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ACTA
COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDADE
29 MARZO DE 2016
Anexos:
I.
II.
III.

IV.
V.

Convocatoria de CGC del 29/03/2016.
Asistentes a la CGC del 29/03/2016.
Encargo de docencia (PDA) do Grao de Enxeñaría de Recursos Mineiros e
Enerxéticos e do Grao de Enxeñaría da Enerxía, para o curso académico 20152016.
Normativa de Traballo Fin de Máster correspondente ao Máster en
Xeoinformática.
Normativa de Prácticas Externas correspondente ao Máster en Xeoinformática.

Ábrese a sesión ás 11:30 horas, na Sala de Xuntas do Módulo de Dirección da E.T.S.E. de
Minas, presidida polo presidente e se tratan os seguintes puntos da orde do día:
1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior do 4 de marzo de 2016.
Apróbase, por asentimento, a acta da sesión anterior del 4 do marzo de 2016 que será
posta na sección de Descargas de Documentos de acceso libre da web do Centro:
http://webs.uvigo.es/ETSIminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0

2. Aprobación, se procede, do encargo de docencia (PDA) do Grao de Enxeñaría
de Recursos Mineiros e Enerxéticos e do Grao de Enxeñaría da Enerxía, para o
curso académico 2016-2017.
O presidente informa sobre o proceso levado a cabo ata agora sobre a PDA:
Para a reunión programada para o venres 26 de febreiro coas responsables da Vicerreitoría
de Organización Académica e Profesorado (VOAP), o martes 23 de febreiro a Subdirectora
Xefa de Estudios enviou por email á VOAP unha proposta académica, enténdese
conservadora, de PDA 2016-2017 para os títulos de grao de Enxeñaría da Enerxía (EE) e de
Recursos Mineiros e Enerxéticos (ERME) adscritos á ETSE de Minas, que implicaba unha
redución do número de horas impartidas con respecto ás do curso 2015-2016 (EE 143,75h e
ERME 30h) e na que se prescindía dun segundo grupo B en tres materias de cuarto que
superaban os 25 alumnos matriculados, á espera da matrícula no 2016-2017.
O mércores 24 de febreiro desde a VOAP recíbese por email a aceptación da PDA de
ERME e solicitan unha redución de grupos en 2º curso de EE. Aceptando ese cambio a
VOAP indica que non é necesaria a reunión do venres 26 de marzo.
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O xoves 25 de febreiro a Subdirectora Xefa de Estudios enviou por email á VOAP unha
xustificación académica para manter a proposta de PDA no 2º curso de EE. En base a
resposta da VOAP mantívose a reunión para o venres 26 de febreiro.
Como logo xa foi informado na comisión de Calidade do venres 4 de marzo, na reunión do
venres 26 de febreiro de membros do equipo directivo da ETSEM (Director, Subdirectora
Xefa de Estudos e Subdirector Coordinador de EE) coa Vicerreitora de Organización
Académica e Profesorado e coa Directora de Área de Grao, solicitouse á Dirección da ETSE
de Minas a modificación da proposta de PDA para o curso 2016-2017 enviada con
anterioridade aos responsables da UVigo facendo nela unha redución obrigatoria a un único
grupo A (teórico) de diversas materias nos cursos de primeiro e segundo (90 ECTS / 15
materias) que comparten EE e ERME (este último cun Informe de Avaliación do Plan de
Viabilidade Favorable de 3 de xuño de 2015) atendendo á interpretación do texto do
DECRETO 161/2015 enviado por email logo da mencionada reunión á Subdirectora Xefa de
Estudios desde a VOAP pola Directora de Área de Grao que indica que
“En el caso de enseñanzas de grado impartidas en el SUG, cuyos planes de estudio sean
coincidentes en un mínimo de 90 créditos ECTS en los dos primeros cursos, y compartan la
organización docente de eses cursos, en grupos teóricos y prácticos, se computarán
conjuntamente los/las estudiantes de nuevo ingreso a los efectos de lo establecido en este
artículo”
Véxase
o
DECRETO
161/2015,
no
seguinte
enlace:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_es.html
Actualmente no caso dos mencionados graos a Planificación Académica/Organización
Docente (calendario, horarios, exames, …) xa é compartida por ambos en dous grupos A
(teóricos), e diferentes grupos B (prácticos) e C (seminarios), nas materias coincidentes nos
seus Planos de Estudio de primeiro e segundo curso, nun total de 108 ECTS. Faise así
desde a súa implantación gradual no curso 2010-2011.
Véxase o apartado de Planificación Académica/Organización Docente na web do noso
centro: http://etseminas.uvigo.es/
Así pois a Dirección da ETSE de Minas interpretou que o anterior texto do Decreto 161/2015
refírese ao computo do alumnado de novo ingreso aos efectos do establecido no artigo 6 do
Decreto, non indica a necesidade de impartir docencia en materias aos estudantes de novo
ingreso computados conxuntamente en un único grupo teórico (grupo A), tampouco nun
único grupo práctico (grupo B), e, polo tanto, non xustifica este texto a redución de grupos A
(teóricos) nas materias dos primeiro e segundo cursos dos nosos graos na PDA para o
curso 2016-2017, solicitada polas responsables da UVigo na mencionada reunión. E por elo
a Dirección da ETSE de Minas o 29 de febreiro solicitou informe da Asesoría Xurídica sobre
a interpretación correcta do mencionado texto a fin de poder informar con antelación aos
membros da Comisión de Calidade (Rexistro de Saída Nº 38 da ETSE de Minas). Unha
copia do escrito foi enviada por email á VOAP o xoves 3 de marzo.
Con todo enviouse antes da Comisión de Calidade do 4 de marzo aos seus membros unha
proposta con un único grupo A no primeiro e segundo cursos dos dous graos, sabendo que
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tres materias de primeiro e segundo reducidas a un único grupo A poderían manter os dous
grupos A actuais, de acordo coa interpretación das responsables da VOAP da UVigo.
A Comisión de Calidade acordou o 4 de marzo, por asentimento, esperar a resposta da
consulta realizada á Asesoría Xurídica antes de aprobar, de selo caso a PDA, para o curso
2016-2017. A Xunta de Escola aprobou por asentimento o mesmo, na súa sesión posterior a
esa Xunta de Escola.
Unha redución como a proposta pola VOAP supón un recorte de plantilla docente entre 25 e
40 horas, dependendo da materia, nos cursos máis numerosos dos graos da ETSEM co que
iso significa nun contexto de aprendizaxe centrado no alumnado como o que emana do
Espazo Europeo de Educación Superior.
O luns 7 de marzo enviouse desde a ETSEM resposta (Rexistro de Saída Nº 41 da ETSE de
Minas) a unha nota interna da Asesoría Xurídica (AX) na que solicitaban para o seu informe
antecedentes relativos ao asunto. A data de envío de esa nota interna desde a Asesoría
Xurídica é do mércores 2 de marzo e, chegada por correo interno á ETSEM, é rexistrada o
luns 7 de marzo pola Xefa do Negociado da ETSEM (Rexistro de Entrada Nº 57 da ETSE de
Minas). Nesa resposta de antecedentes á AX inclúense enlaces aos DECRETOS 222/2011
e 161/2015 e os emails intercambiados entre a Dirección da ETSEM e a VOAP os días 29
de febreiro, 3 e 4 de marzo onde, entre outras cousas, a VOAP da por correcta a PDA
enviada a Xunta de Escola do 4 de marzo de acordo coa interpretación que sobre a
obrigatoriedade de grupo único de teoría fan as responsables da VOAP do DECRETO
161/2015 (afectados 90 ECTs) e se lle informa dos pasos seguidos desde a ETSEM. O
escrito (Rexistro de Saída Nº 41 da ETSE de Minas) é enviado así mesmo por email á
VOAP ese mesmo día.
O venres 11 marzo a VOAP solicita unha reunión coa Dirección da ETSEM para tratar a
PDA dos graos do centro para o curso 2016-2017. Esa reunión prodúcese o martes 15 de
marzo entre membros do equipo directivo da ETSEM (Director, Subdirectora Xefa de
Estudos e Subdirectora Coordinadora do grao ERME) coa Vicerreitora de Organización
Académica e Profesorado e coa Directora de Área de Grao. Estas últimas reiteran a súa
posición de interpretar que o DECRETO 161/2015 implica a obrigatoriedade de grupo único
de teoría nos graos EE e ERME en materias (90 ECTs) de primeiro e segundo.
Posto que a Comisión de Organización Académica e Profesorado (COAP):
http://profesorado.uvigo.es/vicprof_gl/organizacion/membros/ ten que tratar o PDA de todos
os centros da UVigo á volta de Semana Santa, a Dirección da ETSE de Minas informa á
VOAP que entón convocarase para o martes 29 de marzo unha Xunta de Escola ordinaria
na ETSE de Minas co punto de aprobación da mencionada PDA.
Á espera do informe da Asesoría Xurídica, solicitado o 29 de febreiro, solicítase o mércores
16 de febreiro á Secretaría Xeral (Rexistro de Saída Nº 44 da ETSE de Minas) que sexa
enviada aos membros da COAP: 1) o escrito da consulta realizada o luns 29 de febreiro á
Asesoría Xurídica (Rexistro de Saída Nº 38 da ETSE de Minas) e 2) a resposta a solicitude
de antecedentes realizada pola Asesoría Xurídica enviada o luns 7 de marzo (Rexistro de
Saída Nº 41 da ETSE de Minas).
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O xoves 17 de marzo recíbese a resposta da Asesoría Xurídica (Rexistro de Entrada Nº 67
da ETSE de Minas) de data luns 14 de marzo na que se traduce ao galego cuasi
literalmente parte do texto do Decreto 161/2015 a interpretar, aporta información verbal da
VOAP da UVigo pero non responde á cuestión formulada o 29 de febreiro de se o Decreto
161/2015 indica a necesidade de impartir a docencia en materias aos estudantes de novo
ingreso computados conxuntamente en un único grupo teórico (grupo A), tampouco nun
único grupo práctico (grupo B), e, polo tanto, non responde si xustifica ou non este texto do
Decreto 161/2015 a redución de grupos A (teóricos) a un único grupo en materias dos
primeiro e segundo cursos (90 ECTs) nos graos da ETSE de Minas na PDA para o curso
2016-2017, redución solicitada polas responsables da VOAP segundo a súa interpretación
do Decreto 161/2015.
O xoves 17 de marzo a Dirección da ETSEM solicita (escrito de Rexistro de Saída Nº 45 da
ETSE de Minas) á Secretaría Xeral que envíe a solicitude de interpretación do Decreto
161/2015 (escrito de Rexistro de Saída Nº 38 da ETSE de Minas e escrito de Rexistro de
Saída Nº 41 da ETSE de Minas) nos termos formulados xunto coa resposta da Asesoría
Xurídica (Rexistro de Entrada Nº 67 da ETSE de Minas) ao órgano competente da Xunta de
Galicia. Enviouse o mesmo día por email o escrito á VOAP co rogo de que puxeran elas en
antecedentes aos membros da COAP. Posto que a aplicación do Decreto 161/2015,
mentres estea en vigor, pode afectar ao número de grupos teóricos (reducidos a un único
grupo independentemente do número de estudantes de novo ingreso computados
conxuntamente) en materias de primeiro e segundo curso (90 ECTs), en particular, en
calquera grao da Universidade de Vigo afectado por o Decreto 161/2015 e, en xeral, en
calquera grao en semellantes condicións do Sistema Universitario Galego, de acordo coa
interpretación que fai a VOAP da UVigo.
O venres 18 de marzo, convocada para o 29 de marzo unha comisión de Calidade e unha
posterior Xunta de Escola ordinaria na ETSE de Minas co mencionado punto da PDA,
solicitase (escrito de Rexistro de Saída Nº 48 da ETSE de Minas) á Secretaría Xeral o envío
aos membros da COAP o escrito da solicitude ao órgano competente da Xunta de Galicia da
interpretación do Decreto 161/2015 (escrito de Rexistro de Saída Nº 45 da ETSE de Minas)
e a presenza na mencionada Xunta de Escola do 29 de marzo da Xefa de Servizo da
Asesoría Xurídica da Universidade de Vigo, de acordo Artigo 4. 3. do Regulamento de
Réxime Interno da ETSE de Minas (Aprobado polo Consello de Goberno da Universidade de
Vigo na súa sesión do 29 de outubro de 2015). Enviouse por email o mesmo día o escrito á
VOAP co rogo de que puxeran elas en antecedentes aos membros da COAP.
Finalmente o 29 de marzo rexistrase na ETSEM (escrito de Rexistro de Entrada Nº 72 da
ETSE de Minas) a resposta da Secretaría Xeral onde se indica que: 1) é competencia da
Vicerreitora de Organización Académica e Profesorado decidir a documentación que debe
ser enviada aos membros da COAP e proceder a súa remisión e 2) que non é posible que o
servizo de Asesoría Xurídica se persoe nas sesión dos distintos órganos da Universidade.
Logo do exposto, iníciase un intenso debate sobre a proposta de redución de grupos por
parte da Reitoría. Tendo rematado o debate, a Comisión de Calidade aproba la PDA que se
adxunta no Anexo III por 11 votos a favor, 0 votos en contra e 1 abstención.
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3. Ratificación, se procede, da Normativa de
correspondente ao Master en Xeoinformática.

Traballo

Fin

de

Master

A Xunta de Escola acorda, por asentimento, aprobar a mencionada Normativa previamente
aprobada en Comisión Permanente e en Comisión de Calidade (Anexo IV).

4. Ratificación, se procede, da Normativa de Prácticas Externas correspondente
ao Master en Xeoinformática.
A Xunta de Escola acorda, por asentimento, aprobar a mencionada Normativa previamente
aprobada en Comisión Permanente e en Comisión de Calidade (Anexo V).

5. Rogos e Preguntas
O representante do alumnado dos grados Marcos González Bello roga que se solicite a
asistencia á reunión da COAP onde vai ser aprobada, de selo caso, o encargo de docencia
(PDA) do Grao de Enxeñaría de Recursos Mineiros e Enerxéticos e do Grao de Enxeñaría
da Enerxía, para o curso académico 2016-2017.
Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 12:00 horas do día de hoxe, do que
como secretaria dou fe en Vigo, a vinte e nove de marzo de dos mil dezaseis.

O Presidente

A Secretaria

Benito Vázquez Dorrío

Natalia Caparrini Marín

Dilixencia para facer constar que, segundo se aprobou na Comisión de Calidade do 08/04/2016, no punto
2.- Aprobación, se procede, do encargo de docencia (PDA) do Grao de Enxeñaría de Recursos Mineiros e
Enerxéticos e do Grao de Enxeñaría da Enerxía, para o curso académico 2016-2017, engádese un
parágrafo final que di “A abstención manifestada polo alumno Marcos González Bello baséase na súa
oposición a calquera proposta que implique unha redución de grupos en calquera curso dos Graos, pero
manifesta o seu apoio á Dirección da Escola para que tome todas as medidas que consideren oportunas
para que prevalezan os dereitos de docencia do alumnado".
Vigo, 12 de abril de 2016
A Secretaria da Comisión de Calidade

Ángeles Saavedra González
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ANEXO I
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Por orden del presidente, se convoca a todos los miembros de la Comisión de Garantía de
Calidad de la ETSI de Minas a una reunión PRESENCIAL que tendrá lugar el día 29 de
marzo de 2016 en la Sala de Juntas del módulo de dirección de la ETSI de Minas a las
11:00 horas en primera convocatoria y a las

11:30 horas en segunda, para tratar los

siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior: ordinaria celebrada o 4 de marzo
de 2016*.
2. Aprobación, se procede, do encargo de docencia (PDA) do Grao de Enxeñaría de

Recursos Mineiros e Enerxéticos e do Grao de Enxeñaría da Enerxía, para o curso
académico 2016-2017.

3. Ratificación, se procede, da Normativa de Traballo Fin de Máster correspondente ao
Máster en Xeoinformática*.
4. Ratificación, se procede, da Normativa de Prácticas Externas correspondente ao
Máster en Xeoinformática*.
5. Aprobación, se procede, dos criterios aplicados para o reparto de recoñecementos
de apoio á actividade docente dos Centros (POD curso 2016-2017).
6. Rogos e preguntas.
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ANEXO II
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Asistentes á CGC do 29 de marzo de 2016
Benito Vázquez Dorrío (Presidente)
Natalia Caparrini Marín (Secretaria)
David Patiño (Grado IE)
Carmen Pérez (Grado IRME)
Elena Alonso Prieto (Master IM)
Higinio González Jorge (Master XI)
María Araujo (Master TMA)
Teresa Rivas Brea (Igualdade)
Marcos González Bello (Alumno)
Javier Arzúa (Alumno)
Mª Carmen Romo Pérez (PAS)

Excusan asistencia á CGC del 29 de marzo de 2016
Diego López González (Sociedad)
Luisa Álvarez Zaragoza (Egresado)
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ANEXO III
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ANEXO IV
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ANEXO V

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros
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Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
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