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que permita
an unha rev
visión da tiitulación na
a que
1. Deescrición dee medidas previstas q
se p
produzan cambios
c
significativoos na demanda por parte da sociedade,, dos
estud
dantes e doo entorno ecconómico e profesional.
No cursoo 2009-2010 implantouuse o Grao
o en Xeograafía e Histooria na Facu
ultade
de H
Historia da Universidad
U
de de Vigoo, sita no caampus univ
versitario dee Ourense. Nese
mom
mento a prevvisión de prazas que see contemplab
ba na Memoria era de 30, cifra factible
de aacadar mesm
mo tendo en
e conta a baixada xeneralizada
x
a de demannda que se viña
consttatando nos estudos universitari
u
ios no conxunto da Comunidade
C
de Autónom
ma de
Galiccia, debido á progresiva baixada dda taxa de naatalidade.
No ano 2011
2
a Xuntta de Galiciia emitiu un
n decreto (arrt. 6, Decretto 222/2011
1)1 no
que se fixaba para
p
todos os
o graos doos campus universitariios, un núm
mero mínim
mo de
estuddantes: os centrais gaalegos debeerían acadarr os 50 estudantes e os dos caampus
perifféricos, com
mo de feito o é o de Ouurense, depeendente da UVigo, os 45. Ó remaate do
prim
meiro trienioo do mencio
onado decreeto, as titulaacións que non
n acadaraan as númeero de
estuddantes requiirido, deberían presentaar para a súa avaliación
n un plan dee viabilidad
de.
En prevvisión a esta circunsttancia, a comezos do
o pasado ccurso 2013--2014
inicioouse un deebate na Faacultade dee Historia sobre as posibles víaas para mudar a
situaación e incrrementar o número dee estudantess matriculad
dos. A prim
meira concllusión
que se chegou foi o manteemento do título, xa que
q é o único que se iimparte con
n dita
denoominación no
n SUG, resultando poor iso singu
ular para a sociedade galega. A oferta
o
acadéémica máiss próxima procede daa USC, perro cun enffoque moi especializado, ó
tratarrse dos tress graos en Historia, H
Historia da Arte
A e Xeo
ografía. Part
rtindo destaa base
pensaamos en desenvolver
d
unha seriee de reform
mas no títu
ulo xa en vigor con dúas
finaliidades:
1.º Melloorar a ofertta formativaa a partir da
d experienccia xa acada
dada previam
mente
no ggrao, ampliaando a matteria de práácticas (am
mpliación dee 6 créditoss ECTs a 12) e
cambbiando o seuu carácter de
d optativo a obrigatorio.

1

http:://www.xunta.es/dog/Publiccados/2011/200111209/Anun
ncioC3F1-051
1211-9522_gll.html
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2.º Oferttar, xunto á docencia ppresencial habitual,
h
un
nha nova víaa semipreseencial
que permita cuursar os estu
udos dendee a distanciia, coa sing
gularidade de manter unha
t
da aavaliación continua
c
e un
u trato dirrecto co peersoal
atencción personnalizada a través
docente encargaado de efecttuar o proceeso de avaliación. Esta semipresenncialidade estaría
e
dirixxida a un peerfil estudan
ntil diferentee e complem
mentario do
o actual, coonstituído na
n súa
meiraande parte por profesionais que nno seu mom
mento declin
naron realizzar estes esstudos
por m
motivos disspares, pero
o que mantiiveron a inttención de cursalos;
c
ouu ben outro
os que
por rrazóns de reesidencia, familiares
f
oou laborais (principalm
mente aquelees/as alumn
nos/as
que, debido á actual
a
conx
xuntura ecoonómica, see vexan naa obriga dee simultanear un
trabaallo cos seuus estudos universitariios) tampou
uco poden asistir con regularidade ás
aulass. En amboss os dous casos
c
trátasee de colectiivos que bu
uscan na obttención do título
unhaa formaciónn en contiidos históriicos, artístiicos e xeo
ográficos qque enriqueeza e
diverrsifique o seu
s coñecem
mento, e coontribúa a desenvolverr o seu esppírito crítico
o, así
comoo o respectoo pola diversidade e a ttolerancia.

2. Prevvisión da demanda de matrícula como
o media ddo número de
matrriculados de
d novo ingrreso igual oou superiorr a 45 (art. 6, Decreto 222/2011)
A mediaa resultante para
p os curssos académ
micos de 201
12-2013, 20013-2014 e 20142
20155 acadou no
n Grao en
n Xeografíaa e Historiia, o valor de 35. Paara superarr este
diferrencial negaativo sobre a media ofi cial vixentee para o SUG na demannda de matrrícula
de allumnos/as de
d novo ing
greso (45), optouse po
or unha rem
modelación parcial do grao,
aprobbada pola Xunta
X
de Facultade
F
enn 30/09/2013, e acred
ditada pola ACSUG. Nesta
N
remoodelación maniféstase
m
e a apostaa pola com
mplementarriedade enntre a doccencia
preseencial e a de
d carácter semipresenncial, xa qu
ue esta segu
unda permitite ampliar, tal e
comoo indicamoss no apartad
do 1., o abaanico de pottenciais inteeresados/as en se matriicular
nestee grao coa súa
s correspondente reppercusión positiva
p
nos resultados previstos para
p
a
evoluución da maatrícula de novo
n
ingres o.
A previssión dos ressultados quue estimamo
os en base ós indicadoores do SID
D dos
cursoos 2010-20013, tendo en conta taanto a med
dia da ratio
o de prazass demandad
das e
oferttadas (124,667%), como
o a dos índdices de vaariación de matrícula dde novo in
ngreso
(120,16%), nos sitúa nunhaa perspectivva razoablemente optim
mista de car
ara a superar dito
3
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diferrencial e acadar
a
o nú
úmero mínnimo de 45
5 estudantees nos currsos académ
micos
vindeeiros.

3. Evideencia dunh
ha capacid
dade docen
nte e inveestigadora (en termo
os de
persooal docentee estable)
O professorado encaargado de im
mpartir dito
o Grao en Xeografía
X
e Historia amosa
a
unhaa capacidadde docente e investigaadora axeitaada para o desenvolveemento eficciente
tantoo da docenccia da titulación como das tarefas vinculadass á investigaación. Na Táboa
T
n.º 1 recóllense a xeito de resumo
r
algúúns datos dee relevo sob
bre ambos oos dous aparrtados
que ppasamos a comentar
c
a continuació
c
ón.

Tábooa n.º 1. Profesorado
P
en activo que imparrte docencia
a no Grao en Xeogra
afía e
Histooria da UViigo (curso 2014-2015)
2

Cattegoría

n
n.º

acad
démica

Vincullación

D
Dedicación

Doutores

Quinquuenios

Sex
xenios

coa UVigo
U

Cateedrático

1

Permaanente

Total

1

6

5

Tiitular

1
11

Permaanente

Total

11

411

21

Conttratados

2

Contraatación

Total

3

7

2

2

Contraatación

Parcial

2

Douutores
Asoociados

Todo o profesorado
o que impaarte docenccia no grao ten o títullo académicco de
m
s entre esttes/as os/as profesoress titulares de universsidade
doutoor, sendo maioritarios
(68,775%). O núúmero de quinquenios
q
s docentes recoñecido
os polo perrsoal funcio
onario
(cateedrático e profesores tiitulares) e oos profesorees contratad
dos doutorees en conxu
unto é
de 544, que equivvale a unha media de 33,85 por cad
da un deles//as, represenntando a maaioría
aqueles/as que teñen
t
entre 2 e 5 quinqquenios (70
0,6%). Tal como
c
se reccolle na mem
moria
do grrao, o 82,35% (catro quintas
q
parttes do totall) dedícansee exclusivam
mente a im
mpartir
docencia en ditta titulación
n e outro iddéntico 82,35% ten accumulada uunha experiiencia
docente universiitaria superiior ós 10 annos.
4
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No que se refire á capacidadee investigad
dora, o proffesorado a ttempo totall (15)
acum
mula en connxunto 28 sexenios,
s
ccunha mediaa de 2 por cada un ddeles/as. Có
ómpre
salienntar dous datos:
d
o 76
6,5% dos/ass mesmos/aas contan con polo meenos un sexenio
recoññecido (istoo é, catro qu
uintas partess do total), e superan oss 3 ou máis o 28,5%.

m
mateeriais axeita
ados
4. Expossición de medios
O Grao en Xeograafía e Histtoria impárrtese na acctualidade nna Facultad
de de
ultade atópaase na de Humanidade
H
es, así mesm
mo pertenceente á
Histooria. A orixxe desta facu
UViggo e inauggurada en 1990
1
logo do decreto
o de segreg
gación da U
Universidad
de de
Santiiago de Com
mpostela e a conseguinnte creación
n do SUG. Varias
V
das tititulacións que
q se
impaartían nesta Facultade de
d Humaniddades constiituíron en outubro
o
de 22001 a Facu
ultade
de Ciencias da Educación,
E
no mesmo Campus dee Ourense, ficando
f
a prrimeira delaas coa
únicaa titulación de Historia, polo quee en xullo de
d 2004 cambiou a súúa denomin
nación
pola de Facultadde de Historria.
A Faculltade de Historia com
mparte poiss a súa situ
uación e oos seus reccursos
c Facultaade de Cieencias da Educación
E
nno “Edificiio de
mateeriais e de servizos coa
Facuultades”, oss cales ad
decúanse ppara o dessenvolvemento dos oobxectivos e as
comppetencias coontempladaas no plano de estudoss do Grao en
e Xeografíía e Historiia. As
infraaestruturas –nas
–
que se suprimiron as barreiras arquitectó
ónicas para ffacilitar o acceso
de toodos/as os/aas posibles usuarios/aas (seguindo
o o protoco
olo do Deccreto 35/200
00 de
Acceesibilidade e Supresión
n de barreirras arquitecctónicas na Comunidadde Autónom
ma de
Galiccia)– e os reecursos matteriais que ccontén este edificio son
n os axeitaddos para im
mpartir
o graao, e garannten o funccionamento dos servizzos correspo
ondentes áss ensinanzas que
aquí se impartenn.
A Faculttade de Hisstoria dispónn de 5 aulaas (1 con 10
04 asentos e 4 con 64 cada
unhaa) dedicadaas ás activ
vidades doccentes do grao, todass elas dotaadas de piizarra
tradiccional, equuipos inform
máticos e pproxección analóxica
a
e dixital paara presentaacións
multiimedia (PC
C, pantalla, canón de vvídeo, telev
visión e DV
VD) e coneexión á Internet.
Nelaas desenvólvense as sesións
s
exppositivas (cllases maxisstrais), sesiións interacctivas
(clases prácticass, traballos en
e grupo, prresentación
n e exposició
óns de trabaallos por parrte do
alum
mnado, sem
minarios), acctividades de divulgaación cientíífica (seminnarios, curssos e
5
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cursiiños) e probbas de avaliiación vincuuladas á do
ocencia do grao.
g
A facuultade taméén ten
unhaa aula de innformática (1.º
( andar ddo “Edificio
o Facultades”) con cappacidade paara 30
usuarrios (incluínndo o/a doccente e o/a bolseiro/a) e dotada con 31 equippos informááticos
para o desenvollvemento de actividaddes prácticass relacionad
das coa doccencia, com
mo así
mesm
mo para faccilitarlles a estes/as o aacceso ás no
ovas tecnolo
oxías e a im
mpresión a baixo
custoo. De feito, esta aula de
d informátiica dispón dunha
d
fotoccopiadora-im
mpresora de alta
caliddade con conexión
c
a todos os equipos in
nformáticoss do persooal académiico e
admiinistrativo do
d centro. Así
A mesmo o edificio está dotado
o dunha salla de estudo (1.º
andaar do “Edifiicio Facultaades”) con capacidadee para 268 usuarios
u
diistribuídos en
e 67
mesaas con 4 cadeiras cadaa unha e connexión á In
nternet, que os/as estuddantes empregan
para o estudo e a lectura.
Tamén forman
f
partte desta relaación de medios materriais do cenntro, os Serrvizos
Inforrmáticos dee Investigacción da UV
Vigo, a salla de Videeoconferenccia habilitad
da na
propiia Facultadde de Histo
oria (andarr 2.º do “E
Edificio Faccultades”), os Servizo
os de
Teleddocencia, imprescindibles tantoo para a docencia presencial como paara a
semipresencial e o equipo
o de eMeetting Campu
us do Marr (que emppregamos para o
mástter).
Na actuaalidade a faccultade disppón de 6 lab
boratorios docentes
d
de prácticas que
q se
mento das materias
m
quee se imparten no
dividden en función das disttintas áreas de coñecem
grao:: laboratorio de Xeogrrafía, laboraatorio de Historia
H
da Arte
A e Cinee, laboratorrio de
Arquueoloxía, laaboratorio de Prehistooria e Histtoria Antig
ga, laboratoorio de Historia
Mediieval e Cieencias e Técnicas Histtoriográficaas, e laboratorio de Hiistoria Mod
derna,
Conttemporánea e de Améérica. Estess laboratorio
os sitúanse no 3.º anddar do “Ed
dificio
Facuultades” e no
n soto do Pavillón 22.º do cam
mpus. Estes 6 laboratoorios contan
n con
equippos informáticos com
mpletos, connexión á In
nternet, matterial audioovisual, cám
maras
analóóxicas e dixitais, xunto
x
con materiais específico
os e axeittados ás áreas
correespondentess (p. ex.: lectores
l
dee microfilm
me, material cartográfi
fico, fotográfico,
arqueeolóxico…)), que facilitan a realiización de seminarios e clases prrácticas, e apoio
ós/áss estudantess na elaboraación de traaballos de xeito
x
especializado conn cada unh
ha das
distinntas áreas de
d coñecemeento cuxos ccontidos se imparten no
o grao.
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A facultade comparrte dous esppazos reserrvados para actividadess de divulg
gación
cienttífica. O prrimeiro delees é o salónn de graos (4.º andar do “Edificcio Facultad
des”),
dotaddo de messa presiden
ncial, capaacidade parra 40 asen
ntos e dotaado de eq
quipos
inforrmáticos e proxección
n analóxicaa e dixital para preseentacións m
multimedia (PC,
pantaalla, canón de vídeo, teelevisión e D
DVD) e con
nexión á In
nternet, que se empregaa para
a lecctura e deffensa de teeses de douutoramento e de licen
nciatura, paara tribunaais de
concurso-oposicción e para a celebrración de actividades
a
de divulggación cien
ntífica
minarios, currsos e cursiñ
ños). Así m
mesmo, en seegundo lugaar, a aula m
multiusos (so
oto do
(sem
“Edifficio Faculltades”), cu
unha dotaciión semellaante á do salón de ggraos, ten unha
capaccidade maioor que asceende a 205 asentos (12
24 butacas con pala e 81 cadeiraas con
pala)) e tamén se
s utiliza para
p
a celebbración de actividades de divulggación cien
ntífica
(sem
minarios, cuursos e curssiños) e coomo salón de actos (recepción
(
e benvida ós/ás
estuddantes de primeira matrícula no iinicio de caada curso académico, e celebració
ón de
actoss oficiais dee graduación
n dos/as egrresados/as).
A Bibliioteca Cen
ntral do C
Campus Un
niversitario de Ourennse alberg
ga na
actuaalidade os fondos biblliográficos da facultad
de (con mááis de 50.0000 monogrrafías,
varioos paquetes de libros electrónicos,, 200 publiccacións periódicas imppresas en paapel e
outraas 100 máis en soporte dixital).
n das Práctticas Exterrnas dos/ass alumnos/a
/as do Graao en
Para a realización
Xeoggrafía e Hiistoria, a Facultade
F
dee Historia ten asinados conveniios con div
versas
entiddades e emppresas galeegas: Xuntaa de Galiciaa (Museo Arqueolóxic
A
co Provinciial de
Oureense, Arquivvo Históricco Provinciaal de Ouren
nse, Centro
o de Interprretación do Arte
Rupeestre de Campo Lam
meiro, Instittuto de Co
onservación
n e Restauuración de Bens
Cultuurais de Gaalicia e diveersos Instituutos de Enssino Secund
dario), conccellos de Alllariz,
Celannova, Oureense, Parad
da de Sil, P
Ponteareas e Tomiño, Deputacióón Provinciial de
Oureense, empresas (Breogáán Arqueoloogía, Terra Arqueos)
A
e outras instiitucións culturais
e edducativas (Colexio
(
Guillerme
G
B
Brown, Fu
undación Penzol,
P
Fuundación Coren,
C
Funddación Currros Enríqueez, Arquivoo Histórico da Catedral de Oureense, Asociiación
Cultuural Banda de Músicaa de Ribaddavia, Padreeado do Museo
M
do Poobo Galego
o e o
CESG
mais do accordo interrno coa Biblioteca da
d UVigo. Estas práccticas
GA); adem
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realízzanse nas instalacións
i
s dos organnismos con quen manttemos os cconvenios, sendo
s
todass elas axeitaadas para o traballo quee nelas deseempeñan.

5. Taxass previstas de Graduaación, Aban
ndono e Efiiciencia
Tendo enn conta os valores acaadados nos cursos 2011-2012, 20112-2013 e 20132
20144, e as metas a corto prrazo para caada un deless, fixadas no novo Mannual de Callidade
da F
Facultade dee Historia –que
–
imos tomar com
mo referentees das taxaas previstass–, os
resulltados sitúaannos nunh
ha liña m
moderadameente optimiista. No qque se reffire á
Gradduación, tann só se disp
poñen das taaxas relativ
vas ó curso 2013-2014,, cun 22,73%. A
metaa asignada no
n Manual de
d Calidadee sobre a baase do increemento quee experimen
ntou a
matríícula da maateria de TF
FG, neste cuurso 2014-2
2015, permítenos estim
mar unha taaxa de
Gradduación do Grao
G
en Xeo
ografía e Hiistoria sitúaase en 45%.
No que se refire á taxa de Abbandono (rrelación porrcentual enttre o número de
estuddantes de noovo ingreso
o que deberoon graduarsse no ano accadémico annterior e que non
se m
matricularon nese ano accadémico niin tampouco
o no anterio
or), nos pasaados dous cursos
c
20122-2013 e 2013-2014 situ
uouse de xeeito continu
uado o seu valor
v
en mennos dunha quinta
q
partee dos/as aluumnos/as, cambiando
c
moderadam
mente a ten
ndencia noo valor quee este
mesm
mo indicadoor presentou
u na meirannde parte do
os cursos accadémicos pprecedentes. Isto,
non ssó no que atinxe
a
ó grao
o, senón tam
mén á licenciatura que se viña imppartindo no
o noso
centrro, nos que case nuncaa se logrouu baixar da quinta parte, sendo freecuente quee esta
cheggase a representar entree un cuarto e mesmo un
u terzo do total. Pese a que aínda non
estam
mos en conndicións de poder deteerminar se esta baixaada moderad
ada e contin
nuada
obeddece a unhaa conxuntu
ura ou, polaa contra, vaise
v
consollidar nos vvindeiros cu
ursos,
crem
mos que o previsible
p
au
umento da taxa de Grraduación vai
v incidir ppositivamen
nte na
tendeencia cara ó descenso do Abandoono. De feito, na metta fixada poola Comisió
ón de
Caliddade, este inndicador sitúase en 15%
%.
En terceiro lugar, os
o valores qque presentaa a taxa de Eficiencia ((relación en
ntre o
númeero total de
d créditos do plan dde estudos nos que deberon
d
maatricularse os/as
estuddantes nos catro curso
os do grao e o número total de créditos noo que estes//as se
matriicularon reaalmente) paara os curso s 2012-2013 e 2013-20
014, os úniccos para os cales
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dispooñemos de datos,
d
perm
mite obter unnha media de
d 95,15%. Trátase
T
dunn valor elevaado, e
a estiimación preevista confo
orme á metaa fixada no Manual
M
de Calidade
C
sittúase en 93
3%.

6. Ten carácter
c
essencial ou estratéxico
o para darr resposta ás necesid
dades
form
mativas e cieentíficas do
o SUG
O valor xenérico
x
e o prestixio do Grao en
n Xeografía e Historia eestá académ
mica e
sociaalmente benn recoñecido. Por unhaa banda, os contidos e planificaciión da ensin
nanza
propoorcionan ós/ás estudaantes unha serie de competenciaas que integgran o niv
vel de
coñecementos (saber), o dee capacitaciión en habillidades e deestrezas (sabber facer) e o de
form
mación en acctitudes e vaalores (sabeer ser e estarr). Por outraa banda, a eestrutura do título
respoosta a un caarácter xerallista, á vez que amplo e profundo
o en contidoos, co obxeccto de
propoorcionarlle ós/ás estu
udantes unnha formacción comp
pleta e veersátil, sum
mando
coñecementos xerais básicos e coññecementoss transverssais relacioonados coaa súa
form
mación integgral, xunto a coñecemeentos e cap
pacidades esspecíficos oorientados cara
c
á
súa inncorporacióón ó ámbito
o laboral.
Na liña doutros títu
ulos univerrsitarios reccoñecidos nas
n universiidades euro
opeas,
debiddo a que inntegra as disciplinas daa Historia, a Historia da
d Arte e a Xeografíaa (que
combbinan os ám
mbitos das Humanidade
H
es cas Cien
ncias Sociais), o grao ppode contrib
buír a
dotarr ós/ás alum
mnos/as dun
nha ampla serie de co
ompetencias específicaas. Isto deb
be ser
postoo en relación co carácteer transverssal destas trees disciplinaas científicaas, cunha lo
onga e
ben cconsolidadaa tradición académica
a
ttanto no eido estatal coma no da no
nosa Comun
nidade
Autóónoma, xuntto coa capaccidade que os/as especialistas en cada
c
unha ddelas posúen
n para
dar cconta de alggunhas das realidades culturais prropias do noso tempo. O coñecem
mento
do nnoso pasadoo histórico e a análiise territoriio-tempo-cu
ultura perm
miten acced
der ás
ferraamentas anaalíticas e conceptuais
c
s necesariass para coñ
ñecer e anaalizar dun xeito
reflexxivo e críticco á activid
dade da hum
manidade en
n épocas hisstóricas pasaadas e preseentes.
Así m
mesmo prooporciona un
u coñecem
mento rigoro
oso dos vallores humannos e princcipios
éticoos sobre oss que se asenta
a
a noosa sociedaade actual. Academiccamente, o grao
propoorciona unnha formacción básicca en con
ntidos interrdisciplinarees relativo
os ao
coñecemento das
d estruturras do passado histórico nunha perspectivva diacrónica, a
impoortancia dass coordenadas espazo-teemporais no
o desenvolv
vemento das
as civilizació
óns, e
9
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as innterrelaciónss xeográfico
o-culturais que garanteen a formacción integraal e compleeta do
alum
mnado. A foormación en
n contidos instrumentais, así com
mo en ámbbitos temáticos e
territtoriais especcíficos lévaase a cabo a traveso dee materias obrigatorias
o
s e optativaas, e a
form
mación en coñecemen
ntos práctiicos-académ
micos mediiante práctticas titorizadas
exterrnas, cuxa carga
c
en crééditos ECT
TS foi duplicada na rem
modelación do grao (d
de 6 a
12), á vez que see deben currsar como m
materia obrig
gatoria.

d adaptacción á estrutura eco
onómica dda Comuniidade
7. Xustiificación de
Autóónoma, ás necesidadees do seu m
mercado la
aboral, á existencia ddunha dem
manda
real e á procurra da incorrporación d
de perfís profesionaiss de futuroo vinculado
os aos
sectoores estratééxicos de Galicia.
G
Os contidos teóricos e práctiicos que se imparten
n no Grao en Xeograafía e
Histooria, nos que
q
predom
mina a perrspectiva multidiscipli
m
inar pola confluenciaa das
disciiplinas da Historia,
H
a Arte
A e a Xeoografía, capaacitan ós/ás seus egresaados/as a op
ptar a
un am
mplo abanoo de saídas profesionais
p
s cun nivel de
d competittividade sem
mellante ó que
q se
podee acadar noos demais estudos
e
de grao especializados nunha soa ddas mencion
nadas
disciiplinas que se
s imparten
n na actualiddade no ámb
bito do SUG
G.
Tomandoo en consiideración oos datos elaborados e publicadoos polo Insstituto
nidade Autó
ónoma de G
Galicia, e mááis en
Galego de Estattística para o conxuntoo da Comun
entan en prim
meiro
particcular os relativos ás prrovincias dee Ourense e Pontevedraa, que salien
termoo o peso deestacado quee lle correspponde ó secctor servizoss no mercaddo laboral galego
g
(datoos relativos a decembro
o de 2014), co primeirro posto seg
guido da inddustria –seg
gundo
postoo–, e, en seegundo term
mo, atendenndo neste caaso á condición xurídiica das emp
presas
galeggas (datos reelativos a 2013) no quee queda manifesto o peeso das sociiedades limiitadas
no seeu tecido empresarial, ó cal lle ccorrespondee o segundo
o posto desppois das peersoas
físicaas, os/as eggresados/as do
d grao esttán en condicións de asspirar a accceder a posttos de
trabaallo nos servizos educaativos, ben nas instituccións que dependen
d
daa administrración
autonnómica, benn en centross privados e concertado
os, ben en academias
a
pprivadas; tam
mén a
desem
mpeñar posstos nos servizos da addministració
ón (nos seuss diversos nniveis municipal,
proviincial, autonnómico e estatal); a seeguir a carreeira da inveestigación ppura, que peermite
resollver probleemas dediccados en exclusiva ó progreso
o ou á bbusca de novos
n
10
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coñecementos, tendo
t
en co
onta a prem
misa de quee ningún paaís pode asspirar a disp
poñer
dunhha ciencia independen
nte se nonn conta con
n investigaadores/as pu
puros/as; e a se
incorrporar ás em
mpresas especializadas en actividaades ligadas á documenntación, á xeestión
e dinnamización do patrimon
nio culturall e á comuniicación audiovisual, unnha liña de forza,
f
recoññecida como tal, polos organismoos internacio
onais (UNESCO). O m
mencionado perfil
multiidisciplinar do grao contribúe a preparar óss/as seus esstudantes a dispoñer dunha
d
prepaaración quee os/as capaacita para a súa integrración en ditas
d
ofertass procedentes do
merccado laboraal, cuestión que foi reccentemente referendad
da polo elevvado número de
convvenios que asinou a Faacultade dee Historia, durante os cursos 20112-2013 e 20132
20144, con diveersas institu
ucións e em
mpresas gaalegas

parra o desennvolvemento
o das

práctticas externas por partee do alumnaado (véxasee dita relació
ón en detallle no apartaado 4.
do prresente plann de viabilid
dade).
Máis esppecificamen
nte, a grann riqueza en
n variedadee e volumee do patrim
monio
históórico, artístiico, arqueo
olóxico –rellativo a tod
das as époccas– e natuural, territorial e
paisaaxístico conn que contaa a nosa coomunidade autónoma, e de xeito particular nesta
proviincia de Ourense,
O
peermite estaablecer unh
ha relación directa enntre os esstudos
univeersitarios doo Grao en Xeografía
X
e Historia co
c mercado laboral, xaa que contribúe a
abrirr e consolidaar unha nov
va vía de proofesionalizaación ante a crecente coonsideración que
as diiversas insttitucións, fu
undacións, grupos de desenvolveemento ruraal, asociació
óns e
emprresas galegaas (no ámbiito do horizzonte 2020 europeo) lle teñen outtorgado ó leegado
cultuural e natural como reccurso dotaddo de valorr económico
o e estratéxxico. A dem
manda
por pparte da socciedade actu
ual e dos/ass estudantess e as saídass profesionaais no ámbiito da
conseervación, protección,
p
xestión e difusión sostible
s
da diversidadde do devaandito
patrim
monio, xunnto co resto de actividaddes relacion
nadas co ociio (alfabetizzación cienttífica,
educación ambiiental, activ
vidades reccreativas...) de fundam
mental impportancia para o
desennvolvementto das áreass da Galiciaa meridionaal permiten ofertar un horizonte amplo
a
de ccara á integgración no mercado llaboral doss/as nosos/aas futuros/aas graduados/as,
máxiime se temos en contaa que este sse integra no
n sector económico m
máis dinám
mico a
escalla estatal e europea. Así, a coonstante ex
xpansión daas actividaades económ
micas
relaccionadas coon dito paatrimonio histórico, artístico, arqueolóxic
a
co e naturral, a
de interven
necesidade norm
mativa de realización
r
ncións arqu
ueolóxicas, a aplicació
ón de
11
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norm
mativas de ordenación
o
do
d territorioo e o turism
mo que requiiren acciónss de adaptacción e
innovvación

dee calidade, xeran unhaa constantee demanda da utilidadde dos con
ntidos

teóriccos e práctiicos que, procedentes ddas tres discciplinas cien
ntíficas da H
Historia, a Arte
A e
a Xeografía, se imparten
i
no
o Grao en X
Xeografía e Historia.
H
Xunto a esta rendibilidade econnómica, o grao
g
presentta unha acaíída rendibillidade
sociaal, que se coorresponde cunha
c
das ddirectrices fundamentai
fu
is dos estuddos universitarios
que nunca debbemos esqu
uecer. A fo
formación humanística
h
a é impresscindible paara o
n
eespírito críttico que permite a melllora continu
ua dos
desennvolvementto do −tan necesario−
valorres da sociiedade, así como o reespecto polla diversidaade, non soo para as novas
n
xeraccións, senóón tamén para un importantee abano de
d alumnaddo que desexa
compplementar ou
o adquirir unha
u
nova fformación.

8. Ten un
u deseño curricular q
que favorecce a empreg
gabilidade
A xa com
mentada multidisciplin
m
nariedade e polivalenccia do Graoo en Xeograafía e
Histooria, que se manifeesta claram
mente no seu deseñ
ño curricullar, favoreece a
emprregabilidadee dos/as egrresados/as ppara un am
mplo abano de saídas pprofesionaiss, cun
nivell de compettitividade parella
p
−e, een determin
nados ámbittos superiorr, como é o caso
da foormación paara o exerccicio da doccencia Secu
undaria e daa profesiónn regularizada de
Guíaa Turístico−
− aos títuloss cun perfill máis marccado de esp
pecializaciónn que o noso. A
travéés das com
mpetencias adquiridas
a
no grao (rrelativas ó nivel de ccoñecementtos, a
capaccitación enn habilidadees e destrezzas e de fo
ormación en
n actitudes e valores) os/as
egressados/as van estar en condicións
c
de poder competir en diversos ám
mbitos de cara
c
a
súa incorporacióón ó mercad
do laboral (pp. ex.: centrros de educación superrior e secundaria,
ministración
n nos seuss diversos niveis,
n
e un
u número significativ
vo de
serviizos de adm
variaadas instituccións e emp
presas: meddios de com
municación, turismo
t
culltural, proteección
do paatrimonio...).
A menccionada mo
odificación da materiia de Prácticas é siggnificativa desta
realiddade. O proceso
p
con
ntinuo de apertura de novos convenios ccon empressas e
instittucións é reepresentativ
vo destas poosibilidadess laborais (v
véxase o xaa mencionad
do en
relacción con esta cuestión no
n apartadoo 4.), cumprrindo dous obxectivos:
o
por unha banda,
b
amossar aos estuudantes as diversas víías de emp
pregabilidad
de e, por ouutra, facilitar un
12
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contaacto directoo con algunhas das meesmas. A eleevada satisffacción de ttodos os ax
xentes
impliicados na súa realización (estuudantes, tittores extern
nos e titorres académ
micos)
reflícctese nas boas cualificcacións obttidas durantte os curso
os 2011-20112, 2012-20
013 e
20133-14.

9. Evitaa a especialidade temp
perá e excessiva.
Unha daas grandes vantaxes
v
quee presenta o Grao de Xeografía
X
e Historia e que o
distinngue respeccto a outro
os títulos prróximos do
o SUG é precisamente
p
te o seu esspírito
integgrador e xeeneralista −coincidindo
−
o co espíritto da reforrma de Bollonia−, tentando
preseervar a ideea dunha formación transversall en tres disciplinas
d
intrinsecam
mente
relaccionadas: a Historia,
H
a Arte
A e a Xeeografía. O obxectivo
o
principal
p
conn esta temáática é
oferttar unha foormación que
q
atende aos ámbiitos fundam
metais paraa comprend
der e
xestiionar a xeoddiversidadee e os múltiiples aspecttos da realid
dade históri
rica. Entend
demos
pois que a presenza desas tres discipplinas cientííficas outorg
ga unha vissión máis ampla
a
dos acontecemeentos, territtorios e maanifestación
ns artísticass de diferenntes culturaas en
diverrsos contexttos e épocass históricas..
Deste xeeito a nosa oferta form
mativa con
ntempla a Historia
H
Unniversal, den
nde a
Prehiistoria ata a época Contemporán
C
nea; a Histtoria da Arte Universsal dende época
é
Clásiica ata o mundo
m
Con
ntemporáneeo; a Xeog
grafía Física, Humanaa… Todos estes
coñecementos taamén se apllican á peníínsula Ibéricca e a Galiccia. Xunto a estas temááticas,
oférttanse materrias instrum
mentais e ass Prácticas que consid
deramos es enciais parra esa
prim
meira toma de contactto do alum
mnado co ámbito
á
proffesional. Fiinalmente, os/as
estuddantes podeen optar por un amplo abano de teemáticas á hora
h
de elabborar o seu TFG,
acordde coa variiedade da oferta
o
doceente. Pensam
mos que essta formaciión xeneraliista é
fundaamental paara obter unha
u
visión global do
o conxunto dos processos xeográáficos,
cultuurais e hisstóricos. Po
or outra bbanda, con
nsideramos que non é antitéticca ou
incom
mpatible cooa profundiidade dos ccontidos, po
ois proporciona ós/as estudantes unha
form
mación tan completa
c
co
omo versáttil, xunguin
ndo os coñeecementos xerais básicos e
transsversais quee incrementtan a súa fformación integral, co
on outros m
máis específicos,
imprrlmentados a través da optatividadde, que ofertta ademais dun
d coñecem
mento especcífico
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da hiistoria e xeoografía do territorio proopio, materrias de inten
nsificación rreferidas a certas
c
temááticas.

10.

Faacilita a mobilidade
m
e dos estu
udantes en
ntre as diiversas opcións

melloorando a eficiencia no
o uso dos reecursos.
Na Facultade de Historia só see imparte un
n único grao
o (Xeografíaa e Historiaa) que
non contempla o desenvolvemento dde itinerario
os educativ
vos. Non obbstante o centro
c
ntinuar os e studos acad
démicos con
n dúas oferta
tas de posgrrao. A
ofertta a posibiliddade de con
prim
meira consisste no Mestrado de V
Valoración, Xestión e Protecciónn do Patrim
monio
Cultuural que coordinada a Facultadde de Histo
oria e imparte xunto coa Escola de
Enxeeñaría de Minas,
M
do caampus de V
Vigo, e a Esccola de Resstauración dde Ponteved
dra. A
segunnda opciónn é o Mestrado en Arqqueoloxía e Ciencias da
d Antigüiddade, de carrácter
interuuniversitariio (UVigo, USC e CS
SIC) que see imparte en
e Santiagoo de Compo
ostela
(máis información no aparttado 17).

11. Favoorece a reteención de taalento no entorno socioeconómicco galego.
O contiido xeneraalista do grao que abrangue dun xeitto conxun
nto e
compplementarioo coñecemeentos de H
Historia, Arte
A
e Xeo
ografía, pro
roporciona ós/ás
egressados/as unn perfil espeecífico que ningunha outra
o
titulacción de Gaalicia afín oferta,
o
contrribuíndo á retención de
d talento nno entorno socioeconó
ómico galeggo, ó resposstar a
demaandas diferrentes no mercado
m
labboral non contemplad
c
as de xeitoo específico
o por
outraas titulaciónns do SUG
G como acoontece, porr exemplo, no xa indiicado ámbito da
form
mación para a docencia en Secundaaria.
m
retención de talento
o é a
Outra particularidaade que favvorece a mencionada
posibbilidade que teñen os//as estudanttes do Grao
o en Xeogrrafía e Histtoria de op
ptar, a
travéés dunha offerta formattiva única, aao coñecem
mento de todas as époccas históriccas de
Galiccia, dende a Prehistoriaa á Historia Contemporránea, á Historia da Arrte e a Xeog
grafía
de G
Galicia. Estaa circunstancia, sen dúbbida, permite diversificcar e ampliaar as súas saídas
s
profeesionais nunn contexto no que, com
mo ademaiss o é o galeego en xeraal e o ouren
nsán e
ponteevedrés en particular,
p
o legado hisstórico, artísstico e arqu
ueolóxico, e a súa abun
ndante
riqueeza natural, son realidades dadas e demostrad
das.
14
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12. Fom
mento do esp
pírito emprrendedor e o autoemp
prego dos eggresados.
Logo daa elaboració
ón dun exhhaustivo reg
gulamento específico da Facultad
de de
Histooria sobre o desenvollvemento ddas Prácticaas Externas, e de quee se asinaseen os
convvenios cas diversas
d
insttitucións e eempresas xaa explicitad
das, cumpriuuse co obxeectivo
de faacilitarlles ós/ás
ó
estudan
ntes unha pprimeira tom
ma de contaccto con diveersas activid
dades
relaccionadas coo mundo laboral, iincluídas as
a iniciativ
vas emprenndedoras e de
autoeemprego: exxperiencias no campo da docenciia, a través de actividaades de apo
oio en
centrros de Secuundaria; no campo daa arquivísticca e docum
mentación, ccon prácticas en
diverrsos arquivos e biblio
otecas; no ccampo da arqueoloxía
a
, a través dde interven
ncións
arqueeolóxicas e estudos de materiiais; no campo
c
musseístico, coon traballo
os de
catallogación e no
n campo do
d turismo cultural, acctuando com
mo intérprettes patrimo
oniais,
etc.
A Univeersidade dee Vigo coonta cunha unidade específica
e
ppara orientar as
necesidades e preocupació
p
ns dos empprendedoress, que tamén atende ass súas demaandas
unhaa vez graduuados. Estaa oficina é ben coñeccida polos//as estudanntes do Graao de
Xeoggrafía e Hisstoria, xa qu
ue nas sesióóns de acolllida que o centro
c
organniza cada an
no na
aperttura de cursso, a respon
nsable da O
Oficina de Emprendedo
E
ores do Cam
mpus de Ou
urense
particcipa cunha suxerinte ch
harla orienttativa sobre o tema.

13. Axússtase a cuesstións de in
nnovación docente
d
e in
nvestigadorra
Unha das principaiss reformas ddo Grao en Xeografía e Historia, ssobre a que xa se
reflexxionou, connsiste na po
osibilidade de ofertar unha docencia semiprresencial, previa
p
xustiificación daa imposibillidade de nnon poder seguir con
n regulariddade a doccencia
preseencial que se
s imparte de
d xeito habbitual na faccultade, parra responderr á demanda dun
sectoor da socieddade galegaa con intereese por curssar dito grao mentres ddesenvolve unha
tarefa
fa profesionaal.
A aprenddizaxe semiipresencial ((blended learning) aplícase dun xxeito específfico ó
uso dde recursos vinculados ás TIC quee permiten combinar
c
o e-learning (online) ou
u o mlearnning (móbiil learning) con outroos recursoss educativo
os. Estes m
medios perm
miten
combbinar a apreendizaxe online cun com
mpoñente humano,
h
xa que a impliicación do e-titor
e
15
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non tten por quee reducirse exclusivam
mente a un contexto
c
virtual. A e-ttitorización pode
faciliitarse comoo parte do trraballo autónnomo. Entrre as vantaxes que ofrecce a aprend
dizaxe
semipresencial destacan: que a relaación custo
o-efectividaade se mannifesta tantto na
instittución que oferta esta tipoloxía dde formació
ón coma paara os/as aluumnos/as que
q se
decanntan por ela;
e
que faccilita unha rápida acttualización dos materiiais relativo
os ós
contiidos das asiignaturas qu
ue integran o grao; quee contribúe a establecerr novos xeittos de
interaacción entre alumno e profesor; e que flexib
biliza a plan
nificación e a program
mación
do cuurso.
De caraa á postaa en func ionamento desta mo
odalidade de aprend
dizaxe
semipresencial, a Facultadee de Historiia leva a cab
bo con regu
ularidade acccións formaativas
desennvolvidas polo
p
Servizo
o de Teledoocencia da UVigo, deestinadas ó profesorado
o que
impaarte docenciia no Grao en
e Xeografíía e Historiaa.
Recentem
mente foi asinado unn Proxecto Marco de Colaboracción coa Escola
E
Supeerior de Comunicação
C
o, Adminisstração e Turismo de
d Mirandeela, do Insstituto
Polittécnico de Bragança,
B
para
p
o deseenvolvemen
nto de acció
óns transfronnteirizas, taanto a
nivell docente coomo de inveestigación.
Respectoo á Innovacción investiigadora unh
ha parte do
os/as docenttes da Facu
ultade
estánn elaboranddo proxecto
os de invesstigación xunto con áreas
á
de cooñecemento
o moi
diferrentes ás proopias, fomeentando a trransversalid
dade investiigadora. As í, na actuallidade
estasse a preparaar unha soliicitude dunn proxecto de
d investigaación no m
marco europeeo do
“Horrizonte 20200”, xunto con
c membroos do grupo
o Atlantic in
ntegrado poor investigaadores
do ám
mbito tecnoolóxico (área de Telecoomunicación
ns). Por outtra banda o centro contta con
varioos grupos dee investigacción que conncorren a prroxectos competitivos, a nivel eurropeo,
nacioonal e autonnómico, quee se atopan vvixentes.

14. Acrreditación da viabiilidade eco
onómica, atendendoo aos recu
ursos
dispooñibles.
Para nonn resultar reedundantes nos contid
dos deste do
ocumento, nnon imos in
nsistir
nos detalles que se inclúen
n no apartaddo 3., referiido a unha parte
p
dos reecursos hum
manos
p
doccente establle) e os se detallan du
un xeito poormenorizad
do no
(en ttermos de persoal
aparttado 4., refeerido ós recu
ursos materrias.
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Podemoss afirmar qu
ue as noviddades que in
ncluímos naa remodelac
ación do Grao en
Xeoggrafía e Historia non su
upoñen en aabsoluto unh
ha ampliaciión de recurrsos económ
micos,
xa quue contamoos cos med
dios humanoos e materiiais axeitad
dos; coa exccepción dos que
cada ano se reenovan parra o manteemento, rep
paracións ou
o substituccións oporttunas,
imprrescindibles para manteer a calidadee esixida no
os estudios universitario
u
os.

d non coin
ncidencia de obxectivo
os nin conttidos con outros
15. Acreeditación da
títuloos oficiais existentess na mesm
ma universsidade, coa
a finalidadde de evittar a
multtiplicidade de títulos (non
(
coincid
dencia do 50%
5
dos crréditos)
Como reesultado do Decreto dee Segregació
ón 3/1990, produciusee a consolid
dación
dos nnovos graoss en Historia, Historia da Arte e Xeografía.
X
No
N caso da UVigo com
mezou
a se impartir a Licenciatura
L
a en Historiia en 1993 (cun
(
novo plan
p de estuudos aprobado en
20000) como tituulación autón
noma no Caampus de Ourense.
O
Na actuualidade no
on existe nna UVigo ningún outtro grao uuniversitario
o que
conteemple a forrmación qu
ue se ofertaa no Grao en
e Xeograffía e Historria; como moito,
m
consttátase a prresenza dallgunhas maaterias espeecíficas a cargo de pprofesores/aas do
Depaartamento de
d Historia,, Arte e Xeeografía naalgúns graoss que se im
mparten nos tres
camppus desta universidade
u
e (Vigo, Ouurense e Po
ontevedra), pero repressentando seempre
unhaa parte moi reducida dos créditos correspond
dentes ó total de materrias que integran
estass titulacións. Evítase assí a multipli cidade de tíítulos dentro
o da UVigoo, ó non se dar
d en
ningúún caso ninngunha coin
ncidencia dee obxectivoss nin contid
dos, nin tam
mpouco que poda
cheggar ó 50% dos créditos noutraas titulació
óns desta mesma
m
uniiversidade. Para
identtificar afinidades evidentes é ppreciso tom
mar en consideraciónn os tres graos
diferrenciados enn Historia, Historia
H
da Arte e Xeo
ografía que se imparteen na actuallidade
na U
Universidadee de Santiago de Com
mpostela, a cuxa
c
situación nos habbemos de referir
r
máis polo miúdoo no seguinte apartado 16.

d encadre d
a:
16. Xusttificación do
da propostta dentro da oferta gloobal galega
Na Univversidade de
d Vigo a s titulación
ns contemp
pladas denttro da ram
ma de
manidades distribúense
d
mente entree os tres campus. Asíí no campu
us de
Hum
equitativam
Vigoo, integradaas na Facultade de Filoloxía e Tradución, ofértannse catro graos
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relaccionados caa área de Lingüística; no campuss de Pontev
vedra a Faccultade de Belas
Artess oferta o grrao en Belaas Artes e noo campus de
d Ourense, tamén, so hhai un centrro que
se innclúe na ram
ma humaníística, que é a Facultaade de Histtoria que im
mparte o Grao
G
e
Xeoggrafía e Historia. Esta distribución
d
n ofrece un reparto equ
uitativo entrre os tres caampus
da U
UVigo en absoluto reiterrativo ou coon contidos semellantes.
G non existe ningún outro grao en Xeograafía e Histtoria, polo tanto
No SUG
ninguunha titulaación que recolla
r
connxuntamentee as ensinanzas de H
Historia, Arte
A
e
Xeoggrafía.
As afinidades máiss evidentes son as preesentadas po
olos tres grraos de US
SC en
Histooria, Historria da Arte e Xeograffía. Outros graos que se relacionnan ca ram
ma de
Hum
manidades, presentan
p
poucas mateerias común
ns, referímo
onos ó Graoo en Cienciias da
Cultuura e Difusiión Culturaal (USC-Cam
mpus Lugo) e o de Hu
umanidades (UDC- Caampus
Ferrool). En ninggún destes casos
c
hai uunha coincid
dencia supeerior ó 50%
% dos crédittos en
mateerias nin en obxectivos..

17. Vincculación cass titulación
ns de másteer e doutora
amento exiistentes.
A Faculltade de Hiistoria contta cunha paarticipación
n global cooherente naa que,
xuntoo o grao de Xeografía e Historia, se inclúen diversas
d
ofeertas de estuudos de Possgrao.
Actualm
mente é o centro
c
de aadscrición do Máster en Valoraación, Xestión e
Proteección do Patrimonio
o Cultural,, promovid
do dende tres
t
centross educativo
os de
Galiccia: a Faculltade de Hisstoria (Oureense), a Esccola de Enx
xeñería de M
Minas (Vigo
o) e a
Escoola de Consservación-R
Restauraciónn de Bens Culturales
C
(Pontevedra
(
a), o que peermite
estabblecer relaciións transveersais con ooutros ámbiitos de coñeecemento, e promover unha
form
mación base multi e trransdisciplinnar. Esta oferta
o
está vinculada aao Program
ma de
Douttoramento en
e Protecciión do Patr
trimonio Cu
ultural da Universidad
U
de de Vigo
o, que
consttitúe tamén o marco ideal de form
mación invesstigadora paara os egresaados do cen
ntro.
Tamén participa do
d Mestraado Interun
nivesritario (UVigo, USC e CSIC)
C
Arquueoloxía e Ciencias
C
da Antigüidadde, e a acred
ditada experriencia do nnoso profeso
orado
xuntoo coa súa vocación
v
do
ocente e foormativa, o leva a estaar presente,, así mesm
mo, no
Mesttrado de Seccundaria.
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18. Fom
mento da utiilización daas TIC e no
ovas tecnolo
oxías
A posta en funcion
namento da modalidadee de docencia semipreesencial no Grao
en X
Xeografía e Historia é unha claara aposta polo fomen
nto das TIIC por parrte da
Facuultade de Historia.
H
Tal como se iindicou no apartado 13., todo o profesorado
o que
impaarte docenccia no men
ncionado grrao realiza con regulaaridade acccións formaativas
desennvolvidas polo
p
Servizzo de Teleddocencia daa UVigo e por outrass institución
ns de
acredditada experiencia nestte eido. Asíí mesmo, taamén se esttableceu unn calendario
o que,
comeezando no actual cursso 2014-20115 polo cu
urso 1.º do grao, ten ccomo obxeccto ir
deseññando proggresivamentte na plataaforma Mo
oodle os cu
ursos virtuaais de todas as
mateerias corresspondentes ós catro ccursos do grao,
g
para permitir o seguimentto da
docencia dos/ass alumnos/aas que esteaan en condiicións de see acoller á dita modallidade
semipresencial.
Nesta mesma
m
liña, o pasadoo curso 20
013-2014 acometéron
a
nse as obraas de
remoodelación duunha aula sita no andaar 2.º do “Ed
dificio Facu
ultades” parra poder im
mpartir
e graavar clases impartidas
i
a partir de vvideoconfereencia.
En relaciión a estes novos
n
camppos da “Histtoria”, o nosso centro esstá a desenv
volver
un pproxecto de dinamizaciión e adapttación da nosa
n
disciplina aos novvos escenarrios e
temppos, dentro dun
d contextto de reform
ma na que os/as
o
docenttes actúan ccomo xestorres da
aprenndizaxe.
Este prooxecto está a materiaalizarse a través
t
de organización
o
n e difusió
ón de
diverrsas actividades, coas que
q se preteende visibillizar as distintas facetaas profesion
nais, e
o peerfil laborall dos/as esttudantes daa nosa facu
ultade na so
ociedade acctual, e quee son
proxeectadas e compartidas tamén a traavés dos esspazos virtu
uais, das reddes sociais e das
plataaformas dixiitais. Desdee xeito, inicciamos no curso 2011-2
2012 o cicloo “A Historria no
Mediio”, difundiido a travéss da canle dda UVIGO--TV, para reflexionar ssobre o pap
pel de
Histooria nos meedios de com
municaciónn e a constru
ución do seeu discurso. No curso 20122
20133, o interesse foi dirix
xido aos noovos perfíss profesionaais con out
utros ámbito
os de
coñecemento, e en contexttos de recennte creación
n. No curso
o 2013-20144, o tema estivo
e
relaccionado co estableceme
e
ento de víncculos co exterior, tanto
o dende as T
TIC como dende
d
o conntexto sociaal. Finalmente, no cursso 2014-2015, focalizaamos de noovo o intereese na
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Innovvación Eduucativa e a creación dde vínculos entre as au
ulas e a soociedade, taanto a
travéés das TIC como
c
doutro
os recursos e xeitos de traballo.

19. Incardinación en
e redes in ternaciona
ais de Calid
dade
A Faculttade de Hisstoria ten e stablecido protocolos
p
internacionnais con div
versas
finaliidades. En primeiro termo, os convenios con diverssas universsidades euro
opeas
(Franncia, Poloniia, Italia, Portugal e T
Turquía) perrmiten o inttercambio dde estudanttes no
marcco das connvocatorias Erasmus plus, cunh
ha importaante reperccusión no grao,
aprecciándose unn incremento
o, especialm
mente no nú
úmero de esttudantes proopios.
Outro coontexto acttivo, nas reelacións intternacionaiss, son os cconvenios que
q a
Univversidade dee Vigo man
ntén con U
Universidadees Iberoameericanas e qque permiten ós
estuddantes realiizar estancias neses paaíses. Tamén neste ám
mbito o cenntro obtén unha
respoosta moi positiva e en incremento.
i
.
Ë precisoo destacar que
q estas esstancias tam
mén se esten
nden ós/ás ddocentes (prropios
e alleeos) tanto no
n marco eurropeo, com
mo iberoamericano.
Un terceiro punto
o é ten coomo obxeccto o deseenvolvemennto de práccticas
form
mativas curriiculares do alumnado een diversos centros. Assí temos asin
inados conv
venios
de Cooperación Educativa co Program
ma Patrimon
nio para el Desarrolloo de la AECIID en
Perúú AECID, Restaurador
R
res Sin Froonteras (A-R
RSF), orien
ntados a dottar ao alum
mnado
dunhha base de coñecement
c
to empíricoo elemental para afronttar o traballlo en progrramas
que pperseguen a creación de
d riqueza e a melloraa das condiccións de vidda da pobo
oación
con menores reecursos, a través da poosta en vallor e a xesttión sostiblle do patrim
monio
dos con outtras entidad
des máis esp
pecíficas, coomo Labora
atorio
cultuural. Ademaais ten acord
di D
Diagnostica - Politecniico di Milaano - Scuolla di Archittettura Civiile (Italia), ou o
Museeo das Tum
mbas Realees de Sipánn.para elaboración das prácticas curricularees no
mesttrado.
A Faculttade de Hisstoria particcipa activam
mente no marco
m
do Caampus da Auga,
A
unhaa das apostaas da Univ
versidade dee Vigo polaa especializzación e sinngularidadee, nos
seus respectivoos campuss, na inveestigación e docencia, cunha clara voccación
internnacional.
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Os gruppos de inveestigación vvinculados ó noso cen
ntro colabooran no Caampus
mediiante a súa integración
n no “Clus ter 2 de I+
+D”, ocupán
ndose direcctamente daa liña
estraatéxica de “Turismo e Patrimonnio Culturaal”. A Facultade tam
mén particip
pa na
elabooración do programa de Doutorramento do
o Campus da Auga, en idénticaa liña
estraatéxica de I+
+D. Neste ámbito
á
de trraballo, tantto a Facultaade como o s seus grup
pos de
invesstigación preséntanse habitualmeente a conv
vocatorias de proxecttos competitivos
internnacionais como,
c
por exemplo, a concorrrencia á convocatori
c
ia de prox
xectos
interffronteirizoss na Eurorreexión Galiciia-Norte de Portugal no
o marco do Horizonte 2020,
para a creación de tres ruttas de turissmo culturaal que teñen
n como eixoo vertebrad
dor as
bacíaas dos ríos Limia,
L
Salass, Mente-Raabaçal e Tu
uela.
Un mem
mbro do PD
DI desta Faacultade forrma parte do
d Comité dde Direcció
ón do
Cam
mpus da Auuga, e estáá encargadoo directam
mente das tarefas
t
de Transferen
ncia e
Empregabilidadde e fai de conexión
c
coos investigaadores/as da titulaciónn. Como tall, está
impliicado na orrganización
n de diversoos eventos,, entre os cales
c
figuraan os Cong
gresos
Interrnacionais sobre
s
a Aug
ga, o prime iro dos calees celebraraase en setem
mbro de 20
015, e
contaa cunha sección
s
esp
pecífica deedicada á Arqueolox
xía e Patrrimonio Teermal
(http://cidat.webbs.uvigo.es//index.html)). Así mesm
mo, un dos grupos de investigació
ón da
Facuultade, o GE
EAAT, está dedicado eespecificam
mente á investigación e transferenccia en
temaas de auga e historia, ab
branguendoo unha visió
ón multidiscciplinar desdde distintas áreas
de cooñecementoo (arqueolox
xía-prehistooria, xeograffía, historia antiga).
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ALFONSO ZULUETA DE HAZ, Presidente da Fundación Penzol,

MANIFESTA
Que a través do equipo decanal tivemos coñecemento da elaboración do Plan de viabilidade do
Grao en Xeografía e Historia impartido na Facultade de Historia do campus de Ourense, centro
co que temos establecido un convenio de cooperación educativa.
Queremos facer constar
-

A singularidade do título dentro do Sistema Universitario de Galicia xa que é o
único que abrangue un enfoque integrado entre as disciplinas de Arte, Historia e
Xeografía

-

Xa que no plan se establece a posibilidade de cursar a titulación na modalidade
semipresencial , o que permite o acceso ao título a diferentes perfís

-

Por isto consideramos que a proposta feita no Plan de viabilidade é moi
interesante e merecedora de ser respaldada

Sirva a presente para amosar o noso apoio ao Plan de viabilidade e o noso desexo de que se
concrete finalmente na continuidade desta titulación oficial de grao da Universidade de
Vigo e para que así conste aos efectos oportunos, asino a presente.

Vigo, 27 de abril de 2015

D./Dna. Yolanda Alvarez González

Como representante da empresa Terra-Arqueos S.L, adicada a posta en
valor do Patrimonio Cultural
INFORMA
Que a través do equipo decanal tivemos coñecemento da elaboración do
Plan de viabilidade do Grao en Xeografía e Historia impartido na Facultade
de Historia do campus de Ourense, centro co que temos establecido un
convenio de cooperación educativa. Queremos facer constar:
- A singularidade do título dentro do Sistema Universitario de Galicia
xa que é o único que abrangue un enfoque integrado entre as
disciplinas de Arte, Historia e Xeografía
- Resaltar que no plan establécese a posibilidade de cursar a
titulación na modalidade semipresencial , o que permite o acceso
ao título a diferentes perfís
- Consideramos que a proposta feita no Plan de viabilidade é moi
interesante e merecedora de ser respaldada

Sirva a presente para amosar o noso apoio ao Plan de viabilidade e o
noso desexo de que se concrete finalmente na continuidade desta
titulación oficial de grao da Universidade de Vigo e para que así conste
aos efectos oportunos, asino a presente o día 21 de abril de 2015.

Yolanda Alvarez González
Terra-Arqueos SL

D. David Fernández Abella con
socio/administrador da empresa Argos S.A.S. S.L.:

D.N.I.

53.164.475-K,

arqueólogo

e

En representación da empresa de arqueoloxía Argos S.A.S. S.L. declaro o noso total
apoio ao Plan de Viabilidade do Grao de Xeografía e Historia impartido no Campus de Ourense,
recoñecendo a súa calidade e importancia pola súa relevancia no Sistema Universitario de Galicia
ao abordar conxuntamente os estudos de Historia, Arte e Xeografía.
Para que así conste a tódolos efectos,

En A Coruña, a 21 de Abril de 2015.

Fdo. David Fernández Abella

D MARTIÑO XOSÉ VÁZQUEZ MATO (dni 44480381Z)

Como representante de XEITURA: XESTIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL S.COOP.GAL (cif
f32449514) CON SEDE EN RÚA DO HOSPITAL 10 BAIXO (ALLARIZ, OURENSE)

A través do equipo decanal tivemos coñecemento da elaboración do Plan de viabilidade do
Grao en Xeografía e Historia impartido na Facultade de Historia do campus de Ourense, centro
co que temos establecido un convenio de cooperación educativa. Queremos facer constar:

-

A singularidade do título dentro do Sistema Universitario de Galicia xa que é o único
que abrangue un enfoque integrado entre as disciplinas de Arte, Historia e Xeografía
Xa que no plan establécese a posibilidade de cursar a titulación na modalidade
semipresencial , o que permite o acceso ao título a diferentes perfís
Por isto que consideramos que a proposta feita no Plan de viabilidade é moi
interesante e merecedora de ser respaldada

Sirva a presente para amosar o noso apoio ao Plan de viabilidade e o noso desexo de que
se concrete finalmente na continuidade desta titulación oficial de grao da Universidade de
Vigo e para que así conste aos efectos oportunos, asino a presente o día 23 de abril de
2015.

D. Mario Crecente Maseda,

Como representante da empresa Crecente & Asociados, Consultores en Arquitectura,
Patrimonio e Cultura,

A través do equipo decanal tivemos coñecemento da elaboración do Plan de viabilidade do
Grao en Xeografía e Historia impartido na Facultade de Historia do campus de Ourense, centro
co que temos establecido un convenio de cooperación educativa, para a colaboración en
materia de formación y adecuación do ámbito universitario á empresa, intercambiando
experiencias en traballos de investigación e aplicabilidade.

Nese sentido, queremos facer constar que o Grao en Xeografía e Historia do Campus de
Ourense, presenta unha serie de factores diferenciadores que consideramos de enorme
interese, respecto a outros impartidos na autonomía galega. Por exemplo, é o único título
dentro do Sistema Universitario de Galicia que abarca disciplinas de Arte, Historia e Xeografía
que son fundamentais para dotar dunha visión global do patrimonio e a historia ós
historiadores; así como presenta a posibilidade de cursar a titulación na modalidade
semipresencial , que vai permitir o acceso ao título de grao en Historia e Xeografía a diferentes
perfís profesionais, e sobre todo a aquela xente que por motivos diversos non poden asistir
con asiduidade ás aulas da facultade.
Por lo tanto, Sirva a presente testemuña para amosar o noso apoio ao Plan de viabilidade e o
noso desexo de que se concrete finalmente na continuidade desta titulación oficial de grao da
Universidade de Vigo

E para que así conste ós efectos oportunos, asino a presente o día 22 de Abril 2015.

	
  
	
  
Eduardo-‐Breogán	
  Nieto	
  Muñiz	
  
Avda.	
  Alfonso	
  R.	
  Castelao,	
  nº3,	
  2º	
  esq.,	
  32004,	
  Ourense	
  
629	
  416	
  663	
  /	
  info@breoganarqueoloxi.com
www.breoganarqueoloxia.com	
  

	
  
D.	
   Eduardo-‐Breogán	
   Nieto	
   Muñiz,	
   con	
   D.N.I.	
   44445183-‐Y,	
   de	
   profesión	
   arqueólogo	
  
baixo	
  o	
  nome	
  comercial	
  de	
  Breogán	
  Arqueoloxía,	
  coa	
  presente	
  	
  
MOSTRA	
  
publicamente	
   o	
   seu	
   apoio	
   dende	
   o	
   punto	
   de	
   vista	
   persoal	
   e	
   empresarial	
   ao	
   Plan	
   de	
  
Viabilidade	
   do	
   Grao	
   en	
   Xeografía	
   e	
   Historia	
   impartido	
   no	
   campus	
   de	
   Ourense,	
  
querendo	
   remarcar	
   a	
   súa	
   singular	
   relevancia	
   dentro	
   dos	
   programas	
   impartidos	
   no	
  
Sistema	
   Universitario	
   de	
   Galicia	
   ao	
   concebir	
   o	
   grao	
   cun	
   enfoque	
   global	
   entre	
   as	
  
disciplinas	
  de	
  Historia,	
  Arte	
  e	
  Xeografía,	
  ofrecendo	
  así	
  un	
  marco	
  formativo	
  amplo	
  moi	
  
acorde	
   coa	
   profesión	
   que	
   exerce,	
   na	
   que	
   no	
   día	
   a	
   día	
   se	
   ten	
   que	
   enfrontar	
   a	
   situacións	
  
e	
  contextos	
  moi	
  variados,	
  no	
  que	
  esa	
  formación	
  global	
  se	
  fai	
  indispensable	
  para	
  unha	
  
boa	
  coordinación	
  e	
  execución	
  de	
  cada	
  un	
  proxectos	
  levados	
  a	
  cabo.	
  
E	
  para	
  que	
  así	
  conste	
  aos	
  efectos	
  oportunos,	
  asina	
  
En	
  Ourense,	
  a	
  21	
  de	
  abril	
  de	
  2015	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
Asdo.	
  Eduardo-‐Breogán	
  Nieto	
  Muñiz	
  

	
  

	
  
	
  

D. Rosendo Luis Fenández Fernández

Como representante da: Excma Deputación Provincial de Ourense

A través do equipo decanal tivemos coñecemento da elaboración do Plan de viabilidade do
Grao en Xeografía e Historia impartido na Facultade de Historia do campus de Ourense, centro
co que ternos establecido un convenio de cooperación educativa. Queremos facer constar:

A singularidade do título dentro do Sistema Universitario de Galicia xa que é o único que
abrangue un enfoque integrado entre as disciplinas de Arte,Historia e Xeografía Xa que no
plan establécese a posibilidade de cursar a titulación na modalidade semipresencial, o que
permite o acceso ao título a diferentes perfís
Por isto que consideramos que a proposta feita no Plan de viabilidade é moi interesante e
merecedora de ser respaldada

Sirva a presente para amosar o noso apoio ao Plan de viabilidade e o noso desexo de que se
concrete finalmente na continuidade desta titulación oficial de grao da Universidade de Vigo e
para que así con;te aos efectos oportunos, asino a presente o día 22 de abril de 2015.

