relacionada co desenvolvemento das prácticas externas.



Master en Xestión e Dirección Laboral

Titora: Nora Martínez Yáñez
Datas: Celebráronse un total de catro reunións grupais, nos meses de outubro e decembro de 2019
e nos meses de abril e maio de 2020.

A primeira reunión tivo lugar o 23 de octubre de 2019. Trátanse as seguintes cuestión:





O estudantado pide que se colgue a documentación das materias con antelación, para
permitir o estudo previo ao exame. Se transmite esta información a todas as persoas
coordinadoras de materias do Máster.
O estudantado indica que algunhas materias teñen unha carga de traballo, ao seu xuizo,
sobredimensionada. Se transmite esta información ao profesorado aludido.
Algúns estudantes preguntan sobre a posibilidade de recoñecer os créditos da materia
“Prácticas Externas” acreditando experiencia profesional. A coordinadora/titora explica o
procedemento a seguir e os requisitos para que poida darse dito recoñecemento.

A segunda reunión celebrouse o 18 de decembro de 2019. O contido é o seguinte:





O estudantado plantexa dúbidas en torno aos temas de TFM e a elección dos mesmos.
O estudantado pregunta sobre o sistema de elección de empresas para a realización das
prácticas externas.
Algúns estudantes preguntan polos exames da convocatoria de xaneiro.
A coordinadora/titora resolve as dúbidas plantexadas.

Na terceira reunión, do 28 de abril de 2020, xa en remoto, trátanse as seguintes cuestións:



Metodoloxía da docencia on line.
Algúns estudantes manifiestan problemas técnicos relativos aos seus equipos e instalacións
informáticas. Infórmase da posibilidade de pedir apoio técnico á Uvigo.
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Recuperación de dos clases da materia “Técnicas da negociación colectiva” cando sexa
posible impartir clases presenciais.
Estado da cuestión na materia “Prácticas externas”. Posibilidade de elaborar traballos no
caso de imposibilidade de facer as prácticas de xeito efectivo.
TFM. O estudantado manifiesta dificultade de acceso ás fontes bibliográficas.

A derradeira reunión grupal celebrouse o 18 de maio de 2020. Tratáronse as seguintes cuestións:











Comunícase ao alumnado que, según o acordado polo Centro de Coordinación Operativa
(Cecop), o estudantado matriculado nunha Universidade do sistema universitario de Galicia
poderá desplazarse entre as catro provincias galegas para recollida e desaloxo dos seus
aloxamentos para o curso 2019/20.
Comunícase a apertura das bibliotecas universitarias e o procedemento de solicitude de
bibliografía, tema de especial relevancia para a elaboración dos TFM.
Comunícase a ampliación do prazo para realizar prácticas externas.
Sométese á consideración do alumnado a posibilidade de acordar unha data adicional de
defensa dos TFM no mes de setembro. A coordinadora/titora comprométese a levar a
proposta á CAM, ante o interese positivo amosado polo alumnado.
El alumnado pregunta por la Recuperación de dos clases de la asignatura “Técnicas de la
negociación colectiva” cuando sea posible tener clases presenciales.
alumnado pregunta pola posibilidade de celebrar un acto de clausura e entrega de diplomas,
como en anos anteriores. De momento descártase esa posibilidad hasta que cambien as
condicións sanitarias e o Rectorado autorice este tipo de actos.

Master de Menores en situación de desprotección e conflito social

Titora: Teresa Estévez Abeleira
Datas: Primeira reunión grupal en outubro de 2019. Reunión grupal de seguimento en febreiro de
2020.

Na primeira reunión, con data o 10 de octubre de 2019. Asisten 20 estudantes. Trátanse as seguintes
cuestións:




alumnado plantexa a posibilidade de que toda a lexislación utilizada pola totalidade do
profesorado se inclúa nunha única carpeta. En opinión dalgún alumno, esto facilitaría o
acceso á mesma así como o seu manexo.
alumnado pregunta en que data coñecerá o título do TFM. A titora explica o procedemento
de asignación de títulos de TFM ao alumnado e indica que se comunica o título asignado
durante o mes de novembro.
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En relación ás prácticas extracurriculares, comenta unha alumna que ningunha das
institucións coas que hai convenio é do seu interese. Coméntase a posibilidade de propor á
Fundación Universidade de Vigo a celebración de un convenio con algunha institución
adicada a cuestións de protección de menores.
Un alumno, extranxeiro e becario da Fundación Carolina, amosa o seu interese en poder
asistir a algún procedemento en materia de menores, para poder contrastar o
procedemento en España co do seu país.
Valórase como necesaria a pausa de media hora establecida.
Por último, o alumnado manifiesta a súa satisfacción con todos os demáis aspectos do
Máster.

Facilítase ademáis o Anexo II, voluntariamente cumprimentado por 17 estudantes.
Nunha segunda reunión, celebrada o 6 de febreiro de 2020, o alumnado plantexa as seguintes
cuestións:







Necesidade de cambiar a clase do xoves 19 de marzo, que é festivo, para o venres 20 de
marzo,data na que non está prevista docencia algunha.
Interese pola nota da materia “El menor como infractor”, que todavía non coñecen.
Infórmase que o profesorado ten de prazo hasta o día 7 de febreiro para entregar as actas.
Interese polo transcurso da defensa dos Traballos Fin de Máster. Indícase que uns días antes
enviarase a planificación horaria da defensa en cada convocatoria.
Dúbida en relación a la visibilidad da nota numérica na comunicación a móvil de notas.
Infórmase da posibilidade de enviar correo a faitic ou, en todo caso, consultar a nota
numérica na secretaría virtual.
Cuestionamiento do criterio de avaliación seguido na materia “Adopción nacional e
internacional”. Infórmase sobre a liberdade de cátedra e o criterio do profesorado que
otorga as cualificacións.

V. ENQUISAS
Na plataforma Faitic habilitáronse dúas enquisas finais destinadas, por unha banda, aos estudantes,
e, por outra, aos/ás titores/as.
En relación á enquisa do estudantado, a escasísima ou nula participación fai que non poidan
considerarse un mecanismo axeitado de análise e avaliación do PAT. Os resultados poden
consultarse no Anexo. Ao moi limitado número de enquisas respostadas hai que engadir que, ás
veces, a única(s) resposta(s) obtida resulta incoherente en relación ao informe presentado pola
persoa encargada da titorización. Por exemplo: se houbo reunións e contacto… cómo pode ser
descoñecido o titor? Non é posible contrartar as respostas polo tamaño da mostra obtida.
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En calqueira caso, o simple feito da falta de interese por parte do alumnado é un síntoma máis de
que a ferramenta do PAT é mellorable. Así entrevese tamén nas respostas obtidas.
Por outra banda, a participación das persoas encargadas da titorización na enquisa final destinada
a elas foi tamén baixa. Dun total de 17 titores(as), únicamente a cumprimentaron 8. Non obstante,
preséntase a continuación a analise gráfica dalgúns resultados obtidos.
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Utilidade do PAT desde a experiencia co alumnado
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VI. CONCLUSIÓNS
A visibilidade e utilidade do PAT non alcanza todavía obxectivos satisfactorios. A participación do
alumnado, a implicación do profesorado e o desenvolvemento do PAT, tamén amosa ser mellorable.
En canto ás enquisas ao estudantado, nas suxestións se fala de sesións do PAT máis efectivas, que
consigan mellorar as demandas ou inquedanzas dos estudantes. Polo tanto, novamente, se
demanda maior compromiso coas súas necesidades.
Tradicionalmente, o PAT era considerado por unha boa parte do alumnado (seguramente, tamén
por boa parte do profesorado) como un instrumento burocrático con escasa utilidade práctica. Pero
as consecuencias da pandemia e a incertezas derivadas do estado de alarma, fixeron do PAT un
instrumento necesario e valioso para o alumnado que acudiu a el en busca de respostas ás súas
inquedanzas. O profesorado amosou a súa disposición para ofrecer respostas de maneira flexible e
serena. Éste podería ser un punto de arranque: consolidar a conciencia do PAT como ferramenta
útil para a mediación e a mellora continua das prácticas docentes entre profesorado e alumnado.
En canto as propostas, analizados os informes e as enquisas, se sinalan as seguintes:
-

-

É preciso intensificar o traballo de coordinación do PAT, na procura dunha maior e mellor
visibilidade do PAT como instrumento útil para mellorar a docencia.
É preciso coordinar en prazos distintos as distintas titulacións, con calendarios distintos.
É preciso otorgar un maior número de horas ao profesorado encargado da titorización. É
preciso tamén un traballo conxunto coa coordinación dos títulos, a quen corresponde
solventar as cuestións relativas á docencia.
É preciso incentivar a participación nas enquisas de satisfacción, como mecanismo de
mellora do Plan.
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V. ANEXO: RESULTADOS DAS ENQUISAS



Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos:

1º CURSO : Participou unha soa persoa entre o alumnado
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2º CURSO: Participou unha soa persoa entre o alumnado
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3º CURSO: Participaron 5 estudantes.

21

4º CURSO: Participaron 2 estudantes.
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Grao en Dereito:

1º CURSO: Participaron 2 estudantes.
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2ª CURSO: Participaron 2 estudantes.
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3ª CURSO: Participou unha soa persoa entre o alumnado
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4º CURSO: Non se fixo a enquisa por parte de ningún estudante.
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Dobre Grao ADE-Dereito:

PROMOCIÓN 2014/2019: 1 resposta
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PROMOCIÓN 2017/2022: 1 resposta
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Recolléronse tamén no correo electrónico dúas enquisas de primeiro curso do doble grao, que se
evidencian a continuación:
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Anexo IV-A
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL:
CUESTIONARIO FINAL DE SATISFACCIÓN DO ALUMNADO

1. Valore a documentación e a información previa ofrecida do PAT:
o Insuficiente
X

Suficiente

2. Avalíe a organización e a coordinación das distintas actividades desenvolvidas no PAT:
o Moi mala
o Mala
X

Boa

o Moi boa

3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás súas expectativas?
o Nada
o Pouco
X

Bastante

o Moito

4. Valore o grao de utilidade do PAT:
o Nada
o Pouco
X

Bastante

o Moito

5. Que aspectos cree que deben abordarse no desenvolvemento do PAT?
o
o
o
X

Persoais
Académicos
Profesionais
De todo tipo
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6. En que aspectos académicos preferiría que se centrase a función docente titorial?

o Metodoloxía
o Técnicas de estudo
o Preparación de exames
X

Todas as anteriores

7. Pensa que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas?

X

Sí

o Non

8. Tempo medio que adicado diariamente ao estudo:
o Menos dunha hora
X

Dúas horas

o Tres horas
o Máis de tres horas

9. Asistiu regularmente ás clases?
X

Sí

o Non
10. Se na pregunta anterior contestou “non”, por que?

11. Asistiu ás titorías programadas?
X

Sí

o Non
12. Se na pregunta anterior contestou “non”, por que?
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13. Considera axeitado o sistema de seguimento?
X

Sí

o Non

14. Que eliminaría do PAT?

15. Qué engadiría?
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Anexo IV-A
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL:
CUESTIONARIO FINAL DE SATISFACCIÓN DO ALUMNADO

1. Valore a documentación e a información previa ofrecida do PAT:
o Insuficiente
o Suficiente ✔

2. Avalíe a organización e a coordinación das distintas actividades desenvolvidas no PAT:
o
o
o
o

Moi mala
Mala
Boa ✔
Moi boa

3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás súas expectativas?
o
o
o
o

Nada
Pouco
Bastante ✔
Moito

4. Valore o grao de utilidade do PAT:
o
o
o
o

Nada
Pouco
Bastante ✔
Moito

5. Que aspectos cree que deben abordarse no desenvolvemento do PAT?
o
o
o
o

Persoais
Académicos
Profesionais
De todo tipo ✔

6. En que aspectos académicos preferiría que se centrase a función docente titorial?
33

o
o
o
o

Metodoloxía
Técnicas de estudo
Preparación de exames
Todas as anteriores ✔

7. Pensa que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas?

o Sí ✔
o Non

8. Tempo medio que adicado diariamente ao estudo:
o
o
o
o

Menos dunha hora
Dúas horas
Tres horas
Máis de tres horas ✔

9. Asistiu regularmente ás clases?
o Sí ✔
o Non
10. Se na pregunta anterior contestou “non”, por que?

11. Asistiu ás titorías programadas?
o Sí ✔
o Non
12. Se na pregunta anterior contestou “non”, por que?

13. Considera axeitado o sistema de seguimento?
o Sí ✔
o Non
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14. Que eliminaría do PAT?

15. Qué engadiría?
Un contacto más directo con los alumnos: suelen ponerse en contacto con el secretario, y a veces
comentar cosas de forma individual se vuelve algo difícil.
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Non se recolleron respostas entre o alumnado dos Másteres.
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