
 

 

 

 

 

 

 

Acta da Comisión de Docencia celebrada o 18 de febreiro de 2013 

 

Asistentes: 

Allegue Aguete, Pilar 

Aneiros Pereira, Jaime 

Fernández Docampo, Belén 

García Gestoso, Noemi 

Manzano González, Baltasar 

Pita Grandal, Ana María 

Ruiz Hidalgo, Carmen 

Trigo Gómez, Pilar 

Valcárcel Fernández, Patricia 

 

 

Da comezo a reunión sendo as 17.45. coa seguinte orde do día: 

 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

 

Primeiro.-  Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (29 de outubro de 2012) 

Segundo.- Debate e aprobación, no seu caso, de propostas relativas a cuestións de 

docencia nos Graos plantexadas polas Coordinadoras dos mesmos 

Terceiro.- Rolda aberta de intervencións 

 

A Decana excusa a asistencia á reunión da Profesora Helena Martínez Hens 

 

Primeiro.-  Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (29 de outubro de 

2012) 

Apróbase a acta por asentimento 

Segundo.- Debate e aprobación, no seu caso, de propostas relativas a cuestións de 

docencia nos Graos plantexadas polas Coordinadoras dos mesmos 

Pide a palabra a profesora Carmen Ruiz para explicar os problemas cos que se atopa para 

facer a súa labor de coordinación do Grao en Dereito. 

Comenta que convocou a unha reunión aos profesores coordinadores das materias aos  



 

 

 

 

 

 

efectos de falar da organización e de que pidan aos profesores das materias que entreguen 

os cronogramas correspondentes. A Profesora Belén Fernández Docampo comenta que ela 

ten os mesmos problemas. Elas convocan aos coordinadores das materias e ocorre que os 

convocados ou non van as reunións e/ou ninguén lles comunica os cambios no profesorado 

que poida haber en cada asignatura. 

 

A Decana pide que para ser prácticos e resolutivos se indiquen as materias nas que existen 

os problemas neste segundo cuadrimestre: 

 

Grao en Dereito 

Curso 1º: Non foron á reunión e non entregaron o cronograma: Dereito Constitucional II 

Curso 3º: Non foron á reunión e/ou entregaron moi tarde o cronograma: 

 Dereito Laboral  

Dereito Procesal Penal  

Dereito Internacional Privado 

Curso 4º: Hai profesores que fan o cronograma de viva voz, nunha asignatura: 

Interpretación financiera da contabilidadde que imparte Xosé Mª Docampo, que non ten 

ningún alumno. Tampouco na optativa de Constitucioanal a Profesora Almudena 

Bergareche presentou o cronograma. 

 

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 

A profesora Belén Fernández Docampo explica que neste segundo cuadrimestre non tivo 

tantos problemas.  

 

A Decana entende que todos estes problemas deberían solventarse falando coas persoas 

afectadas. Por exemplo, o no caso de Dereito Procesual Penal habería que comunicalo ao 

Decanato, ao Departamento do Profesor e ao propio Profesor. 

 

Debátese entre os membros da Comisión as posibles solucións. O Profesor Baltasar 

Manzano propón que unha posibilidade sería advertir aos profesores que non cumpran 

estas obrigas que no seu día ter problemas para que se lels informe favorablemente o 

quinquenio. 

 

A Decana propón que con carácter xeral antes da elaboración das Guías Docentes podería 

enviarse un escrito recordando o que comporta o labor dos Profesores nos Graos. 

 

En canto aos problemas concretos cos profesores deste segundo cuadrimestre se resolve 

falar directamente cos profesores afectados. 

 

Por outra banda, en relación con tema que tamén se temos sobre a mesa da axeitada 

distribución de alumnos nos cursos. A Decana plantexa traer a esta comisión antes de que 

finalice o curso os listados de alumnos deste ano para ver se analizándoos podemos extraer 

algunha solución para ver cómo distribuilos para o vindeiro curso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

A Coordinadora do Grao en Dereito alude a outro tema: Considera que habería que 

analizar se é verdade que o primeiro curso de Dereito é moi doado en comparaicón co resto 

dos curso do Grao. Por exemplo: aprecia que en ningunha materia se lles explica Dereito 

Comunitario. 

 

A profesora Pilar Allegue indica que en Filosofía se explica a teoría das Fontes do Dereito 

que no seu día quedouse en que máis aló deso o explicaría Dereito Constitucional. A 

Coordinadora de Dereito dí que en Constitucional pensan que o explican en Filosofía do 

Dereito. En todo caso o que se evidencia é que os alumnos non estudan Dereito 

Comunitario. 

 

Logo dos temas que se pon sobre a mesa a Decana manifesta que o que se está a evidenciar 

é que estamos a falar dun problema de estructuración do Plan de estudos. 

 

A Coordinadora de Dereito comenta que segue existindo o problema de Dereito 

Internacional Público. Asimesmo comenta que hai un problema coa contabilidade de 1º, 

que a teñen pendiente moitos alumnos. 

 

A Profesora Belén Fernández Docampo presenta o problema que no Grao en RRLL existe 

coa materia de Socioloxía. Coméntase que a profesora Magdalena Barahona da moitas 

clases á semana. Ten problemas de saúde e hai algunha queixa dos alumnos. Proponse que 

unha posible solución é que a Decana inste ao seu Departamento que non lle acumule todas 

as horas nun cuadrimestre. 

 

A Decana insta as coordinadoras de Grao a que presenten por escrito  os informes das 

Titulacións, pois so sobre a base desde informes poderíase, no seu caso, revertir no 

recoñecemento de quinquenios as consecuencias dos mesmos. 

  

Terceiro.- Rolda aberta de intervencións 

Non habendo intervencións, levántase a reunión sendo as 19.40 h. do que dou fe como 

Secretaria 

 

 

A Secretaria 

 

 

 

Patricia Valcárcel Fernández 

 


