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1. Información Xeral

2. Coordinadores

3. Accións de coordinación

Durante o curso académico 2015/2016 realizaronse as seguintes reunións de coordinación:

Coordinador de título con profesores coordinadores de materia.
Coordinador de curso con profesores coordinadores de materia e co alumnado.
Reunión de coordinación de espazos expositivos de TFG e TFM
Reunión de coordinación cos departamentos
Reunión de coordinación de bolsas Erasmus, internacional e Sicue.
Reunións informativas sobre titulacións de Masteres.
Coordinación para a atención a alumnado con necesidades especiais
Outras reunións de coordinación.

Coordinador de título con profesores coordinadores de materia.
Durante o curso 2015/2016 foron precisas reunións do coordinador de Grao en Belas Artes 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. 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. De xeito resumido estes cambios 
implicaban a especificación dun idioma ou idiomas de impartición, e un maior detalle na «Atención personalizada» en relación 
as metodoloxías usadas en cada materia. Isto supuxo certa confusión que foi necesaria aclarar, especialmente para aqueles 
profesores coordinadores de materia que non estaban familiarizados co uso da aplicación informática DocNet. Correxironse 
ademáis pequenos erros e duplicidades nos contidos das guías docentes e fíxose especial fincapé na necesidade de definir dun 
xeito máis claro os métodos de avaliación tanto da convocatoria ordinaria como das convocatorias extraordinarias de cada 
materia. En cursos pasados recibironse diferentes queixas sobre os criterios de avaliación especificados nas guías docentes e os 
establecidos durante o curso. En este sentido foi preciso aclarar que as Guías Docentes da materia teñen un carácter vinculante 
e definitivo.

Coordinador de curso con profesores coordinadores de materia e co alumnado.
As reunións de coordinación entre os/as docentes coordinadores de curso e os alumnos do Grao en Belas Artes 
desenvolvéronse durante o curso 2015/2016 esencialmente no marco de actuacións do Plan de Acción Titorial, a través de dúas 
reunións ao final de cada cuatrimestre, por tratarse da ferramenta máis eficaz e directa para a detección de problemas xurdidos 
no ámbito da docencia de a vida académica en xeral. Nas reunións participaron os coordinadores de curso anteriormente 
indicados xunto cos representantes do alumnado. Estas reunións tiveron o obxectivo de visibilizar as fortalezas e virtudes do 
Grao en Belas Artes 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 susceptivos de mellora no vindeiro curso.

En relacións as zonas de traballo dos alumnos, especialmente en 4º curso, o coordinador de curso Fernando Suárez, dando 
curso as demandas do alumnado, plantexa a necesidade dunha maior atención e mellora na distribución dos espazos de 
traballo e tamén daqueles espazos usados na presentación dos TFG. En boa parte desta problemática unha maior celeridade 
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no reparto de titores e alumnos podería supor unha maior axilidade e paliar estes problemas. Este curso foi especialmente 
complexo debido ao cambio de normativa por parte da universidade limitando a 4 alumnos por titor, o que orixinou retrasos 
e certa frustración no alumnado e na docencia. Constatamos que existe certa ansiedade no alumnado ao comprobar que non 
pode traballar co titor/a como primeira opción polas propias limitacións da docencia.

O tema dos espazos é un tema fundamental en todas as titulacións impartidas na facultade. Conscientes desa problemática, 
desde o curso 15/16 incrementáronse as labores propias do coordinador de 4º curso de xeito que tamén inclúen a organización 
dos espazos de traballo así como apoio á organización na exposición final que cada ano se celebra no Pazo da Cultura de 
Pontevedra gracias á fluída colaboración co concello. Ademais das reunións propias do PAT realizáronse máis reunións de 
coordinación de espazos que detallaremos máis adiante. Salientar que o traballo realizado polo coordinador de 4º deu os seus 
froitos e a organización foi óptima. 

En relación ao profesorado e a docencia, salientar problemas puntuais xurdidos en materias concretas. Na materia Debuxo de 
2º curso / 2º cuatrimestre a baixa laboral da profesora que impartía toda a materia provocou problemas de coordinación aos 
que nos referiremos máis adiante, pero que en todo caso foron solucionados de xeito rápido. Na materia Produción artística: 
Imaxe II de 3º curso / 2º cuatrimestre  produciuse unha pequena descoordinación entre o profesorado nos criterios de 
presentación de proxectos, subsanados a través na mediación da coordinadora de 3º curso. Ainda tratándose dun problema 
menor máis próximo a un malentendido que dun problema real, dende a coordinación de grao consideramos a necesidade 
de continuar a insistir na necesidade e os beneficios do uso da plataforma de teledocencia FAITIC que é de gran axuda na 
coordinación destes aspectos. Aínda que en esta materia concreta os docentes fan un correcto uso dela, é unha realidade 
na facultade o baixo uso por parte do profesorado nos so desta ferramenta, senón dos recursos e ferramentas dixitais, non 
axudando en este aspecto o alarmante envellecemento da plantilla do profesorado. Dende o decanato da facultade insístese 
cada curso na necesidade do seu uso. Consideramos fundamental que a Universidade de Vigo continúe traballando na mellora 
desta ferramenta e incluso na necesidade do seu uso obrigatorio por parte do profesorado.

Outro problema xurdido en 4º curso veu derivado do descoñecemento por parte dos alumnos da normativa de docencia 
por parte dos bolseiros, xerandose certa confusión coa súa presencia xunto co profesorado responsable nas aulas. Esta 
circunstancia foi aclarada polo coordinador de 4º curso.

En relación á distribución das titorizacións dos TFG, aos problemas anteriormente referenciados temos que sumar a 
demanda por parte dos alumnos que desfrutan dunha bolsa ERASMUS ou internacional dunha maior información sobre as 
liñas de traballo dos profesores titores de xeito que poidan escoller os mesmos con anterioridade dende os seus destinos. 
Para solucionar este problema, introducirase dentro das accións de mellora no Autoinforme de seguimento a mellora da 
información do perfil completo do profesorado titor na web da facultade, no apartado TFG.

Coordinación de espazos expositivos de TFM e TFG
Dada a natureza fundamentalmente práctica dos traballos presentados ao TFG nas titulacións da Facultade de Belas Artes, e 
debido as necesidades de espazos expositivos que se xeneran, é necesaria unha especial coordinación dos espazos dispoñibles 
e as datas de presentación de ditos traballos para evitar solapamentos e incidencias. Algunhas das pezas expostas inclúen 
instalacións multimedia, obras de grande volume, montaxe con necesidades especiais como cubículos con iluminacións 
especiais etc... A esta circunstancia temos que engadir que cada final de curso, no mes de xullo, tanto para o estudantado do 
grao en Belas Artes como para o do Master en arte contemporánea organízase dende a facultade as exposicións «Do final e do 
comezo» e «Isto segue o seu curso», situadas no Pazo da Cultura de Pontevedra e no Museo de Pontevedra respectivamente. 
Algúns dos traballos presentados son valorados polos diferentes tribunais da convocatoria de xullo na propia sala de 
exposicións, mentres que outros son valorados na facultade. Por outra banda, tanto os alumnos de master como os de grao, 
posúen espazos individualizados para a realización do seu traballo, o que supón un traballo de reparto e organización ao 
comezo do TFG e TFM. 

Durante o curso 2015/2016 o profesor coordinador de 4º curso do Grao en Belas Artes Fernando Suárez foi o encargado de 
dita coordinación, laboura que incluíu tamén os TFM dos dous masters impartidos. Tanto na convocatoria ordinaria como na 
convocatoria extraordinaria de xullo (previamente as dúas convocatorias) tiveron lugar diferentes reunións cos responsables 
das titulacións, así como cos coordinadores/as dos TFM. No Grao en Belas Artes realizáronse reunións de coordinación por 
parte do coordinador de Grao (Marcos Dopico), coordinador do TFG (Ignacio Jofre), coordinador de 4º curso (Fernando 
Suárez), decana (Silvia García) e comisario da exposición de TFG (Javier Tudela). No que respecta á coordinación dos TFM 
realizáronse reunións de coordinación entre os coordinadores dos masters (Anne Heyvaert e José Chavete), o coordinador de 
espazos (Fernando Suárez) e os docentes coordinadores dos TFM (Mar Rodriguez Caldas e José Chavete).



Estas reunións de coordinación tiveron o obxectivo principal de conseguir un correcto desenvolvemento das materias 
TFG e TFM. Durante o curso 2015/2016 foi especialmente necesaria esta coordinación xa que foron aprobadas novas 
normativas tanto internas da facultade como da propia universidade en TFG e TFM. Estas normativas implicaron unha maior 
participación do número de titores en todo o proceso, o cal repercutiu nunha maior pluralidade de propostas e puntos de vista, 
pero supuxo un aumento do traballo na unificación dos criterios, as mensaxes e os acordos acadados. Diferentes alumnos, tal 
e como queda reflexado nos informes de PAT, manifestaron a súa preocupación pola falta de información das liñas de traballo 
dispoñibles por parte do titores, circunstancia que foi subsanada por parte do coordinador de TFG e TFM en comunicación 
directa cos alumnos. A esta circunstancia temos que engadir que por primeira vez na titulación de grao o número de alumnos 
presentados á convocatoria extraordinaria de xullo foi maior que os presentados á convocatoria ordinaria, circunstancia que 
supón un cambio no comportamento e compre ser analizado.

En termos xerais non existiron problemas graves na coordinación de todo o proceso de TFG e TFM, pero si que foi necesario 
establecer un novo sistema de reparto dos espazos de traballo. Moitos dos alumnos/as que decidiron presentarse á 
convocatoria extraordinaria de xullo continuaron traballando nos seus espazos máis alá das datas de finais das clases, o que 
supuxo unha necesaria coordinación cos responsables do persoal de administración da consexería para non interferir na 
limpeza dos espazos doutras asignaturas que se realiza todos os anos por esas datas. Habilitaronse ademáis, en coordinación 
co persoal de conserxería, espazos como almacén provisional para traballos que os alumnos no poden retirar en esas datas, 
facendoo máis tarde no final de curso. 

Reunión de coordinación entre o equipo decanal, coordinador de grao e direccións de departamento.
No mes de abril tivo lugar unha reunión de coordinación entre o equipo decanal, a coordinación de grao en Belas Artes e a 
dirección dos departamentos de Pintura, Escultura e Debuxo. A ela acudiron a decana Silvia García, o coordinador de grao 
Marcos Dopico, o director do Departamento de Escultura Juan Feranando de la Iglesia, o director do Departamento de Pintura 
Jesús Hernández e a directora do Departamento de Debuxo Araceli Liste. 

A orde do día da reunión tivo tres puntos principais:
- Análise da PDA para o curso 2016/2017
- Axustes do POD entre materias interdepartamentais.
- Proposta de coordinación para establecer liñas de continuidade temáticas nas diferentes materias de cada curso.

O obxectivo principal da reunión foi o de establecer unha postura conxunta ao respecto da necesidade de manter o actual 
reparto horario entre as materias do grao que conforman a PDA que seria aprobada posteriormente en Xunta do SGIC e 
Xunta de Facultad. Realizaronse tamén pequenos axustes en «flecos» de horas en asignaturas compartidas por dous ou máis 
departamentos, e que supoñían un aumento considerable do número de profesores implicados en certas materias. Esta 
circunstancia foi unha queixa reiterada dos alumnos/as e supoñía dificultades engadidas na coordinación de materia ao existir 
unha enorme descompensación na carga horaria entre o profesorado dunha mesma materia. Estos axustes supuxeron unha 
maior uniformidade e optimización do POD posteriormente aprobado.
Finalmente, o profesor Jesús Hernández propuxo a creación de liñas de traballo entre grupos de profesores implicados nas 
materias de cada curso co obxectivo de conseguir unha progresividade planificada no desenvolvemento dos contidos das 
materias de cada curso a medida que o alumno/a fose avanzando na súa formación. O profesor Hernández propón iniciar esta 
experiencia en 1º curso xunto co grupo de profesores do curso e ofrecese para coordinala.  

Reunión de coordinación informativa sobre bolsas erasmus e internacional.
O 27 de xaneiro de 2016 realizouse unha reunión informativa destinada a todos aqueles alumnos interesados na participación 
nos programas Erasmus e de intercambio internacional. A reunión asistiron o vicedecano de Relacións Internacionais 
Carlos Tejo, a responsable de Erasmus Anne Heyvaert, a decana Silvia García e aqueles alumnos interesados nas bolsas 
de intercambio internacionais. O obxectivo principal da reunión foi o de informar de xeito máis detallado sobre todo o 
procedemento administrativo das bolsas, o procedemento de selección, os destinos dispoñibles así como resolver todas as 
dubidas sobre materias, créditos e en especial os problemas xurdidos en torno á realización do TFG por parte de alumnos no 
extranxeiro. Esta reunión obedece a unha necesidade detectada dos alumnos que, máis alá da información que reciben por 
parte da Oficina de Relacións Internacionais, precisan dunha información máis detallada sobre o tipo de estudos en diferentes 
universidades en relación as materias do Grao en Belas Artes. Dende o vicedecanato de relacións internacionais estase a 
recopilar información sobre os diferentes destinos a través dos contactos entre os responsables de Erasmus e Internacional, e a 
través das experiencias dos alumnos que xa tiveron esa vivencia na propia universidade de destino. Isto permite transmitir aos 
futuros alumnos unha información máis axeitada e detallada en relación ao enfoque dos estudos de Belas Artes, ilustración, 
deseño, fotografía..., os modos de traballo ou as condicións de vida nas cidades, universidades e facultades nas que existe un 
convenio de intercambio. Esta información é moi valorada polos estudantes, sendo recurrendes as dúbidas surdidas en estos 
aspectos máis alá dos puramente académicos. 



Logo desta reunión constatouse que as consultas de xeito individualizado sobre todos estos aspectos por parte dos alumnos 
eran menores, polo tanto pode considerarse satifactoria e continuarase con esta dinámica nos vindeiros cursos.

Reunión de coordinación sobre as titulacións de master impartidas na facultade
No mes de maio de 2016 realizouse unha reunión informativa destinada ao alumnado de último curso de grao interesados en 
continuar os seus estudos de master na facultade. Acudiron á reunión os coordinadores do «Master en Arte Contemporánea: 
Creación e investigación» Anne Heyvaert, do «Master en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual» José Chavete, a decana 
Silvia García e a Vicedecana de Organización Académica Susana Cendán, ademáis dos alumnos de 4º de Grao en Belas 
Artes. O obxectivo principal da reunión foi o de facilitar toda a información precisa sobre as titulacións de master impartidas 
actualmente na facultade.  Na reunión a Vicedecana de Organización Académica explicou ao alumnado as cuestións 
administrativas máis salientables, que requisitos implica o acceso a un master, a que titulacións da acceso unha vez obtido 
o título etc... Así mesmo, os dous coordinadores dos masters explicaron en detalle os contidos principais dos estudos, as 
súas competencias, materias, profesorado, saídas profesionais, prácticas curriculares etc... Así mesmo, a decana do centro 
informou tamén sobre a titulación de «Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas» que, ainda que non é unha titulación do centro, está destinado á alumnos 
graduados e licenciados en Belas Artes e capacita para o exercicio da docencia.

As dubidas dos alumnos nesta reunión foron esencialmente encamiñadas hacia as posibilidades de saídas profesionais de 
cada un dos master, as posibilidades de bolsas existentes e a realización de prácticas profesionais. Ao alumnado reparteuselles 
ademáis toda a información sobre as titulacións.

Esta reunión enmárcase dentro dunha estratexia de coordinación e promoción dos master da facultade entre os coordinadores 
das titulacións co obxectivo da captación de alumnos propios para as titulacións de master. Estas accións implican a 
actualización de material gráfico e audiovisual de promoción das titulacións de master, a súa distribución en centros de interés 
de futuros alumnos e unha potenciación da información en web e redes sociais.

Reunión de coordinación para os alumnos interesados no programa SICUE
De igual xeito que a reunión sobre programas Erasmus e Internacional, realizouse o xoves 5 maio de 2016 unha reunión 
para a información dos aspectos máis salientables do programa Sicue de intercambio do alumnado con universidades 
españolas. Acudiron á reunión a responsable de Sicue a Vicedecana de Organización Académica Susana Cendán, o persoal de 
administración de apoio ao programa, a decana do centro Silvia García e o alumnado interesado no programa. A reunión tivo 
como principal obxectivo aclarar as dúbidas máis recurrentes do alumnado detectadas polos responsables do programa en 
relación aos recoñecementos de materias, procedementos administrativos na aplicación informática, destinos dispoñibles 
para o vindeiro curso etc... A reunión foi considerada de gran axuda xa que existía un descoñecemento case absoluto sobre os 
trámites administrativos necesarios para o programa de intercambio, o cal supoñía un traballo constante para atender dúbidas 
de xeito individualizado.

Coordinación para a atención a alumnado con necesidades especiais
Durante o curso 2015/2016 no primeiro curso da titulación Grao en Belas Artes cursaron estudios alumnado con necesidades 
de atención especiais, tanto a nivel físico como psicológico. Esta circunstancia obriou á reunións de coordinación entre a 
Vicedecana de organización académica (que se prestou voluntaria a coordinar estos temas) e a coordinadora de primero curso, 
así como os docentes coordinadores de materia co obxectivo de explicar esas necesidades así como os protocolos a seguir en 
estos casos. Unha vez detectadas esas necesidades solicitouse á Universidade de Vigo persoal de apoio para os alumnos/as 
implicados, así como as accións de voluntariado por parte de compañeiros/as do mesmo curso. Estas xestións foron realizadas 
no mes de setembro de 2015. Esta circunstancia requeriu de actuacións especiais por parte do profesorado, especialmente 
nas clases teóricas no caso do alumnado xordomudo, con presencia de intérpretes de apoio nas mesmas e dunha atención 
personalizada nas clases prácticas. Todos os docentes manifestaron o seu desexo e interés na colaboración e axuda hacia estes 
alumnos/as e durante o curso non se presentaron problemas en este sentido. De cara a vindeiros cursos, e en previsión de 
manter estas mesmas necesidades, repetiranse necesariamente estas reunións de coordinación co profesorado implicado nos 
diferentes cursos sucesivos.

OUTRAS REUNIÓNS DE COORDINACIÓN

Coordinación entre profesores da materia debuxo ante baixa da docente
Durante o pasado curso 2015/2016 produciuse a baixa de larga duración da profesora Teresa Pajares Vales na materia Debuxo 
de 2º curso de Grao en Belas Artes. Dende un primeiro momento, toda vez que o Departamento tivo coñecemento da baixa 
da profesora Teresa Pajares e, prevendo unha eventual proceso longo de baixa, solicitou ao Reitorado da Universidade de 
Vigo a contratación dun profesor invitado especialista en debuxo que poidera impartir toda a docencia e realizar unha 
planificación conxunta e óptima da materia. A reitorado non aprobou esta opción e indicou que o departamento tería 



que asignar a sustitución das horas de docencia entre os profesores do departamento con horas dispoñibles para o curso 
15/16. Esta circunstancia provocou que un número elevado de profesores impartisen a docencia, xa que por cuestións de 
incompatibilidades co resto das súas actividades académicas non foi posible que un grupo reducido de profesores asumira 
toda a docencia da materia. En este sentido o departamento tentou planificar un reparto no que na maior medida posible 
minimizase en cada grupo o número de docentes implicados para un axeitado seguimento do alumno. É importante sinalar 
que a baixa laboral da profesora non foi concedida por un periodo completo do cuatrimestre, senon por periodos curtos 
de tempo sucesivamente renovados. Esta circunstancia dificultou a planificación das sustitucións do profesorado xa que o 
departamento descoñecía o alcance da duración final 

Unha vez confirmada que a baixa laboral da profesora Teresa Pajares prolongarase durante todo o cuatrimestre e coñecidas 
as queixas recibidas por parte do alumnado de determinadas disfuncións no desenvolvemento da materia, dende o 
Departamento de Debuxo organizouse unha reunión de coordinación no mes de abril á cal acudiron todos os profesores do 
departamento para unha mellora da mesma. Na reunión acordouse unha reducción do número de profesores que impartirán 
a segunda parte do cuatrimestre, así como unha organización da materia cun horizonte máis amplo de traballo durante o resto 
do cuatrimestre. Gracias a esta nova organización a materia mellorou na súa coordinación e non se volveron a rexistrar queixas 
por parte do alumnado. 

En previsión de que esta circunstacia volva a repetirse no vindeiro ano dende a dirección do Departamento de Debuxo 
solicitouse á Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado a Posibilidade da contratación de profesorado de 
sustitución na modalidade «Lista de agarda», de xeito que un reducido número de profesores poida encargarse da docencia 
ante unha eventual baixa dun xeito máis coordinado.

Coordinación para a reorganización de material dos laboratorios
Dada a relevancia do material de equipamento dos laboratorios e obradoiros comúns a todas as titulacións da facultade, foi 
preciso unha reunión de coordinación co obxectivo de optimizar, reorganizar e localizar as principais carencias con vistas 
a completar o vindeiro (ou vindeiros) cursos todo o material. Estas reunións veñen definidas en boa parte polo documento 
“Criterios de selección de recursos materiais e proveedores” da Facultade de Belas Artes. Participan en esta reunión os 
responsables de obradoiros e coordinadores das materias nas que existen necesidades especiais de material audiovisual, 
material técnico e funxibles.

4. Conclusións

O presente informe de coordinación supón de cara a vindeiros cursos académicos unha visión global dos problemas máis 
recurrentes tanto no Grao en Belas Artes como en aqueles recursos compartidos con outras titulacións impartidas na 
facultade. 

Atención aos espazos de traballo.
En relación aos problemas de espazos de traballo, ainda que existe unha moi boa dotación de recursos nos obradoiros e 
aulas da facultade (ordenadores, ferramentas audiovisuais, equipamentos de obradoiros... valorados moi positivamente 
tanto polo alumnado propio como alleo) existe unha limitación en canto a espacios individualizados de traballo que 
xenera certa insatisfacción por parte do alumnado. Estes problemas xeneran grandes complicacións á hora da elaboración 
dos horarios das diferentes titulacións, solventando solapamento de espazos e aulas, solapamento de horarios do 
profesorado e alumnado... Sen embargo existe unha gran contradición no feito constatable do descenso da presencia 
do alumnado na facultade, non tanto no horario das clases senón no que poderiamos denominar como «ambiente de 
traballo» que sempre caracterizou á vida universitaria en Belas Artes. O alumnado opta por traballar na súa casa en lugar de 
facelo na facultade, ainda que non podemos asegurar categóricamente que sexa éste o único motivo polo cal se produce 
esta circunstancia. Dende a dirección do centro levase traballando dende fai anos nunha participación máis activa en 
actividades extraacadémicas por parte do alumnado, a través da Delegación de Alumnos, así como a traves das actividades 
desenvolvidas pola recén creada Asociación de exalumnos/as de BBAA «RedexBBAA». Un dos obxectivos cara ao vindeiro 
curso será a racionalización dos horarios do Grao en Belas Artes de xeito que permita unha distribución mais equitativa 
entre os grupos de mañán e os de tarde, así como a distribución entre os días da semana que permita unha presenza 
maior do alumnado así como a disposición de máis tempo libre de docencia entre clases para un maior aproveitamento e 
optimización dos espazos, saturados en determinados horarios e case vacíos noutros.

Uso das ferramentas dixitais.
Outra das conclusións as que anteriormente faciamos referencia é a da necesidad de dun maior uso das ferramentas dixitais 
por parte do profesorado da titulación co obxectivo de conseguir unha mellora da coordinación, métodos máis eficaces de 
avisos relevantes, distribución de información e materiais docentes da materia, axilización da entrega de proxectos etc... 
Nas diferentes reunións con alumnos ( formais e tamén informais) constatamos diferentes mecanismos xerados polos 
alumnos para a distrubución de información que van por diante da realidade. Hoxe en día ferramentas como o perfil de 



Facebook da Facultade ou o da Delegación de alumnos ou incluso outros perfis moi activos de alumnos/as supoñen fontes 
de información máis áxiles que as canles oficiais (con todos os seus pros e contra) e que fan reflexionar sobre a necesidade 
continua de actualización. 

Coordinación entre departamentos
Outra das conclusións do informe de coordinación é a relevancia das reunións de coordinación interdepartamentais. 
Dende a implantación do Grao en Belas Artes no curso 2008/2009 as materias con mais carga de créditos son compartidas 
con profesorado dos diferentes departamentos, habitualmente de dous ou tres, feito que xenera máis problemas de 
coordinación. Ainda a coordinación dos contidos da materia realizase a traves dos coordinadores de curso e coordinadores 
de materia, un aspecto que queda fora desa coordinación son as decisións tomadas no ámbito dos PODs de cada 
departamento, e que afectan dun xeito importante ao desenvolvemento da materia. Referimonos ao reparto da docencia 
entre o profesorado dos distintos departamentos na mesma materia dun xeito independiente e con pouca coordinación, o 
que pode provocar un aumento do número de profesores nunha soa materia que causa confusión no alumno e dificulta a 
visión conxunta da materia. Durante o curso 2015/2016 realizaronse reunións de coordinación entre os tres departamentos 
principais para evitar na medida do posible estas situacións, limitando o nümero de profesores en cada materia e 
establecendo repartos de créditos máis coherentes que favorezan esta circunstancia. Isto fainos pensar que o actual reparto 
de docencia a través dos departamentos non é o sistema máis axeitado á realidade das materias de grao na que interveñen 
varios departamentos, impedindo unha flexibilidade necesaria e cambios máis áxiles. Por todo iso proponse continuar coas 
reunións anuais entre departamentos, en datas previas á configuración dos PODs, para tratar de paliar estas situacións.

Atención á mobilidade
Un dos temas que máis tempo e recursos consume no grao en Belas Ares é a atención á mobilidade tanto do alumnado 
propio como alléo. En este sentido, as reunións informativas anteriormente mencionadas supuxeron unha grande mellora e 
redución do número de consultas administrativas. 

Aspectos docentes e renovación xeracional
En termos xerais non existiron durante o curso 2015/2016 problemas relevantes en canto aos aspectos de desenvolvemento 
da docencia nas distintas materias. O alumnado manifesta, nas diversas reunións, sentirse satisfeito cos contidos 
impartidos no grao e no desenvolvemento da docencia. É importante salientar que boa parte das queixas recibidas 
estiveron ocasionadas por baixas laborais do profesorado. En este sentido dende a dirección da Facultade de Belas Artes 
manifestamos a nosa preocupación polas consecuencias futuras que poda ter a ausencia a corto e medio prazo dun 
relevo xeracional dentro do profesorado. Consideramos que unha plantilla de profesorado debe estar conformada por 
persoal de diferentes xeracións que configuren unha plantilla plural, mezcla de experiencia e xuventude con gañas e 
ilusión no traballo. Na actualidade a plantilla de profesorado sufre un alarmante envellecemento, cunha idade media que 
supera os 55 anos, tendo o profesor máis xoven 42 anos. Consideramos que é unha prioridade a renovación xeracional, e 
a continua actualización de contidos docentes por parte de novas xeracións formadas en diferentes ámbitos. Ainda que 
non é competencia directa da facultade consideramos que a Universidade debe priorizar esta problemática que, de non 
ser paliada, suporá nun futuro inmediato problemas de deterioro da docencia. Esta situación non so afecta ao ámbito da 
docencia e a investigación, senón tamén afecta dun xeito definitivo aos aspectos de xestión, atopando serias dificultades 
para que de xeito voluntario os docentes participen nas labores de xestión, comisións, xuntas de facultade etc… En este 
sentido a aportación á docencia que supoñen os bolseiros nos diferentes departamentos, así como o profesorado eventual 
de «lista de agarda» debe seguir mantendose como un «mal menor» nos vindeiros cursos.

5. Anexos

Anexo 1: Guía para a elaboración das Guías Docentes do curso 2016/2017
Anexo 2: Cartel-convocatoria de reunión informativa sobre Bolsas Erasmus e Internacional
Anexo 3: Cartel-convocatoria de reunión informativa sobre estudos de Máster impartidos na facultade
Anexo 4: Cartel-convocatoria de reunión informativa sobre o programa de intercambio SICUE
 



NOVEDADES E INSTRUCCIONES EN LA ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES 2016/2017 
 
- Existe un nuevo apartado denominado «Lingua de impartición», en el que hay que incluir el idioma 
o idiomas en los que se impartirá esa docencia concreta (Para añadir cada idioma/as es preciso 
primero seleccionarlo en el combo y darle al botón «+»). Este apartado NO está asociado a los 
idiomas en los que está publicada la Guía Docente de la materia, que obligatoriamente deberá estar 
publicada en Castellano y Gallego como todos los años. Se refiere simplemente a los idiomas en los 
que será impartida la materia. Os recuerdo que existe un traductor automático para traducir los 
apartados de la Guía desde el idioma principal. 
 
- El Paso 6: «Atención personalizada» veréis que este año está vacío. En cursos anteriores, en ese 
apartado no se disponía de una ventana para cada descripción de las metodologías especificadas 
(existía solo una para todas ellas). Este año la aplicación dispone de una ventana de descripción para 
cada una de ellas por separado, pero se encuentran vacías. Cada profesor deberá rellenar ese 
apartado diferenciando la descripción de cada metodología por separado. Al ser un apartado que ha 
sido ya elaborado desde años anteriores podéis tomar como referencia la guía de la materia del año 
pasado. En este enlace https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=201&ensenyament=P01G010V01&consulta=assignatures&an
y_academic=2015_16 podeis consultar este apartado (y otros) para tener una referencia. Veréis que 
en las guías del año pasado la aplicación ya ha duplicado el texto que se incluyó en su momento por 
cada una de las diferentes metodologías. Simplemente se trataría de revisar y completar esa 
información en las guías de este año diferenciando la descripción de cada metodología. 
 
- Finalmente, también en ese apartado 6 «Atención Personalizada», tradicionalmente se incluían en 
ese apartado de descripción de la metodología los horarios y lugares de tutorías de todos los 
profesores de la materia. Dado que ahora no existe un solo campo sino varios (aunque algunas 
materias solo tienen un tipo de metodología), y después de consultar a los responsables de las guías 
docentes, nos recomiendan incluir esa información en el Paso 9 «Recomendacións» en la casilla 
«Outros comentarios». Recordaros que la según el  «Procedemento para o seguimento da docencia 
da Facultade de BBAA. Normativa de cumprimento interno» en el Punto 4 «Horarios de titorías, 
detección e xestión do incumprimento das mesmas» es necesario incluir la información de tutorías 
de cada profesor (horario por cuatrimestre y lugar), y éstas serán aprobadas en Junta de Calidad y 
Junta de Facultad junto con los demás contenidos de las guías docentes.  
 
Al respecto de los demás apartados el procedimiento no han cambiado con respecto al año pasado: 
- Paso 1: «Competencias» y Paso 2: «Resultados de aprendizaxe» - Estos apartados están bloqueados 
y no podréis realizar cambios , ya que es un apartado que está revisado en función de la memoria del 
título y no debe ser cambiado por el profesorado. 
 
Para el resto de apartados podéis actualizar la información/contenidos que considereis con respecto a 
otros cursos: 
- Paso 3: «Contidos» 
- Paso 4: «Planificación docente» 
- Paso 5: «Metodoloxía docente» 
- Paso 7: «Avaliación» En este apartado en la casilla «Outros comentarios e avaliación de xullo» 
debeis incluir los comentarios descriptivos sobre las pruebas de evaluación ordinarias de los dos 
cuatrimestres, así como las fechas y horas de la evaluación estraordinaria de julio. En estos 
momentos aún no están aprobadas en Junta de Facultad estas fechas de pruebas de evaluación. Estas 
serán aprobadas antes del periodo de cierre de las Guías docentes, por lo que en el momento que 
sean oficiales os las enviaremos para que completeis esa información. 
- Paso 8: «Bibliografía» 
- Paso 9: «Recomendacións» 
 
Con respecto al calendario de elaboración de las Guías, el decanato ha marcado un calendario interno 
de manera que deben estar finalizadas y enviadas al coordinador de titulación (Paso 10 «Enviar guía 
docente ao coordinador da titulación» antes del 17 de junio de 2016. A partir de ahí el coordinador de 
grado revisará las guías junto con los coordinadores de materia y se subsanarán errores o 
información sin completar, y posteriormente se aprobarán en Comisión de Calidad y Junta de centro 
antes del 6 de julio. 
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