
Acta da Comisión de Docencia celebrada o 6 de marzo de 2012 

 

Asistentes: 

 

Allegue Aguete, Pilar 

Estévez Abeleira, Teresa 

Estévez Fernández, Carina 

Fernández Vila, Rodrigo 

Pita Grandal, Ana María 

Valcárcel Fernández, Patricia 

 

Asiste con voz e sen voto: Dª Carmen Ruiz Hidalgo 

 

Da comezo a reunión sendo as 16.30 h. coa seguinte orde do día: 

  

1.-  Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (30 de xuño de 2011) 

 

2.- Análise de problemas plantexados polos alumnos na implantación dos Gros en 

Dereito e Relacións Laborais e Recursos Humanos e, no seu caso, adopción de acordos 

de solución.  

 

3.- Rogos e preguntas 

 

Excusas a súa asistencia á reunión: Dª Belén Fernández Docampo, Dª Encarna Dávila 

Millán, Dª Nieves López Prieto 

 

1.-  Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (30 de xuño de 2011) 

 

Apróbase a acta por asentimento 

 

2.- Análise de problemas plantexados polos alumnos na implantación dos Gros en 

Dereito e Relacións Laborais e Recursos Humanos e, no seu caso, adopción de 

acordos de solución 

 

Pide a palabra a Profesora Carmen Riuz, Coordinadora do Grao en Dereito, que 

comenza comentando que hai que recoñecer que a coordinación deste ano os profesores 

fixeron un grande esforzo para adaptar as súas materias, pero quizáis podería adoptarse 

alguna norma para que aqueles máis renuentes o fagan, pois hai profesores que non 

asisten ás reunións de coordinación. 

 

Por exemplo, expón que o feito de que non haxa unha normativa común sobre cómo 

levar ou facer a avaliación contínua plantexa moitísimos problemas. Hai profesores que 

cambian os criterios ao longo do curso, hai profesores que co sistema de avaliación 



contínua que organizan desincentivan aos alumnos a facer avaliación contínua, etc. A 

profesora Carmen Ruiz manifesta que se puxo en contacto cos profesores afectados. 

 

Por outra banda, a profesora Ruiz comenta que tamén houbo queixas por parte do 

alumnado porque en diversas materias a puntuación do examen final non é do 100% 

para os alumnos que non fan avaliación contínua. A coordinadora de Dereito plantexa 

que tamén pode ser interesante considerar se se debe tomar algunha medida ao respecto, 

no senso que sexa. Tamén houbo queixas porque hai profesores que se un alumno 

aproba a avaliación contínua e suspende o examen final, non lles gardan a nota da 

avaliación contínua para o curso seguinte. Aínda que na Xunta de Facultade 

recomendouse que se gardara a nota, moitos profesores non o fan. Isto provoca que no 

curso sucesivo na clase haxa máis alumnos, ous que teñan que ir a materias de diversos 

cursos e se solapen horarios. 

 

Asemade, comenta que os alumnos están preocupados polas materias que inclúen 

demasiadas probas no sistema de avaliación contínua, por exemplo, Dereito Financieiro 

e Tributario II, -engade que o sistema de avaliación xa se está reconsiderado na área-. 

 

A coordinadora tamén comenta que interesaría plantexar subir o nivel de esixencia aos 

alumnos en primeiro, pois cando chegan a segundo atopan unha diferencia bastante 

grande. 

 

Non obstante a coordinadora tamén comenta que non todo foron queixas, pois nestes 

anos tamén se notan avances, por exemplo, os alumnos están agradecendo moito o 

contar cos cronogramas. 

 

Pide a palabra o alumno Rodrigo Fernández Vila que comenta que se aprecian tamén 

problemas polo número de alumnos que a medida que avanzan hai nas aulas, pois os 

alumnos repetidores súmanse aos novos. 

 

A Decana entende que chegados a este punto do debate as alternativas son dúas:  

 

a) Decidir que a autonomía do profesorado xustifica que cadaquén actúe como 

considera. 

 

b) Entender que a Xunta de Facultade, ou esta Comisión en primeiro lugar como 

delegada da Xunta de Facultade, ten que tomar medidas. 

 

Se debate entre os membros. Se considera que son moitos os temas que se plantexaron, 

e que uns son máis sensibles que outros.  

 

A Decana explica que desde o Decanato non hai ningún interese en impoñer nada a 

ninguén, que debe ser, no seu caso a Xunta de Facultade a que decida o que se quera 



facer. Por elo, propón que polo de agora, non se tome ninguna decisión. Entende 

adecuado facer unha consulta á Secretaría Xeral para saber se a Xunta de Facultade é 

competente para homoxeneizar certos aspectos, como, por exemplo, a utilización de 

manuais, o sistema de avaliación aplicable no Centro, decidir se se pode considerar 

obrigatorio o manter a nota de avaliación contínua dun ano a outro, etc…. 

 

En relación cos cronogramas, se comenta a posibilidade de facer unha proposta de 

contidos mínimos dun cronograma. Neste senso a Profesora Carmen Ruiz propón que se 

faga neste momento un curso de formación sobre cómo elaborar un cronograma.  

 

Acórdase facer a consulta comentada a Secretaría Xeral e buscar a alguna persoa que 

poida impartir un curso sobre cómo elaborar cronogramas. 

 

 

3.- Rogos e preguntas 

 

Non habendo intervencións, levántase a sesión sendo as 18.45 h., do que dou fé como 

Secretaria 

 

 

 

 

Patricia Valcárcel Fernández 


