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1. Información Xeral

2. Coordinadores

3. Accións de coordinación

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

1. Reunión do coordinador de título co profesorado coordinador de materia.
2. Reunión de coordinación con alumnado de 1º curso.
3. Reunión para a coordinación dos talleres multiuso
4. Reunión de coordinación de actividades de carácter formativo fora do horario de clases do mestrado
5. Reunión de coordinación de TFM
6. Reunión de coordinación de prácticas externas
7. Reunión de valoración do curso

1. Reunión do coordinador de título co profesorado coordinadores de materia.
Durante o curso 2016/2017 foron precisas reunións do coordinador de Mestrado en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual 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, o coordinador 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.

2. Reunión de coordinación con alumnado de 1º curso.

Denominación do título:
Centro onde se imparte o título:
Curso de implantación:

Coordinador do título:
Coordinador de PAT:

Master en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual
Facultade de Belas Artes
2009/2010

José Chavete Rodríguez
José Chavete Rodríguez



O día 15 de setembro de 2016 ás 16:30 convocouse a todo o alumnado do Mestrado a unha sesión informativa. Os contidos 
foron os seguintes:
 - Benvida
 - Información do Plan de Estudos, horarios e espazos.
 - Presentación do profesorado
 - Información dos contidos de cada asignatura
 - Normativa de titorización, prácticas, etc.
 - Información dos dereitos do alumnado
 - Información dos servizos comúns da Facultade (biblioteca, talleres, etc)
 - Visita aos talleres e presentación dos maestros de taller.

3. Reunión para a coordinación dos talleres multiuso
Reunión con alumnos que dispoñen dunha titorización do uso dos talleres multiuso (madeira, metal, fotografía, gravado, 
serigrafía, etc.) así como da seguridade no traballo e no uso de ditas ferramentas. Así mesmo, dentro do centro, existen diversas 
actividades entre as cais destacan:
- Ciclos de conferencias preprofesionais encamiñadas á inserción no mundo laboral.
- Sesiones informativas sobre a continuidade dos estudos mediante o doutoramento.

4. Actividades de carácter formativo específicas del Master:
Durante o curso 2016-2017 impartironse diversos talleres, todos eles necesarios para unha formación integral do alumnado, 
ampliando e reforzamiento as competencias da titulación. Tamén se planificaron para fomentar a relación de grupo, a 
participación e o adestramento no uso de ferramentas profesionais. A planificación dos talleres levouse a cabo recollendo as 
necesidades propostas polo alumnado en reunións de PAT e coordinaronse os horarios dos mesmos.
Impartironse os talleres seguintes:
Taller de construcción de monecos
Taller de moldes
Taller de son
Taller creación libros interactivos
Taller de ilustración
Taller de introducción ao comic
Seminario de xestión editorial, dereitos de autor, etc

5. Titorización do TFM (Traballo Fin de Master).
Durante o mes de outubro realizaronse varias reunións co alumando de segundo curso para ofrecer a posibilidade de elexir o 
titor/a relacionado cos contidos do seu proxecto. Posteriormente, e se non excede do número máximo de alumnos propuotos 
polo titor, queda asignado automáticamente. Dentro do ámbito elexido polo alumno (Animación, ilustración ou investigación), 
éste elixe entre os docentes do Master un titor que será o que o acompañe ao longo do segundo cuatrimestre. A función do 
titor será a orientación, supervisión e corrección do proxecto presentado. No caso particular do ámbito da animación, pódense 
presentar TFM entre varios alumnos, tendo cada un deles un tutor.

No mes de febreiro realizase unha reunión presencial dos titores co alumnado, realizando unha distribución temporal e de 
seguimento das titorías. De maneira semellante ao acordado coas asignaturas do primeiro cuatrimestre, realizanse reunións 
puntuais e semanalmente ao longo do cuatrimestre, compaxinando as titorías presenciais coas consultas a distancia.

6. Reunión de coordinación para a xestión das prácticas externas do mestrado
No mes de febreiro realizase unha reunión presencial do coordinador do mestrado co alumnado para a xestión das prácticas 
externas, información sobre as empresas e ofertas de prazas en cada unha delas. Distribuense ao alumnado segundo o criterio 
de selección do alumnado según las empresas a elexir.

7. Reunión de valoración do curso
O 8 dexuño celébrase unha reunión do plantel do profesorado para facer unha evaluación do curso. Así mesmo fixose 
unha autoevaluación de cada asignatura. Tamén se planificou a creación de recursos didácticos para implantar a docencia 
a distancia en el curso 2017-2018. Durante o pasado curso realizouse unha modificación do plan de estudos que permitia 
a posibilidade de poder cursar o mestrado a distancia. Estos cambios implantaranse no curso 17/18, e implican unha 
planificación da docencia coa preparación de materiais online a través da plataforma de teledocencia. En esta reunión cada 
docente expuxo as súas dubidas ao respecto. O coordinador aclarou que a plataforma de teledocencia ten varias opcións para 
incluir materiais multimedia, video, clases maxistrais etc... o que facilitará a labor do docente. 



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 Libro Ilustrado e Animación Audiovisual como en aqueles recursos compartidos con outras 
titulacións impartidas na facultade.

Durante o curso 2016/2017, e durante os cursos pasados, o master tivo dificultades para chegar ao número mínimo de 
matrículas por curso estipulado. Por esa situación plantexouse un cambio do plan de estudos que permitise tamén unha 
matrícula non presencial a distancia convivindo coa modalidade presencial, co obxectivo de poder incrementar o número 
de matrículas. Os cambios principais do plan de estudos, tal e como queda reflexados nas reunións da CAM, centraronse 
principalmente na inclusión da posibilidade da docencia online e adaptar as metodoloxías e criterios de avaliación á mesma 
modalidade. Estes cambios sustanciais, presentados á ACSUG e ANECA foron aprobados definitivamente, non obstante, dado 
o axustado das datas decidiuse adiar a implantación do novo plan de estudos para o curso 2017/2018, con tempo suficiente 
para o profesorado para a adaptación dos seus materiais docentes á nova modalidade non presencial.

Con respecto aos problemas de coordinación docente non se produciron durante o curso 16/17 problemas relevantes que 
afectasen ao normal desenvolvemento da docencia.

5. Anexos


