
Campus de Pontevedra Facultade 
de Belas Artes

Facultade de Belas Artes
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra
España

Tel. 986 8018 00
sdfba@uvigo.es
www.belasartes.uvigo.es

Informe de coordinación curso académico 2016/2017
Titulación Master en Arte Contemporánea. 
Creación e Investigación
R1 DO-0201 P1

1. Información Xeral
2. Coordinadores
3. Accións de coordinación
4. Conclusións
5. Anexos

Redación

Responsable de Calidade

Data e firma:
15/09/2017

Validación

Comisión de Calidade

Data e firma:
29/11/2017

Aprobación

Xunta de Facultade

Data e firma:
29/11/2017



1. Información Xeral

2. Coordinadores

3. Accións de coordinación

Durante o curso académico 2016/2017 realizaronse as seguintes reunións de coordinación:

1. Reunión entre profesorado e alumnado relativas ao PAT do curso 2016/2017.
2. Coordinadora de título con profesores coordinadores de materia.
3. Reunións de seguimento entre docentes/coordinadora e os alumnos/as.
4. Reunións entre docentes para o seguimento da modificación do plan de estudos.
5. Reunións de coordinación para os espazos de TFM e Exposición final

1. Reunión entre profesorado e alumnado relativas ao PAT do curso 2016/2017
As reunións de coordinación entre os/as docentes coordinadores do master e os alumnos desenvolveronse durante o curso 
2016/2017 esencialmente no marco de actuacións do Plan de Acción Titorial, a traves de duas reunións ao final de cada 
cuatrimestre, por tratarse da ferramenta máis eficaz e directa para a detección de problemas xurdidos no ámbito da docencia e 
da vida académica en xeral. Nas reunións participaron o responsable do Plan de Acción Titorial anteriormente indicados xunto 
cos representantes do alumnado. Estas reunións tiveron o obxectivo de visibilizar as fortalezas e virtudes do Master en Arte 
Contemporánea. Creación e Investigación así como posibles axustes e debilidades.

Tal e como podemos observar no informe do PAT, durante o curso non existiron graves incidencias ou problemas nos ámbitos 
da docencia, nin no desenvolvemento da loxística das clases no eido dos laboratorios, aulas e obradoiros, sen embargo 
salientaremos aqueles aspectos relevantes susceptibles de mellora no vindeiro curso.

Boa parte dos conflitos e problemáticas en torno aos espazos de traballo son comúns a todas as titulacións do centro, polo 
tanto pode consultarse o Informe de coordinación do Grao en Belas Artes e as cuestións relativas a espazos de traballo de 
TFG e TFM. Un problema a maiores indicado polo alumando do master (e que tamén afecta ao alumnado de Grao en Belas 
Artes) é o feito da descoordinación entre os horarios de apertura e peche dos obradoiros e o horario do mestres de obradoiro. 
Esta circunstancia tentouse solucionar dende a dirección do centro en conversacións co administrador de centros, pero non 
existe a posibilidade de alargar o horario dos mestres de obradoiro por cuestións laborais. Como solución intermedia, tanto no 
Grao en Belas Artes como nas titulacións de Master, esta circunstancia tense en conta na elaboración dos horarios daquelas 
materias que maioritariamente precisan do uso dos obradoiros dunha maneira intensiva. Dado que o mestrado ten un horario 
de tarde, o alumnado propón unha solución intermedia na que se dote os espazos de mestrado con pequenas ferramentas que 
solucionen pequenos traballos, deixando o uso de maquinaria máis complexa para os horarios de talleres.

O alumnado manifesta certa insatisfacción con un aspecto da docencia recurrente: cuestionan en termos xerais a dinámica do 
«exercicio» e as «clases maxistrais» e demanda un traballo máis persoal e experimental. Existe un exceso de dirixismo por parte 
do profesorado nas materias de laboratorio que se ve reflexado en peticións continuas de memorias que resultan illadas no 
conxunto do traballo. O alumnado demanda unha maior dirección dos contidos hacia o TFM e unha maior complicidade entre 
materias para este fin.
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Valórase moi positivamente o traballo de xestión do mestrado, e moi especialmente a docencia dos artistas invitados externos 
nas diferentes materias. Tamén se valoran positivamente as titorizacións do TFM pero demandase unha materia específica 
orientada a cuestións metodolóxicas e a realización de memorias dun xeito profesional. Esta petición está relacionada coa 
demanda cada vez maior do alumnado con cuestións do ámbito laboral e profesional, como por exemplo a realización de 
presuposto e información sobre os ámbitos profesionales da arte e as profesións creativas.

Con respecto ao curso pasado, atenuase as queixas con repecto as duplicidades de contidos de materias con respecto ao Grao 
en Belas Artes, pero puntualmente o alumnado segue detectando este aspecto. 

2. Coordinadora de título con profesores coordinadores de materia.
Durante o curso 2016/2017 foron precisas reunións do coordinador de Mestrado en Arte Contemporánea; Creación e 
Investigación e os coordinadores de materia para abordar a cuestión específica da elaboración das Guías Docentes. Estas 
reunións realizaronse de xeito presencial e a través de comunicacións vía mail no periodo anterior á data límite para a 
elaboración das Guías Docentes, e nas que participaron o responsable de calidade do centro, a coordinadora do mestrado 
e o profesorado. Por parte da Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado solicitouse a todas as titulacións a 
modificación de certos aspectos relativos aos contidos das Guías Docentes que supoñían certos cambios e novidades. Con 
respecto á súa elaboración so existiu unha novidade con respecto ao curso pasado. No apartado «8 Bibliografía: Fontes 
de información» a introducción dos recursos bibliográficos realizase a través dun formulario específico, sendo necesario 
recolocar a información doutros cursos ou engadir unha nova. Así mesmo, para evitar erros e descoordinacións con respeto 
ao calendario de probas de avaliación, éste será publicado nas guías docentes a través dun enlace á web do centro, de xeito 
que esa información no caso dos periodos de avaliación de convocatorias extraordinarias atoparianse centralizado. Lémbrase, 
como todos os anos, ao profesorado que as guías docentes de cada materia definen con detalle todos os aspectos das mesmas, 
e son aprobadas pola comisión de calidade, Comisión Académica e Xunta de Facultade, o que implica un compromiso de 
cumprimento das mesmas tanto por parte dos docentes como do alumnado no desenvolvemento da docencia. En este 
sentido, e ante o incremento constatable das reclamacións sobre aspectos das materias sensibles como as avaliacións, as guías 
docentes son o documento de referencia, avaliación, probas etc... por parte dun alumno, as guías docentes son o documento de 
referencia.

Os acordos derivados da reunión están inscritos dentro da obrigas docentes do profesorado na elaboración das Guías Docentes, 
pero lembrouselles a todos os docentes a normativa específica presente no documento «Procedemento para o seguimento 
da docencia da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo. Normativa de cumprimento interno R2 DO-0201 P1» no 
seu punto «2. Planificación docente e xestión das Guías docentes (prazos, aprobación, revisión e publicación)». Informouse 
tamén a todo o profesorado sobre as disconformidades no resultado do Informe Final de Seguimento dos títulos relativos 
a incongruencias atopadas en algunhas guías de materias de mestrado que, ainda sen ser graves, implicaban erros como 
certas disparidades nas versións da guía en idiomas castelán e galego, polo cal pregase máxima atención na súa elaboración e 
revisión tanto por parte dos coordinadores de materia como dos coordinadores de curso e titulación.

3. Reunións de seguimento entre docentes/coordinadora e os alumnos/as.
En setembro de 2016, co inicio de curso, realizase unha reunión de coordinación entre a coordinadora Anne Heyvaert e o 
docente Xosé Manuel Buxán e o alumnado. En dita reunión informase ao alumnado dos aspectos básicos do máster, asuntos 
de horarios, cronograma, laboratorios, espazos e actividades. Ao tratarse do inicio do curso os alumnos ainda non manifestan 
problemas concretos. No inicio do segundo cuatrimestre, no mes de xaneiro de 2017 realizase a presentación do segundo 
cuatrimestre co alumnado, reunión na cal, trantanse asuntos relativos ao traballo TFM e prácticas curriculares. En termos 
xerais, tal e como queda reflexado no informe do PAT, o alumnado demanda unha maior autonomía no traballo das materias 
de laboratorio fronte as clases «dirixidas» que en moitas ocasións a súa aportación non se relaciona directamente co traballo 
persoal do TFM. En este sentido, despois das reunións da coordinadora co alumnado, plantexase unha reunión xeral con todo 
o profesorado do mestrado, para coordinar e unificar unha extratexia que fixa unha liña de traballo na que todos os contidos 
axuden á realización do TFM, tal e como queda reflexado nos cambios do plan de estudos.

4. Reunións entre docentes para o seguimento da modificación do plan de estudos.
É importante sinalar que o curso 16/17 implantaronse diferentes cambios no plan de estudos que se describiron no Informe 
de Coordinación do curso 15/16 que tentaban paliar a descoordinación de certos aspectos do mestrado. En este sentido, ainda 
que algúns problemas parecen recurrentes e estructurais, podemos afirmar que aqueles aspectos que tentaban mellorar esos 
cambios foron mellor valorados polos alumnos, como por exemplo a inclusión de artistas externos na docencia e as melloras 
na xestión dos TFM.

En diferentes reunións da Comisión Académica, tal e como quedan queflexados nas actas das mesmas, trataronse os temas 
relativos á coordinación, especialmente no relativo á definición de criterios para a invitación de artistas externos, definición de 
liñas de traballo e coordinación das materias que axuden ao traballo no TFM. 



5. Reunións de coordinación para os espazos de TFM e Exposición final
Finalmente compre salientar as reunións de coordinación realizadas por parte da coordinadora do Master xunto cos docentes 
responsables da coordinación do TFM con duas institucións culturais da cidade; coa dirección do Museo de Pontevedra e coa 
dirección da Fundación RAC, ambalas dúas son institucións relevantes na cidade e na provincia de Pontevedra e cunha intensa 
actividade cultural. Estas reunións tiveron como obxectivo a cesión de espazos expositivos para o alumnado de TFM e a súa 
exposición de proxectos anuais. A cesión de estos espazos supouxo unha maior repercusión da labor realizada na facultade así 
como unha fructífera colaboración co tecido cultural da entorna da cidade. 

4. Conclusións

O presente informe de coordinación supón de cara a vindeiros cursos académicos unha visión global dos problemas máis 
recurrentes tanto do Master en Arte Contemporánea, Creación e Investigación como en aqueles recursos compartidos con 
outras titulacións impartidas na facultade.

O curso 2016/2017 ven marcado pola implantación dos cambios no plan de estudos aprobados no curso pasado co obxectivo 
principal dunha mellor coordinación das materias. 

Recurrentemente, ao igual que en cursos pasados, o alumnado refirese a problemas de espazos de traballo e uso dos talleres. 
Considerase que é materialmente imposible a apertura de talleres nun horario tan continuado como o que demanda o 
alumnado, máis ainda considerando que os horarios de clases dos talleres son maioritariamente de tarde e dispoñen dun 
amplo horario de mañán para o uso dos mesmos. Os talleres do centro non están plantexados como espazos de docencia, 
senón como espazos dentro do traballo autónomo do alumnado.

Como norma xeral demándase unha maior dinámica xeral de experimentación e traballo persoal. Esta dinámica parece 
obedecer a un maior interese no TFM por parte do alumnado, cuestión que é preciso ter en conta en vindeiros cursos nun 
reforzo da súa coordinación.

Valorase moi positivamente o traballo docente do profesorado invitado externo. A coordinación do mesmo foi abordado nos 
cambios plantexados no plan de estudos e no establecemento de novos criterios de selección de profesorado externo.

O alumnado demanda un maior coñecemento do mundo profesional e do ámbito laboral do mundo da arte.

5. Anexos

Anexo 1: Guía previa de elaboración das Guías docentes para o curso 17/18



Marcos Dopico <marcos.dopico@gmail.com>

Elaboración Guías docentes de todas las titulaciones curso 2017/2018 
12 mensajes

Marcos Dopico <mdopico@uvigo.es> 1 de junio de 2017, 23:15
Para: "alonso@uvigo.es" <alonso@uvigo.es>, antonio bandera <nonobandera@gmail.com>, barcia@uvigo.es, Nati
Bermejo <bermejo.nati@gmail.com>, Loreto Blanco <loblancosal@yahoo.es>, "Xosé M. Buxán Bran"
<xmbuxanbran@yahoo.es>, rosaelviraca@telefonica.net, xacastro@uvigo.es, muniz@uvigo.es, susana cendán
<scendan@uvigo.es>, jose chavete <chavete@uvigo.es>, lola dopico <lolado@uvigo.es>, circuloazul@uvigo.es,
iciarezquieta@uvigo.es, BA almudena <almudena@uvigo.es>, maría luisa fernandez oliveira <lolivera@uvigo.es>, silvia
garcia <silviagarcia@uvigo.es>, jhs@uvigo.es, annheyvaert@uvigo.es, ELENA LAPEÑA MARTÍNEZ <ele@uvigo.es>,
Juan Loeck <jloeck@uvigo.es>, Chelo Matesanz <chmatesanz@wanadoo.es>, Juan Carlos Meana
<jcmeana@uvigo.es>, Juan Luis Moraza Perez <julumoraza@gmail.com>, mortuzar@uvigo.es, teresa pajares
<tpajares@uvigo.es>, begoña paz garcia <begpaz@gmail.com>, mj pefa <fabello@uvigo.es>, Ignacio PérezJofre
Santesmases <ipjsan@hotmail.com>, "marcaldas@uvigo.es" <marcaldas@uvigo.es>, MANUEL ENRIQUE RODRÍGUEZ
MOLDES <mmoldes@uvigo.es>, redondo@uvigo.es, irueda@uvigo.es, sama@uvigo.es, manolo dimas
<sr.dimas@yahoo.es>, manuel sendon <msendon@uvigo.es>, ANA SOLER BAENA <anasolerbaena@gmail.com>,
Carlos Tejo <carlos.tejo@uvigo.es>, Fernando Suarez <fscabeza@uvigo.es>

Estimados coordinadores de materia, curso y titulaciones de master. Ya está abierta para los y las docentes
coordinadores/as de materia la aplicación DocNet para la elaboración de las guías docentes del próximo curso 17/18.
(Secretaría Virtual > Acceso a DocNet)

Dado que las guías docentes deben ser aprobadas por Comisión de Calidad y Junta de Facultad / Comisión académica
de master antes del cierre definitivo de la aplicación, se propone el siguiente calendario interno de elaboración:

 Elaboración de las guías por los coordinadores hasta el 23 de junio

  Con respecto a la elaboración de las guías solo existen una novedad con respecto al curso pasado. Se trata del
apartado  «8 Bibliografía: Fuentes de información». A partir de este año la introducción de recursos bibliográficos se
realiza a través de un formulario en el que es necesario colocar en cada casilla correspondiente los datos (Autor, título,
editorial, año...), y no a través de un texto «plano» en el que se escribía libremente. En estos momentos la aplicación
ha importado los datos que ya existían de cursos pasados, pero algunos de ellos no están correctamente colocados.
Debéis editar cada uno de los recursos bibliográficos y recolocar los datos que no son correctos y completar los que
faltan. Si queréis añadir recursos nuevos tendréis que usar el editor actual. Además existe una nueva casilla a la
derecha de todo que se llama «Básica». Si marcáis un recurso bibliográfico como «Básico» la biblioteca está obligada
a comprar la obra y enlazarla en el catálogo con la materia y el docente que la incluye. Si la referencia no se marca
como «Básica», se entiende que es un recurso complementario: la Biblioteca se compromete a comprar la obra pero no
a enlazarla, de manera explicada antes, en el catálogo.

 En el «Paso 7: Evaluación», y dado que no está aún aprobado el calendario de evaluación y de pruebas
extraordinarias de julio y fin de carrera, NO debéis indicar esas fechas. Una vez aprobadas definitivamente se incluirá
un enlace en las guías donde se podrán consultar vía web todas las pruebas de evaluación de dicha convocatoria. De
este modo evitamos posibles errores y descoordinación en las fechas. Lo que SI debéis indicar, como todos los años en
este apartado, es la descripción de las pruebas de evaluación de TODAS las convocatorias.

 En el «Paso 9: Recomendaciones» en el apartado «Otros comentarios» debéis actualizar las horas de tutorías
especificando lugar, hora, día y cuatrimestre.

 Finalmente es necesario señalar que las Guías docentes de cada materia indican con detalle todos los aspectos de las
mismas, y son aprobadas en junta de facultad, lo que implica un compromiso de cumplimiento de las mismas tanto
por parte del docente como del alumno en el desarrollo de la docencia. En este sentido, ante cualquier reclamación
sobre contenidos, metodologías, evaluación, pruebas etc... por parte de un alumno, las guías docentes son el
documento de referencia.

Un saludo

  


Marcos Dopico Castro 
Departamento de Debuxo


