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Acta da sesión extraordinaria da Comisión de Calidade da Escola de 
Enxeñaría de Minas e Enerxía do 30 de xullo de 2020 

Anexos: 

I. Convocatoria da CGIC do 30/07/2020. 
II. Asistentes á CGIC do 30/07/2020. 

III. Solicitude de Renovación da Certificación da Implantación do Sistema de Garantía de 
Calidade da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía. 

IV. Informe sobre a aplicación da cláusula aprobada no CG do 29 de abril, para subir a 
cualificacións de certas materias na convocatoria ordinaria do segundo cuadrimestre 
do curso académico 2019-2020. 

 
Ábrese a sesión ás 13 horas e 07 minutos na Sala de Xuntas 1 da Escola de Enxeñaría de Minas 
e Enerxía no Campus Remoto, presidida pola Presidenta, Dona Elena Alonso Prieto, e 
trátanse os seguintes puntos da orde do día:    

1. Aprobación, se procede, da solicitude de Renovación da Certificación da 
Implantación do Sistema de Garantía de Calidade do centro. 

A Presidenta comenta que, como xa se informou en anteriores sesións, a Comisión de 
Calidade ten que aprobar o informe de seguimento da implantación do Sistema de Garantía 
de Calidade do centro para solicitar a súa renovación e pide desculpas por telo enviado tan 
tarde. Sinala que xa se pasaron 3 fases da certificación da implantación do SGIC: deseño, 
implantación e renovación, e aclara que este ano corresponde unha nova renovación da 
certificación na que se valorarán as accións levadas a cabo nos últimos 3 anos e as evidencias 
recollidas. 

Comenta a estrutura do documento e os principais aspectos, centrándose nas non 
conformidades recollidas no anterior informe de seguimento e nas accións de mellora 
propostas, que aínda non constaban como pechadas. Explica o contido da valoración da 
última revisión e as evidencias aportadas do traballo feito nos últimos 3 anos.  

A Comisión aproba por asentimento o informe para a solicitude da Renovación da 
Certificación da Implantación do Sistema de Garantía de Calidade do centro. 

 



 

Campus de Vigo Escola de 
Enxeñaría de 
Minas e Enerxía 

 

 

2. Valoración, se procede, do informe sobre a aplicación da cláusula aprobada no CG 
do 29 de abril, para subir a cualificacións de certas materias na convocatoria 
ordinaria do segundo cuadrimestre do curso académico 2019-2020. 

A Presidenta lee a Cláusula  de Avaliación aprobada no Consello de Goberno do 29 de abril 
de 2020 e comenta que a amosa a listaxe de materias susceptibles de aplicación. A 
Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria achegou dous 
emails indicando as materias do centro susceptibles da aplicación da cláusula: un o 15 de xullo 
cunha listaxe de 3 materias do segundo cuadrimestre (primeira oportunidade) e outro o 22 
de xullo cunha materia do primeiro cuadrimestre (segunda oportunidade). Trasladouse a 
información aos departamentos e coordinadores das materias para que puidesen achegar o 
seu parecer. A Presidenta indica que a súa proposta, trala valoración dos informes remitidos 
polo profesorado, é apoiar a valoración do profesorado das materias, recollida nos informes 
que se achegaron previamente aos membros da comisión para a súa valoración. 

A continuación cede a palabra a Guillermo García, coordinador da materia M148205 
Matemáticas Avanzadas (MUEM), que expón os argumentos recollidos no informe da 
materia que foi achegado á dirección do centro e reenviado aos membros da comisión.  

A Presidenta comenta os argumentos achegados pola coordinadora da materia G290203 
Informática: Estatística (GEE) para xustificar a súa desconformidade. Trátase dunha materia 
común aos dous graos do centro e impártese e avalíase de xeito conxunto coa materia 
G310203 Informática: Estatística (GERME), sen facer ningunha distinción ou separación do 
alumnado por grao. Os cálculos para a susceptibilidade de aplicación da cláusula deberían 
ter sido feitos globalmente ao conxunto do alumnado das dúas materias; a  corrección da 
nota a parte do alumnado sería un agravio comparativo totalmente inxustificable. Ademais, 
o esforzo realizado polo profesorado da materia e as análises de control efectuadas amosan 
que as variacións nas cualificacións non se poden vincular a transición á docencia non 
presencial. 

A continuación cede a palabra a María Araújo, coordinadora da materia G310404 Mecánica 
de solos (GERME), que comenta que lle parece incoherente que a aplicación da cláusula 
sirva soamente para corrixir as cualificacións á alza e non á baixa. Engade que é unha materia 
común aos dous graos do centro e impártese e avalíase de xeito conxunto coa materia 
G290404 Mecánica de solos (GEE), sen facer ningunha distinción ou separación do 
alumnado por grao. Os cálculos para a susceptibilidade de aplicación da cláusula deberían 
ter sido feitos globalmente ao conxunto do alumnado das dúas materias; a  corrección da 
nota a parte do alumnado sería un agravio comparativo inxustificable. Ademais, a aplicación 
da cláusula sería soamente por porcentaxe de aprobados e iso non cambiaría coa corrección 
de cualificacións proposta. 
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A Presidenta comenta que a materia G290305 Mecánica de fluídos (GEE), como se expón no 
informe do coordinador e dun profesor da materia, é unha materia do primeiro 
cuadrimestre, impartida completamente de forma presencial; o feito de facer o exame da 
segunda oportunidade de forma non presencial e o xeito no que se levou a cabo, non parecen 
motivo para a aplicación da cláusula. Por outra banda, trátase dunha materia común aos dous 
graos do centro e impártese e avalíase de xeito conxunto coa materia G290305 Mecánica de 
fluídos (GERME), sen facer ningunha distinción ou separación do alumnado por grao. Os 
cálculos para a susceptibilidade de aplicación da cláusula deberían ter sido feitos globalmente 
ao conxunto do alumnado das dúas materias; a  corrección da nota a parte do alumnado sería 
un agravio comparativo totalmente inxustificable. Ademais, a media das cualificacións da 
materia foi superior á media dos cinco cursos anteriores menos dúas veces a desviación típica. 

Ábrese unha quenda de intervencións na que os membros da comisión manifestan o seu 
acordo coa non procedencia da aplicación da cláusula a ningunha das catro materias. 

A Presidenta propón facer unha valoración negativa á aplicación da cláusula ás 4 materias en 
base aos argumentos anteriormente indicados.  

A Comisión de Calidade aproba por asentimento a proposta. 

 
Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 13 horas e 38 minutos do día de hoxe, do 
que como Secretario dou fe en Vigo, a trinta de xullo de dous mil vinte. 

 

 Vº e Prace 

 

 A Presidenta O Secretario 

 

 

 

    Elena Alonso Prieto Guillermo García Lomba 
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ANEXO I 

Convocatoria da CGIC do 30/07/2020 
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Por orde da súa Presidenta, convócase a todos os membros da Comisión de Garantía de 
Calidade da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía a unha sesión EXTRAORDINARIA que 
terá lugar o 30 de xullo de 2020, ás 13:00 en única convocatoria. A reunión terá lugar na Sala 
de Xuntas 1 da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía no Campus Remoto (*), e trataranse 
os seguintes puntos da  

ORDE DO DÍA: 

1. Aprobación, se procede, da solicitude de Renovación da Certificación da Implantación 
do Sistema de Garantía de Calidade do centro.  

2. Valoración, se procede, do informe sobre a aplicación da cláusula aprobada no CG do 
29 de abril, para subir a cualificacións de certas materias na convocatoria ordinaria do 
segundo cuadrimestre do curso académico 2019-2020. 

 

Vigo, 28 de xullo de 2020 

O Coordinador de Calidade 

 

Guillermo García Lomba 

 

(*) Indicacións: acceder á sala do Campus Remoto como estudantado coa contrasinal lDLD6QsL (ele-De-
Ele-De-6-Qu-ese-Ele) e indicando o nome completo. Para a acreditación e control de asistencia é 
imprescindible activar a cámara ao inicio da sesión. En caso de non dispor de cámara prégase comunicalo 
por email ao secretario (eme.secretaria@uvigo.es) que lle indicará o método de acreditación complementario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3099410664
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3099410664
mailto:eme.secretaria@uvigo.es
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ANEXO II 

Asistentes á CGIC do 30/07/2020 
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Asistentes á Comisión de Garantía Interna de Calidade 

do 30 de xullo de 2020 

Elena Alonso Prieto Presidenta / Directora 

Luisa Álvarez Zaragoza Repres. do Estudantado Egresado 

María Araújo Fernández Coordinadora Grao ERME 

Guillermo García Lomba Secretario / Coord. Calidade 

Elena González Rodríguez Representante do PDI 

David Patiño Vilas Coordinador Grao EE 

Ana Rodríguez Rodríguez Calidade Máster EM 

Escusan a súa ausencia   

Teresa Rivas Brea Enlace Igualdade 
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ANEXO III 
Solicitude de Renovación da Certificación da Implantación do Sistema de 

Garantía de Calidade da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía  
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ANEXO IV 
Informe sobre a aplicación da cláusula aprobada no CG do 29 de abril, 

para subir a cualificacións de certas materias na convocatoria ordinaria do 
segundo cuadrimestre do curso académico 2019-2020  
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