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Acta da Comisión de Docencia celebrada o 7 de xuño de 2012 

 

Asistentes: 

 

Allegue Aguete, Pilar 

Bergareche Gros, Almudena 

Fernández Docampo, Belén 

Pita Grandal, Ana María 

Valcárcel Fernández, Patricia 

 

Excusaron a súa asistencia xustificadamente os seguintes membros desta Comisión: Dª Teresa Estévez 

Abeleira e D. Rodrigo Fernández Vila. 

 

Asiste con voz e sen voto: Dª Carmen Ruiz Hidalgo 

 

Da comezo a reunión sendo as 16.00h. coa seguinte orde do día: 

 

 

 

Primeiro.-  Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (6 de marzo de 2012) 

Segundo.- Aprobación, se procede, da proposta de calendario de elaboración de guías docentes.  

Terceiro.- Aprobación, se procede, de propostas para a elaboración das guías docentes para o curso 

académico 2012/2013. 

Cuarto.- Rolda aberta de intervencións 

 

 

 

Primeiro.-  Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (6 de marzo de 2012) 

Apróbase a acta por asentimento 

Segundo.- Aprobación, se procede, da proposta de calendario de elaboración de guías docentes 

Debátese un calendario de elaboración de guías docentes dos Graos aprobándose por asentimento o que 

figura como ANEXO I a esta acta. 

 

Terceiro.- Aprobación, se procede, de propostas para a elaboración das guías docentes para o curso 

académico 2012/2013 

A Decana explica que esta punto trae causa do acordado na última reunión desta Comisión. Logo de 

debatir diversos aspectos referidos a este punto esta Comisión acorda por asentimento elavar á Xunta de 

Facultade unha proposta e dúas recomendacións:  

a) Proposta de acordo: Que todas as áreas inclúan nas guías docentes de todas as materias que teñen 

atribuidas a posibilidade de que os/as alumnos/as que non seguiron ou non superaron a avaliación 
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contínua teñan dereito a un examen final teórico-práctico no que se avalíen as competencias 

globais da materia e co que poidan acadar o 100% da nota. 

  

b) Proposta de recomendacións: 

 

a. Recomendación: Que para todas as materias se establezca a necesidade de que o/a alumno/a 

deba acadar unha nota mínima no exame final para que se lle poida sumar á mesma a 

calificación obtida na avaliación continua. 

 

b. Recomendación: O mesmo que o ano pasado, recoméndase que, na medida do posible, se 

lles dé aos/ás alumnos/as que non superen a proba final pero sí a avaliación contínua a 

posibilidade de manter a nota acadada na avaliación contínua para o curso académico 

seguinte. 

Cuarto.- Rolda aberta de intervencións 

Non habendo intervencións, levántase a sesión sendo as 18.00 h., do que dou fé como Secretaria 

 

 

 

 

Patricia Valcárcel Fernández
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Calendario de elaboración e aprobación das guías docentes do Grao en Dereito, curso 2012-2013, consonte ao art. 3 da Normativa de 
elaboración, aprobación e publicación das guías docentes na Universidade de Vigo (aprobada por Consello de Goberno na reunión de 9 de 
xuño de 2009)        
                                 
                                                                                                                                                                                 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo                                                                 
                                                                                                                                                              Profª Carmen Ruiz Hidalgo (Coordinadora do Grao) 
Responsable Tarea Descripción Data 
Administrador da ferramenta  Apertura de aplicación DocNet  Apertura da aplicación informática necesaria para a 

elaboración das guías docentes 
4 xuño 2012 

Coordinadora da titulación 1) REVISIÓN dos datos académicos das 
materias. 
2)  Elaboración da PROPOSTA de calendario 
de elaboración e aprobación de guías 
docentes.  

1) Revisión dos nomes das materias, créditos ECTS, 
distribución por cuatrimestres, etc.  
2) Elaboración do calendario, segundo as indicacións 
remitas pola Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e 
Calidade 

4 -7 de  xuño 2012 

Comisión de docencia  Aprobación da PROPOSTA de calendario de 
elaboración e aprobación de guías docentes.  

Reunión da comisión de docencia e aprobación, se 
procede, da proposta de calendario de elaboración e 
aprobación das guías docentes 

7 xuño 2012  

Coordinadoras de titulación  COMUNICACIÓN de la apertura de la 
aplicación DocNet .  

A coordinadora do grado informará por correo 
electrónico aos coordinadores das materias da 
apertura da aplicación DocNet e, xa que logo, da 
posibilidade de comenzar a elaborar as guías 
docentes.   

8 xuño 2012 

Xunta de centro  
 

Aprobación do CALENDARIO de elaboración e 
aprobación das guías docentes. 
 

Reunión da xunta de centro e aprobación, se procede, 
do calendario de elaboración, aprobación e 
publicación das guías docentes. 

14 xuño 2012 

Coordinadores/as de materia  
 

ELABORACIÓN das guías docentes.   
 
 

Cumplimentación de cada un dos apartados das guías 
docentes.  

Ata o 22 xuño 2012 ás 20.00 
horas 

Coordinadora de titulación 1ª REUNIÓN da coordinadora do grao cos 
coordinadores/as de materia.  

A coordinadora de grao comunicará as directrices 
necesarias para a elaboración das guías docentes. 

12 xuño 2012  
 

Coordinadora de titulación 2ª REUNIÓN da coordinadora do grado cos 
coordinadores/as de materia. 

A coordinadora do grao intentará solventar as 
eventuais dudas que xurdan na elaboración das guías  

15 xuño 2012 

Coordinadores/as de materias Comunicación á coordinadora do grado do 
remate do proceso de elaboración das guías. 

Os/as coordinadores/as das materias deberán 
informar por correo electrónico á coordinadora do 
grado do remate  da elaboración das guías.  

25 xuño 2012 

Coordinadora de titulación REVISIÓN das guías docentes. Revisión e corrección dos eventuais erros ou omisións 
das guías docentes, sempre coa colaboración do 
coordinadores das respectivas materias  

25-27 xuño 2012  

Xunta de Centro APROBACIÓN das guías docentes da 
titulación  

Reunión da xunta de centro e aprobación, se procede, 
das guías docentes. 

Data por determinar  

Decanato do centro Peche das guías docentes na aplicación Peche das guías docentes na aplicación informática do Data por determinar 
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DocNet centro 
 

Decanato do centro PUBLICACIÓN das guías docentes da 
titulación  

Posta á disposición do público a través da páxina web 
da Facultade de CC. Xurídicas e do Traballo  

Data por determinar  

Administrador da ferramenta  
 

PECHE da aplicación Doc Net Peche definitivo da aplicación informática de 
elaboración das guías docentes 

Data por determinar  
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Informe da Coordinadora de grao en relación coa proposta de calendario de elaboración das guías docentes:  
1. Prazo para aprobar e publicar as guías docentes: 

a. O art. 3 da “Normativa de elaboración, aprobación e publicación das guías docentes na Universidade de Vigo” (aprobada 
polo Consello de Goberno na reunión do 9 de xuño de 2009) establece: “as guías docentes deberanse aprobar pola xunta de 
centro como mínimo un mes antes do comezo do período de matrícula dos estudos a que se refira. A xunta de centro 
aprobará o calendario e procedemento internos das distintas fases de elaboración e aprobación das guías docentes das 
titulacións adscritas ao centro”. 

b. O calendario de acceso e matrícula para o curso 2012/2013 aprobado e publicado pola CIUG (véxase http://ciug.cesga.es/) 
establece como primeiro prazo de matrícula do 13 ao 17 de xullo. 

c. Dende a Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade o proceso de elaboración de guías docentes para o curso 
2012/2012 comenzou  o día 5 de xuño de 2011. Concretamente, o propio día 5 de xuño, recibimos un e-mail no que se nos 
comunica ás coordinadoras de grao que dende ese momento está habilitada a aplicación DocNet para asignación de 
profesorado e coordinadores de materias para o curso 2012/2013 e se nos dan unhas instruccións en relación co proceso 
de elaboración das guías docentes. 

2. A normativa reguladora de elaboración das guías docentes foi aprobada por Consello de Goberno de 9-6-2009. Esta normativa así 
como calquera outra relacionada coa implantación dos títulos de grao pódese atopar na páxina web da Vicerreitoría de 
Titulacións e Converxencia Europea (http://webs.uvigo.es/victce) 

3. ¿Qué órgano debe aprobar as guías docentes? 
a. A Xunta de Centro, conforme o establecido no art. 3 da Normativa de elaboración, aprobación e publicación das guías 

docentes na Universidade de Vigo (aprobada polo Consello de Goberno na reunión de 9-6-2009). 
4. ¿Qué valor teñen as guías docentes? 

a. Art. 3 da Normativa de elaboración, aprobación e publicación das guías docentes na Universidade de Vigo (aprobada polo 
Consello de Goberno na reunión de 9-6-2009) establece: “Unha vez aprobada a guía docente para o curso académico que 
se desenvolva, non se poderá modificar ao longo deste. Neste sentido cumpre a función de compromiso e contrato que a 
institución asume co alumnado que participa nos seus programas formativos. (…) Unha vez aprobada as guías pola xunta 
de centro estarán accesibles na páxina web da Universidad de Vigo e se considerarán oficiais, polo que non se requerirá da 
súa entrega en papel”. 
 

http://ciug.cesga.es/
http://webs.uvigo.es/victce
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Calendario de elaboración e aprobación das guías docentes do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos, curso 2012-2013, consonte ao 
art. 3 da Normativa de elaboración, aprobación e publicación das guías docentes na Universidade de Vigo (aprobada por Consello de Goberno 
na reunión de 9 de xuño de 2009)        
                                 
                                                                                                                                                                                 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo                                                                 
                                                                                                                                                              Profª Belén Fernández Docampo (Coordinadora do Grao) 
Responsable Tarea Descripción Data 
Administrador da ferramenta  Apertura de aplicación DocNet  Apertura da aplicación informática necesaria para a 

elaboración das guías docentes 
4 xuño 2012 

Coordinadora da titulación 1) REVISIÓN dos datos académicos das 
materias. 
2)  Elaboración da PROPOSTA de calendario 
de elaboración e aprobación de guías 
docentes.  

1) Revisión dos nomes das materias, créditos ECTS, 
distribución por cuatrimestres, etc.  
2) Elaboración do calendario, segundo as indicacións 
remitas pola Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e 
Calidade 

4 -7 de  xuño 2012 

Comisión de docencia  Aprobación da PROPOSTA de calendario de 
elaboración e aprobación de guías docentes.  

Reunión da comisión de docencia e aprobación, se 
procede, da proposta de calendario de elaboración e 
aprobación das guías docentes 

7 xuño 2012  

Coordinadoras de titulación  COMUNICACIÓN de la apertura de la 
aplicación DocNet .  

A coordinadora do grado informará por correo 
electrónico aos coordinadores das materias da 
apertura da aplicación DocNet e, xa que logo, da 
posibilidade de comenzar a elaborar as guías 
docentes.   

8 xuño 2012 

Xunta de centro  
 

Aprobación do CALENDARIO de elaboración e 
aprobación das guías docentes. 
 

Reunión da xunta de centro e aprobación, se procede, 
do calendario de elaboración, aprobación e 
publicación das guías docentes. 

14 xuño 2012 

Coordinadores/as de materia  
 

ELABORACIÓN das guías docentes.   
 
 

Cumplimentación de cada un dos apartados das guías 
docentes.  

Ata o 22 xuño 2012 ás 20.00 
horas 

Coordinadora de titulación 1ª REUNIÓN da coordinadora do grao cos 
coordinadores/as de materia.  

A coordinadora de grao comunicará as directrices 
necesarias para a elaboración das guías docentes. 

12 xuño 2012  
 

Coordinadora de titulación 2ª REUNIÓN da coordinadora do grado cos 
coordinadores/as de materia. 

A coordinadora do grao intentará solventar as 
eventuais dudas que xurdan na elaboración das guías  

15 xuño 2012 

Coordinadores/as de materias Comunicación á coordinadora do grado do 
remate do proceso de elaboración das guías. 

Os/as coordinadores/as das materias deberán 
informar por correo electrónico á coordinadora do 
grado do remate  da elaboración das guías.  

25 xuño 2012 

Coordinadora de titulación REVISIÓN das guías docentes. Revisión e corrección dos eventuais erros ou omisións 
das guías docentes, sempre coa colaboración do 
coordinadores das respectivas materias  

25-27 xuño 2012  

Xunta de Centro APROBACIÓN das guías docentes da 
titulación  

Reunión da xunta de centro e aprobación, se procede, 
das guías docentes. 

Data por determinar  
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Decanato do centro Peche das guías docentes na aplicación 
DocNet 

Peche das guías docentes na aplicación informática do 
centro 
 

Data por determinar 

Decanato do centro PUBLICACIÓN das guías docentes da 
titulación  

Posta á disposición do público a través da páxina web 
da Facultade de CC. Xurídicas e do Traballo  

Data por determinar  

Administrador da ferramenta  
 

PECHE da aplicación Doc Net Peche definitivo da aplicación informática de 
elaboración das guías docentes 

Data por determinar  
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Informe da Coordinadora de grao en relación coa proposta de calendario de elaboración das guías docentes:  
5. Prazo para aprobar e publicar as guías docentes: 

a. O art. 3 da “Normativa de elaboración, aprobación e publicación das guías docentes na Universidade de Vigo” (aprobada 
polo Consello de Goberno na reunión do 9 de xuño de 2009) establece: “as guías docentes deberanse aprobar pola xunta de 
centro como mínimo un mes antes do comezo do período de matrícula dos estudos a que se refira. A xunta de centro 
aprobará o calendario e procedemento internos das distintas fases de elaboración e aprobación das guías docentes das 
titulacións adscritas ao centro”. 

b. O calendario de acceso e matrícula para o curso 2012/2013 aprobado e publicado pola CIUG (véxase http://ciug.cesga.es/) 
establece como primeiro prazo de matrícula do 13 ao 17 de xullo. 

c. Dende a Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade o proceso de elaboración de guías docentes para o curso 
2012/2012 comenzou  o día 5 de xuño de 2011. Concretamente, o propio día 5 de xuño, recibimos un e-mail no que se nos 
comunica ás coordinadoras de grao que dende ese momento está habilitada a aplicación DocNet para asignación de 
profesorado e coordinadores de materias para o curso 2012/2013 e se nos dan unhas instruccións en relación co proceso 
de elaboración das guías docentes. 

6. A normativa reguladora de elaboración das guías docentes foi aprobada por Consello de Goberno de 9-6-2009. Esta normativa así 
como calquera outra relacionada coa implantación dos títulos de grao pódese atopar na páxina web da Vicerreitoría de 
Titulacións e Converxencia Europea (http://webs.uvigo.es/victce) 

7. ¿Qué órgano debe aprobar as guías docentes? 
a. A Xunta de Centro, conforme o establecido no art. 3 da Normativa de elaboración, aprobación e publicación das guías 

docentes na Universidade de Vigo (aprobada polo Consello de Goberno na reunión de 9-6-2009). 
8. ¿Qué valor teñen as guías docentes? 

a. Art. 3 da Normativa de elaboración, aprobación e publicación das guías docentes na Universidade de Vigo (aprobada polo 
Consello de Goberno na reunión de 9-6-2009) establece: “Unha vez aprobada a guía docente para o curso académico que 
se desenvolva, non se poderá modificar ao longo deste. Neste sentido cumpre a función de compromiso e contrato que a 
institución asume co alumnado que participa nos seus programas formativos. (…) Unha vez aprobada as guías pola xunta 
de centro estarán accesibles na páxina web da Universidad de Vigo e se considerarán oficiais, polo que non se requerirá da 
súa entrega en papel”. 
 

 

http://ciug.cesga.es/
http://webs.uvigo.es/victce

