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 XUNTA DE FACULTADE 
BORRADOR ACTA DA REUNIÓN ORDINARIA DO DÍA 4 DE XUÑO DE 2021 

Asisten: 
 
Equipo decanal: 
Prof. Francisco José Torres Pérez (Presidente) 
Prof. María Antonia Arias Martínez 
(Secretaria) 
Prof. María Belén Fernández Docampo 
Prof. José Carlos Orge Míguez 
Prof. Xosé Manuel Pacho Blanco 
Prof. Regina Paz Ibáñez 
 
PDI-A: 
Prof. Jaime Aneiros Pereira 
Prof. María Cruz Barreiro Carril 
Prof. María José Bravo Bosch 
Prof. Gloria Caballero Fernández 
Prof. María Isabel Cal Bouzada 
Prof. Julio Costas Comesaña 
Prof. Carmen Domínguez Rubira 
Prof. Rafael Fernández Acevedo 
Prof. María Dolores Ferrero Martínez 
Prof. Margarita Fuenteseca Degeneffe  
Prof. Marta García Mosquera 
Prof. Pablo Grande Seara 
Prof. Rosa María Loveira Pazó 
Prof. Baltasar Manzano González 
Prof. Ángel Manuel Mariño de Andrés 
Prof. Helena Martínez Hens 
Prof. María Teresa Martínez Táboas 
Prof. Luis Miguel Muleiro Parada 
Prof. Ana María Pita Grandal 
Prof. Lydia Noriega Rodríguez 
Prof. José Ramón Rodríguez Lago 
Prof. Emma Rodríguez Rodríguez 
Prof. Carmen Ruiz Hidalgo 
Prof. Anxo Tato Plaza 
 
PDI-B: 
Prof. Ángel Aday Jiménez Alemán 
Prof. Alexandre Pazos Pérez  
Prof. Rosa Rodríguez Martín-Retortillo  
Prof. Rafael Andrés Velázquez Pérez  
 
Estudantes-1º/2º ciclo: 
Dª. Karolina Laurencja Plaga 

Acta da Comisión ordinaria da Xunta de 
Facultade do día 4 de xuño de 2021, 
convocada por orde do Presidente da mesma, 
Francisco José Torres Pérez, ás 9:00h en 
primeira convocatoria, e ás 9:30h en segunda 
convocatoria, celebrada telematicamente na 
Aula Virtual “Salón de Graos” da Facultade de 
Ciencias Xurídicas e do Traballo, coa seguinte 
orde do día: 
 
1. Aprobación, se procede, da acta da reunión 
ordinaria da Xunta de Facultade celebrada o 
25 de febreiro de 2021. 
2. Informe do Sr. Decano. 
 3. Aprobación, se procede, do calendario de 
elaboración e aprobación das guías docentes 
para o curso 2021-22.  
4. Aprobación, se procede, do nomeamento 
de representante de terceiro ciclo na 
Comisión Permanente e na Comisión de 
Calidade.  
5. Aprobación, se procede, do Informe de 
Revisión pola Dirección correspondente ao 
curso 2019-2020.  
6. Aprobación, se procede, dos obxectivos de 
calidade.  
7. Aprobación, se procede, do procedemento 
DO-0301 de Información Pública e 
Rendemento de Contas.  
8. Aprobación, se procede, do procedemento 
MC-05 de Medición da satisfacción dos 
grupos de interese.  
9. Aprobación, se procede, do documento a 
presentar para a Renovación da Certificación 
da Implantación do Sistema de Garantía de 
Calidade do Centro.  
10. Aprobación, se procede, de solicitude de 
axuda para organizar actividade extra-
académica presentada por Ángel Aday 
Jiménez Alemán.  
11. Debate e aprobación, se procede, da 
estrutura básica do horario para todos os 
cursos do Grao en Dereito e do Grao en 
Relacións Laborais e Recursos Humanos para 
o curso 2021-2022.  
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Dª. Sandra María Martínez Gómez 
 
Estudantes-3º ciclo: 
Dª. Blanca Otero Otero 
Dª. Itziar Sobrino García 
D. Antonio Villanueva Martínez 
 
PAS: 
D. Jesús Erias Pérez 
D. Manuel Ángel Valcárcel Martínez 
 
Desculpan asistencia: 
D. Lucas Castro González  
Prof. Pablo I. Fernández Carballo-Calero 
 

12. Rolda aberta de intervencións.  
 
 

 
Ás 9:30h do día 4 de xuño de 2021 comeza a reunión da Xunta de Facultade, coa asistencia dos 
membros enriba enumerados. 
 
1. Aprobación, se procede, da acta da reunión ordinaria da Xunta de Facultade celebrada o 21 
de decembro de 2020 
Tras incluír como asistentes á reunión da Xunta de Facultade celebrada o 21 de decembro de 
2020 á prof. María José Bravo Bosch e á alumna de terceiro ciclo Dª Itziar Sobrino García, 
apróbase por asentimento a acta de 21 de decembro de 2020. 
 
2. Informe do Sr. Decano 
- Formalización dun convenio coa Universidad estadual de Santa Cruz en Ilhéus no Estado de 
Bahía (Brasil) promovido pola prof. Ilma Alcaraz da área de Dereito Constitucional coa finalidade 
de impulsar o intercambio de estudantes entre a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo e 
a Facultade de Dereito da devandita Universidade. 
- Fase final de formalización dun convenio cun centro de investigación no ámbito xurídico-social 
da Universidade Nacional Autónoma de México (UNAM) na cidade de Tijuana, promovido pola 
prof. Tamara Álvarez Robles da área de Dereito Constitucional.  
- Estase a configurar unha cátedra do Dereito de Empresa co fin de dinamizar os estudos, a 
investigación e a docencia neste ámbito. 
- O acto académico de gradación (2017-2021) do alumnado do Grao en Dereito celebrarase o  9 
de xullo e o de Relacións Laborais e Recursos Humanos o 30 de xullo. Está pendente de 
confirmación a data (8 ou 29 de xullo) de celebración do acto de gradación das/os estudantes 
do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos que finalizaron os estudos no curso 2019-
2020. Estes actos académicos celebraranse no exterior mantendo as distancias de seguridade 
con dous invitados por cada un das/os alumnas/os que se graduan. Para o acto do día 9 de xullo 
utilizarse unha infraestrutura conxunta coa Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 
que se situará ben na zona do lago desa Facultade ou ben na zona das pistas deportivas. 
Establecerase un protocolo breve para que a duración deste actos non supere os sesenta 
minutos. No caso de chuvia ou ben se utilizará o salón de actos da Facultade de CCEE ou ben se 
adiarán os actos. 
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- Está prevista para a vindeira semana a celebración dunha xornada de orientación laboral que 
consistirá na realización de dous obradoiros en horario de mañá sobre oratoria e xestión 
curricular nunha entorna dixital, respectivamente. Tras estes talleres, ex-alumnas/os do Centro, 
recentemente graduadas, contarán en primeira persoa o seu acceso ao mundo laboral. 
- Está totalmente operativa a aula de videoconferencia. O armario que estaba nesta aula coas 
togas acomodouse no espazo reservado no salón de graos para a tradución simultánea. 
- Realizouse unha recollida de material sensible que non se facía desde 2017. 
- Recolléronse os sotos. 
- Comezará o día 11 de xuño a obra do voladizo da entrada para reparar os paneis que están a 
piques de caer. 
- Está en marcha a división dun despacho dobre para facer dous individuais. 
- Está en proxecto crear unha sala multiuso (de investigadores, profesores visitantes, zona de 
apoio aos seminarios e charlas que se realicen na aula de videoconferencia, etc.) na aula na que 
está situada a delegación de estudantes. Esta pasará a ocupar a zona correspondente á sala 
COVID. 
- No Salón de Graos tamén é necesario facer investimento con fin de solucionar os problemas 
de humidade que padece e afrontar o cambio de mobiliario e dos equipos. 
- Nos meses de xullo e agosto está previsto realizar no Centro labores de pintado nas zonas da 
Facultade que están más deterioradas (zonas comúns, aulas, etc.). 
- Proxecto de arranxar as terrazas exteriores, que xa foi estudado pola unidade técnica, polo 
administrador do centro e tamén pola vicerreitoría de planificación. 
- Tamén é necesario facer cambios na sinalética do Centro.  
- Celebración das probas da EBAU no Centro. 
- Solicitouse o distintivo de igualdade para o Centro, que premia a excelencia académica, a 
docencia e a investigación neste ámbito. A prof. Marta García Mosquera, como coordinadora de 
igualdade do Centro, asumiu todo o traballo de preparar a documentación, a cal xa está enviada. 
O Decano agarda que concedan o devandito distintivo xa que coida que hai méritos suficientes 
para obtelo. O Decano agradece á citada profesora todo o traballo desenvolvido. 
- Encargo dunha sinxela placa conmemorativa en aceiro (de 25 por 18 cm.) sobre pedra negra 
para a prof. Almedena Bergareche Gros que se colocará na porta de entrada ao Seminario A-
209. A placa vai a ser elaborada polo escultor Suso Vázquez. Trátase dun agasallo que realiza a 
propia familia.  
- Felicitacións as novas doutoras: prof. Blanca Otero Otero e prof. Mónica García Freiría. Tamén 
felicita ao doutor Tomás Farto Piay e a doutora Beatriz Gómez Fariñas pola obtención do premio 
extraordinario de doutoramento. 
 
3. Aprobación, se procede, do calendario de elaboración e aprobación das guías docentes para 
o curso 2021-22 
Aprobase por asentimento (anexo). 
 
4. Aprobación, se procede, do nomeamento de representante de terceiro ciclo na Comisión 
Permanente e na Comisión de Calidade. 
Proponse a Dª. Itziar Sobrino García para integrar a Comisión de Calidade e a D. Antonio 
Villanueva Martínez para formar parte da Comisión Permante da Xunta de Facultade. 
Apróbase por asentimento a devandita proposta. 
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5. Aprobación, se procede, do Informe de Revisión pola Dirección correspondente ao curso 
2019-2020.  
Toma a palabra a Vicedecana de calidade, prof. Regina Ibáñez Paz. Pon de manifesto que o 
Informe é un documento estratéxico para a Facultade onde se recolle a análise realizada, desde 
as diferentes coordinacións e responsabilidades da Facultade, do acontecido no curso 2019-
2020. O documento foi remitido xunto coa convocatoria desta Xunta de Facultade, foi validado 
na Comisión de calidade celebrada o 27 de maio, e se presenta xunto coas conclusións desa 
Comisión para a súa aprobación nesta Xunta de Facultade. 
Apróbase por asentimento o devandito Informe. O Decano felicita á Vicedecana e aos/ás 
coordinadores/as dos graos e posgraos do Centro. 
 
6. Aprobación, se procede, dos obxectivos de calidade.  
Toma de novo a palabra a Vicedecana de calidade, prof. Regina Ibáñez Paz. A Comisión de 
Calidade comprobou que, polo xeral, as metas fixadas véñense cumprindo sistematicamente 
ano tras ano polo que cabe consideralas pouco ambiciosas. Trala Comisión de calidade do 27 de 
maio, propúxose elevar as metas relativas ao grao de satisfacción das persoas tituladas (≥ 3,5/5) 
e ao grao de satisfacción das persoas empregadoras (≥ 3,5/5). 
Apróbase por asentimento. 
 
7. Aprobación, se procede, do procedemento DO-0301 de Información Pública e Rendemento 
de Contas. 
O Decano manifesta que se trata dun procedemento que xa existía e que foi modificado pola 
área de Calidade. Informa que xa foi validado pola Comisión de Calidade do Centro na reunión 
do 27 de maio.  
Apróbase por asentimento. 
 
8. Aprobación, se procede, do procedemento MC-05 de Medición da satisfacción dos grupos 
de interese. 
O Decano manifesta que, do mesmo xeito que no punto anterior, trátase da modificación 
realizada dende a área de Calidade do procedemento existente. Tamén foi validado pola 
Comisión de Calidade do Centro na reunión do 27 de maio.  
Apróbase por asentimento. 
 
9. Aprobación, se procede, do documento a presentar para a Renovación da Certificación da 
Implantación do Sistema de Garantía de Calidade do Centro. 
Toma a palabra a Vicedecana de calidade, prof. Regina Ibáñez Paz. Manifesta que o documento 
se corresponde cunha primeira fase do proceso de re-certificación que lle corresponde pasar ao 
Centro este ano. Informa que na segunda fase revisarán a documentación do Sistema de 
Garantía Interno de Calidade, haberá unha visita e tamén unha reunión celebrada en remoto 
coa Comisión de Calidade. Este documento xa foi validado pola Comisión de Calidade do Centro 
na reunión do 27 de maio.  
Toma a palabra o Decano e pon de manifesto a inquedanza ante este proceso de renovación da 
certificación do SIGC. Sinala como elementos fortes ou destacables, aos efectos de obter a re-
certificación, o traballo que se ten feito durante todo o período de pandemia así como o informe 
moi detallado que se enviou a ACSUG para xustificar todas as medidas adoptadas durante o 
devandito período. Así mesmo, outro punto forte é a acreditación institucional que se obtivo 
cando era Decana a prof. Almudena Bergareche Gros e Vicedecano de calidade o prof. Alexandre 
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Pazos Pérez. Cómpre sinalar como punto feble a existencia de enlaces na páxina web da 
Facultade, que conteñen información en materia de calidade, que non funcionan 
axeitadamente. Este pode ser un problema de cara a auditoría pero xa se está intentando 
resolver.  
Apróbase por asentimento o documento a presentar para a Renovación da Certificación da 
Implantación do Sistema de Garantía de Calidade do Centro. 
 
10. Aprobación, se procede, de solicitude de axuda para organizar actividade extra-académica 
presentada por Ángel Aday Jiménez Alemán.  
Toma a palabra o prof. Ángel Aday Jiménez Alemán. Manifesta que está a organizar unha 
xornada dedicada á emerxencia sanitaria, toma de decisións, control e estado de benestar, 
aberta ao público en xeral e coa participación de doce conferenciantes do ámbito do Dereito 
Público e da Ciencia Política. Conta coa colaboración da Facultade e tamén da Sociedade 
Internacional de Dereito Público e da Asociación de Constitucionalistas de España. Celebrarase 
o 1 de xullo a partir das 16:00h.  
A prof. Ana Mª Pita Grandal pregunta a cantidade orzamentaria que se solicita. O prof. Jiménez 
Alemán manifesta que se solicitaron 2900€ co fin de cubrir os gastos de aloxamento e traslado 
dos conferenciantes a Vigo. 
A prof. Pita Grandal quere saber si houbo algún cambio no procedemento de asignación das 
axudas do Decanato para a celebración de conferencias e seminarios por parte das áreas. O 
Decano manifesta que non houbo cambio e recorda que as áreas dispoñen de 500€ 
(conferenciantes nacionais) e de 800€ (conferenciantes estranxeiros) para a organización de 
conferencias, seminarios, etc. e de 150€ para gastos protocolarios. 
A prof. Ana Pita Grandal pregunta en que partida se inscribe a solicitude formulada polo prof. 
Jiménez Alemán. Este manifesta que se trata dunha axuda da vicerreitoría de extensión 
universitaria para a organización de este tipo de actividades e a convocatoria esixe que sexa 
aprobado pola Xunta de Facultade ou pola Comisión Permanente. 
Apróbase por asentimento. 
 
11. Debate e aprobación, se procede, da estrutura básica do horario para todos os cursos do 
Grao en Dereito e do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos para o curso 2021-2022.  
O Decano explica a proposta de esquema dos horarios para o vindeiro curso que figura na 
documentación enviada coa convocatoria desta Xunta. Trátase dunha estrutura uniforme para 
todos os cursos. Consonte este esquema, o cuadrimestre estaría composto por  14 semanas. As 
dúas primeiras con clases unicamente teóricas con horario de luns a venres de 9:00 a 14:00h, de 
xeito similar aos cursos precedentes. Nas seguintes 12 semanas se aplicaría a nova estrutura de 
horario para todos os cursos de ambos graos con certos matices en cuarto curso. Con carácter 
xeral, nos martes e mércores, haberá unha franxa horario, de 12:00 a 14:00h, reservada para 
actividades formativas nas que non se impartiría docencia nin teórica nin práctica. Tralo 
almorzo, de 14:00 a 15:00h, retomarianse as clases, teóricas ou prácticas, ata as 17:00h. Deste 
xeito, o luns, xoves e venres o horario sería o habitual de 9:00 a 14:00h, mentres que os martes 
e mércores sería de 10:00h a 17:00h. 
Con esta nova estrutura de horario preténdese fortalecer a vida académica no Centro. Como 
esta proposta implica cambios importantes respecto ao esquema básico dos horarios aprobados 
nos cursos precedentes, entendeuse que era preciso aprobala en Xunta de Facultade 
previamente ás pertinentes reunións de horarios co profesorado que imparte docencia en cada 
un dos catro cursos que integran os graos. 
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A continuación solicitan a palabra distintos membros da Xunta de Facultade. En primeiro lugar, 
o prof. Jaime Aneiros Pereira pregunta se o cuarto curso, que se vén impartindo en horario de 
tarde, tamén pasa para as mañás e, se é o caso, como se xestionan as prácticas en institucións, 
ás que o alumnado unicamente pode acudir en horario de mañá. Por outra banda, pregunta o 
prof. Aneiros como afecta ás optativas de cuarto curso esta reordenación de horarios. O Sr. 
Decano expón que, polo que atinxe as prácticas externas, tratarase de acordar coas empresas 
colaboradoras unha adaptación das mesmas para que os estudantes poidan acudir ao seu 
destino de prácticas dous días a semana en vez de cinco como ata o de agora. 
Toma a palabra a prof. Regina Ibáñez Paz e puntualiza que o esquema que se está proxectando 
refírese aos tres primeiros cursos xa que cuarto ten características especiais, tanto pola 
optatividade como pola presencia das prácticas no segundo cuadrimestre, o que esixe que as 
horas de docencia se prolonguen durante a última hora da maña e a primeira da tarde. En todo 
caso, a Vicedecana quere facer referencia ao transfondo desta proposta. Conforme á estrutura 
actual dos horarios, cuarto é un curso illado polas tardes cun horario pouco atractivo xa que de 
primeiro a terceiro os estudantes están de luns a xoves desde as 9:00 ata as 14:30h ou 15:00h. 
Ademais, moitos estudantes acordan marchar da Facultade ás 14:00h porque non lles merece a 
pena perder o autobús pola media hora de clase que lles restan para acabar a xornada. Así 
mesmo, hai dificultades cos poucos grupos que teñen clase os venres, que o consideran inxusto. 
Tamén é complicado, conforme aos horarios actuais, organizar conferencias, xornadas, reunións 
etc. sen interromper a docencia e nunha franxa que anime ao alumnado a asistiren. Por todas 
estas razóns, explica a Vicedecana, coa proposta horaria que se presenta preténdese 
homoxeneizar a estrutura e que non haxa un curso illado. Desde xeito, aínda que no horario do 
cuarto curso hai algunha diferenza fronte ao do resto dos cursos, mantense a docencia de luns 
a venres, non se amplia o horario de docencia máis tarde das 18:00 ou 19:00h e respéctanse as 
franxas sen docencia de martes e mércores.  
Toma a palabra a prof. Margarita Fuenteseca Degeneffe quen concorda coa necesidade de ter 
un espazo para a realización de actividades complementarias pero opina que é pouco realista 
dispoñer de franxas sen docencia durante dous días, sendo un só día suficiente. Comparten esta 
opinión a prof. María José Bravo Boch e o estudante D. Antonio Villanueva Martínez. 
Toma a palabra o prof. Anxo Tato Plaza, quen comparte que é preciso racionalizar os horarios 
da Facultade pero, en todo caso, para facelo hai que ter en conta as necesidades das áreas. Pon 
como exemplo a súa área, na que se imparten no primeiro cuadrimestre seis materias nos cursos 
de terceiro e cuarto de distintos graos contando para elo, basicamente, con tres docentes. 
Compatibilizar os horarios era posible pola singularidade dos horarios de cuarto. Sen embargo,  
ao desaparecer esta singularidade, a compatibilidade é imposible. Por todo elo, o prof. Tato 
Plaza considera necesario levar a cabo un proceso de reflexión máis fondo que se desenvolva 
durante máis tempo, con calma e sosego, no que participen as áreas a través dos seus 
representantes e se poida chegar a un tipo de solución de consenso. Conclúe a súa intervención 
dicindo que entendeu que conforme ao novo esquema as optativas de cuarto continúan pola 
tarde e pregunta se isto afecta a todas as optativas, tanto do primeiro como do segundo 
cuadrimestre.  
O Sr. Decano recorda que o Grao en Dereito ten mención en Dereito privado de empresa e 
mención en Dereito público de empresa e considera que esta é unha vantaxe do Grao que 
debería implementarse. Coa nova estrutura de horario debería favorecerse que o alumnado se 
decantara por unha ou outra mención. O alumnado que non optase por unha ou outra mención 
se vería penalizado porque remataría mais tarde. Conclúe afirmando que, efectivamente, hai 
ocos para materias optativas en horario de tarde pero non para todas. 
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O prof. Tato Plaza reitera a solicitude de apertura dun proceso de diálogo sosegado coas áreas 
para afrontar o deseño dos horarios. O Sr. Decano explica que con esta proposta de horarios o 
computo total de docencia en horario de tarde é maior que cos horarios actuais. 
Manifesta o seu apoio ao prof. Tato, a través de chat, a prof. Emma Rodríguez Rodríguez xa que 
a área de Dereito Laboral padece unha problemática similar. 
Toma a palabra a prof. Carmen Ruiz Hidalgo, quen se pronuncia no mesmo senso que o prof. 
Tato e manifesta que a súa área imparte docencia en tres titulacións, en dous campus distintos, 
cunha carga considerable de docencia no primeiro cuadrimestre de xeito que, se a docencia 
correspondente ao cuarto curso tamén se imparte polas mañás, vai resultar imposible impartir 
toda a docencia desta área co profesorado actualmente dispoñible. Ademais, sinala que a área 
conta con profesores asociados que traballan na Administración Pública que en ningún caso 
poderán impartir a docencia en horario de mañá, o que complica máis a situación. Por todo ilo, 
estima que é necesario analizar os horarios con tempo e, en todo caso, que a docencia 
correspondente ao cuarto curso permaneza como ata o de agora. 
O prof. Rafael Fernández Acevedo, a través do chat, subscribe o manifestado polos profesores 
Margarita Fuenteseca Degeneffe, Anxo Tato Plaza e Carmen Ruiz Hidalgo. 
Toma a palabra o prof. Xulio Costas Comesaña quen, en primeiro termo, transmite os seus 
parabéns á equipa decanal polo traballo desenvolvido xa que opina que os horarios actuais no 
son pedagóxicos (os estudantes están no aula de 9:00 a 15:00h) e tampouco permiten conciliar. 
Sen embargo, tamén comparte algunha das opinións vertidas, considerando que non é o 
momento temporal para propoñer un cambio de modelo e, aínda que en liñas xerais o considera 
acertado, ten dúbidas da razón da escolla de días para a docencia en quenda de tarde. Considera 
que é preciso mais tempo para acadar un modelo flexible de horarios que satisfaga as distintas 
situacións nas que se encontran as diferentes áreas. 
Toma a palabra a prof. Ana Mª Pita Grandal, quen subscribe as palabras do prof. Anxo Tato Plaza 
xa que a situación da área de Dereito Financeiro é semellante á da área de Dereito Mercantil e 
tamén concorda co exposto pola prof. Carmen Ruiz Hidalgo. Así mesmo, felicita a equipa decanal 
por ter a iniciativa e facer o esforzo de reformular os horarios actuais pero considera que deben 
ser obxecto dunha maior reflexión. En todo caso, sinala que liberar a franxa sen docencia dous 
horas e dous días a semana lle parece excesivo xa que é pouco probable que haxa tantas 
actividades ao longo de tantas semanas durante o curso académico. Pon como exemplo o dobre 
grao, que unicamente libera un día e, ademais, considera acertado que se fixeran coincidir as 
franxas sen docencia de ambos graos. Propón que, incluso, o día no que no que se liberen horas 
de docencia, as clases tamén comecen as 9:00h, xa que deixar libre unha franxa horaria de dúas 
horas e comezar as clases as 10:00 sería incompatible con manter clases de unha hora e media 
de duración. Conxugando todo ilo poderianse deseñar uns horarios máis coincidentes coas 
peculiaridades das áreas nestes momentos. Conclúe afirmando a área de Dereito Financeiro non 
pode asumir para o curso 2021-2022 a estrutura de horario que se está a propoñer . 
Toma a palabra o prof. Luis M. Muleiro Parada. Agradece o esforzo realizado co fin de 
racionalizar horarios, o que lle parece necesario, pero pon de manifesto que non é o momento 
apropiado porque xa están aprobados os POD e considera que é unha cuestión que necesita ser 
reflexionada con máis calma. 
Toma a palabra o prof.  José Carlos Orge Miguez. Considera decepcionante a responsa da Xunta 
de Facultade. O feito de que xa estean aprobados os POD o considera un argumento que leva 
ao inmobilismo xa que entende que todo é adaptable cando hai vontade. Explica que un dos 
motivos máis relevantes que levou ao equipo decanal a facer esta proposta foi o agravio que 
supoñen os horarios vixentes para o estudantado de cuarto curso. Considera que é preciso dar 
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o mellor servizo público e, polo tanto, o profesorado debe adaptarse as circunstancias e non 
forzar aos estudantes a que se axusten ás nosas particularidades. Comprende que a Xunta é 
soberana e ten que decidir pero retrasar a implantación desta nova estrutura supón perder un 
curso para os estudantes e para a vida da Facultade. Manifesta que o máis doado é que todo 
siga como ata o de agora pero considera que é necesario ter espírito crítico e que aínda se está 
a tempo de mudar a estrutura dos horarios para o próximo curso. 
O Sr. Decano expón que a equipa valorou debater esta proposta na Comisión Permanente e 
tamén se pensou expor o tema as áreas pero a configuración das mesmas neste Centro é moi 
dispar, polo que finalmente se acordou que fose debatido e, no seu caso, aprobado pola Xunta. 
Pouco a pouco foise avanzando neste traballo, de xeito que os horarios con esta estrutura están 
totalmente acabados e con eles se incrementan o número de horas na quenda de tarde. É un 
horario máis racional e pedagóxico que o vixente. 
Toma a palabra o prof. Anxo Tato Plaza, quen recorda que, na súa intervención previa así como 
na de outros membros da Xunta, recoñeceuse o traballo desenvolto e as boas intencións que 
presidiron a realización desta proposta da equipa decanal. Solicita ao prof. Orge Míguez que non 
prexulgue as intencións dos membros da Xunta que reclaman un proceso de consenso para a 
elaboración dos horarios xa que non son intencións de inmobilismo porque previamente 
reclamaron a necesidade de reformular os horarios. 
Toma a palabra a profesora Ana Mª Pita Grandal, quen considera que é necesario establecer un 
horario máis compatible coas necesidades do alumnado e do profesorado pero as dificultades 
para axustar as combinacións posibles son evidentes. Polo que se refire ao horario do cuarto 
curso, aclara que cando o prof. Orge cualifique os horarios realizados por outros equipos e 
persoas o que ten que analizar son as razóns que deron lugar a eses horarios. Concorda que ter 
un só curso pola tarde e moi complicado e pode producir certo illamento nos estudantes. Tamén 
precisa que o Vicedecano non resolveu o problema formulado polo prof. Aneiros relativo á 
materia de prácticas externas impartida no cuarto curso na que os estudantes deben acudir a 
institucións, empresas ou despachos en horario de mañá. Conclúe manifestando que 
corresponde unha reflexión para encaixar as realidades das áreas, da docencia e do número de 
materias que algunhas áreas teñen que impartir.  
Toma a palabra o prof. Orge Míguez, quen pide desculpas a todos os que se puideran sentir 
ofendidos polas súas palabras, pero a decepción é un sentimento e un estado de ánimo persoal 
e agradece que se valore o esforzo realizado. Manifesta que dentro da súa responsabilidade 
intenta facelo o mellor posible e que se tratou de facer un esforzo para que unha parte do 
alumnado do Centro mellore as súas condicións de vida. Recoñece que seguramente é tarde 
para esta proposta pero considera que se hai vontade aínda hai tempo de sacala adiante. En 
todo caso, pola súa parte, non hai inconveniente en ter un debate sosegado. Conclúe reiterando 
as súas desculpas xa que a súa intención non era ofender a ninguén pero tamén insiste na súa 
decepción. O Sr. Decano manifesta que tamén participa na decepción do Prof. Orge pero tamén 
quere sacar a parte positiva de estes debates no seo da Facultade e entende que a proposta que 
se formula pode ser un punto de partida. 
Toma a palabra o Prof. Tato Plaza quen solicita que non se acuse ás persoas que fixeron uso da 
palabra de inmobilistas xa que polo xeito en que se procedeu na elaboración da proposta que 
se presenta, non tiveron a oportunidade de realizar propostas alternativas. Recoñece que é 
preciso proceder a reforma dos horarios pero tamén considera que hai unha necesidade 
absoluta de que ese proceso de cambio se faga doutro xeito. 
Toma a palabra a prof. Regina Ibáñez Paz, quen quere intervir no senso manifestado no chat 
polo prof. Costas Comesaña. Considera que hai un entendemento común na necesidade de 
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acadar un horario máis racional e que o problema de fondo é o relativo a cuarto curso e ao 
profesorado asociado que imparte docencia na quenda de tarde. Sen embargo, manifesta que 
se ben se reduce un pouco a docencia pola tarde en cuarto, incrementa nos resto dos cursos, de 
xeito que no cómputo global con esta proposta habería máis docencia na quenda de tarde da 
que hai na actualidade. 
A prof. Pita Grandal pregunta se se reflexionou á hora de deseñar os horarios do cuarto curso 
con docencia na quenda de mañá, na problemática relativa á realización das prácticas externas. 
O Sr. Decano responde que as prácticas se farían durante máis semanas e cunha menor duración 
por día. A prof. Pita manifesta que unha das esixencias das institucións e despachos foi sempre 
unha certa permanencia e continuidade do alumnado nas mesmas durante o período de 
realización das prácticas. Esa foi a razón de concentrar as prácticas en dous meses. Ademais, 
considera que é necesario estimular a realización de prácticas por parte do alumnado. Na súa 
opinión, o problema non son os estudantes de cuarto. Este era un curso pensado para que os 
alumnos aproveitasen un cuadrimestre para as estadías Erasmus, ofertando un amplo número 
de optativas para que os estudantes puidesen optar a un amplo número de universidades cun 
meirande aproveitamento que se levasen materias troncais. 
O prof. Orge Míguez, en resposta á intervención do prof. Tato Plaza, pide desculpas, retira a 
expresión de inmobilismo e considera que se toda a Xunta de Facultade ten as opinións que 
foron manifestadas, é necesario pensar que os errados somos os membros da equipa decanal. 
Todos concordamos que é preciso  analizar con calma e sosego esta cuestión. O Sr. Decano 
reitera empatía co sentimento manifestado co prof. Orge e tamén pide desculpas se non soubo 
xestionar ben a súa frustración e agradece a todas e a todos os que interviñeron e avivaron o 
debate. 
Retírase o punto da orde do día. 
 
12. Rolda aberta de intervencións 
Non hai. 
 
Sendo as 11:43, levántase a sesión.  
 
 
 
 
 
Secretaria        V. e Pr. do Presidente  
María Antonia Arias Martínez      Francisco José Pérez Torres 
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