Revisión do Plan de Viabilidade do Grao
en Xeografía e Historia

Revisión do Plan de viabilidade do Grao en Xeografía e Historia
(Fac. de Historia, UVigo, Campus de Ourense)

Data de aprobación en Xunta de Facultade: 19/01/2017
Data de validación en Comisión de Calidade: 18/01/2017

1

Revisión do Plan de Viabilidade do Grao
en Xeografía e Historia

2

Revisión do Plan de Viabilidade do Grao
en Xeografía e Historia

1. Descrición de medidas previstas que permitan unha revisión da titulación na que
se produzan cambios significativos na demanda por parte da sociedade, dos
estudantes e do entorno económico e profesional
A continuación pasamos a comentar os aspectos máis significativos relacionados
co plan de viabilidade aplicado, se ben é certo que debemos ter en conta que ata o
vindeiro curso 2017-2018 non teremos implantado por completo o novo plan de grao en
Xeografía e Historia, que actualmente se imparte ata 3.º curso. Tan só en 4.º curso
poderemos ofertar por primeira vez a materia de prácticas obrigatorias de 12 créditos
ECTS, un dos puntos fortes resaltado no informe da ACSUG.
1.1. Accións divulgativas do grao en Xeografía e Historia
Unha vez implantado o novo plan de estudos que, ademais de certos cambios xa
explicados no plan de viabilidade, inclúe como aspecto máis novidoso a modalidade
semipresencial, o principal obxectivo foi a súa difusión. Para elo reservouse unha parte
de presuposto do centro e contamos cunha axuda económica de 6.000 euros da
Vicerreitoría de Planificación e Desenvolvemento da Universidade de Vigo, específica
para impulsar este plan de viabilidade. Dúas foron as actuacións, a primeira a mellora e
profunda reforma da web do centro, revisando todos os seus contidos, facilitando a
accesibilidade e conseguindo facela máis intuitiva. Os seguintes esforzos encamiñáronse
a planificar e desenvolver unha razoable e intensa campaña de divulgación do grao en
Xeografía e Historia centrada fundamentalmente na modalidade semipresencial, pero
sen desatender a difusión da presencialidade.
a. Accións divulgativas coa modalidade semipresencial.
Conscientes da importancia de dar difusión á titulación axeitadamente,
contratáronse os servizos dunha empresa publicitaria. A primeira acción foi a creación
dunha nova imaxe, atractiva e actual, que subliñase os principais aspectos do programa
formativo. Tamén se concibiu un slogan que acompañaría as imaxes co obxectivo de
achegalo ao perfil específico da modalidade semipresencial: “Fai Historia con nós”.
Como

produto

máis

significativo

deseñouse

un

vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=gq0T5f34QeM e unha serie de banners que foron
difundidos online, tanto como spot publicitario, como en redes sociais. Da calidade e
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éxito do vídeo dá proba o premio de publicidade autonómico recibido na modalidade de
publicidade en internet; é significativo deixar constancia de que os outros dous
premiados,

na

modalidade

de

publicidade

televisiva

e

radiofónica,

foron,

respectivamente, Gadis e Estrella de Galicia, dúas das empresas máis importantes en
Galicia.
Xunto a esta campaña publicitaria na rede, realizouse outra complementaria
difundindo polas catro provincias galegas carteis (Anexo 1) e folletos informativos
(Anexo 2) que mantiñan a mesma imaxe e slogan.
Os resultados da difusión da campaña poden ser consultados no Anexo 3.

b. Accións divulgativas coa modalidade presencial.
Aproveitando a imaxe publicitaria xerada para a modalidade semipresencial,
investiuse un esforzo considerable no deseño de cartelería (Anexo 4) e

folletos

divulgativos (Anexo 5) para dar a coñecer a titulación tamén na modalidade presencial.
Realizouse unha selección dos posibles puntos de interese, en función do perfil
potencial do estudantado, e levouse a cabo unha campaña específica de distribución da
información.
Outra acción para dar a coñecer o título dun xeito pro-activo foi unha campaña
de difusión do grao nos Centros de Ensino Medio da provincia de Ourense. Tamén para
esta actividade contratamos unha empresa local, integrada por egresadas e egresados do
centro, factor que sen dúbida resultou favorable porque á hora de transmitir as vantaxes
do mesmo, falaban dende a súa experiencia persoal.
Na planificación e deseño da actividade, buscouse transmitir a información dun
xeito innovador, didáctico e atractivo para o estudantado de 4.º da ESO e Bacharelato, a
quen se dirixiu un achegamento ao grao e aos posibles perfís laborais do mesmo,
diferente, adaptado aos novos tempos. Para elo deseñouse un xogo inspirado no
tradicional “Quen e quen?” (Anexo 6), no cal se entregaron unha serie de fotografías de
egresados do centro e unha serie de preguntas e respostas en relación á saída profesional
que están exercendo. O reto consiste en casar cada foto coa profesión respectiva e ao
mesmo tempo as respostas coas súas respectivas preguntas.
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Previamente a este xogo, a decana da facultade fixo unha breve presentación do
centro e do título, destacando as vantaxes dos mesmos. No curso 2015-2016 visitáronse
un total de 8 centros de Ensinanza Media e participaron 503 estudantes de 4.º da ESO e
1.º de Bacharelato. Tamén se realizou un taller arqueolóxico de mosaicos con estudantes
de primaria ao que asistiron 90 nenos e nenas. As enquisas que se pasaron ás
orientadoras dos centros manifestan un elevado grao de satisfacción sobre a actividade,
destacando o innovador da proposta.
Relacionado con este xogo/presentación ofertamos a posibilidade de ceder unha
exposición (Anexo 7) cos contidos do xogo que pode permanecer no Centro de
Secundaria ata 15 días. Durante o curso pasado, cando finalizamos a campaña, esta
exposición estivo na biblioteca do campus de Ourense.
O maior inconveniente desta acción é a reticencia dos centros a recibirnos, dada
a especificidade do noso obxectivo, argumentando que non poden ceder tempo a este
tipo de divulgación individualizada por graos. A pesar desta resposta, durante o curso
pasado a maior receptividade partiu dos centros de fóra da cidade de Ourense e en todos
eles amosaron a súa satisfacción coa actividade, destacando a súa orixinalidade. Os
resultados desta actividade están reflexados no Anexo 8. Neste segundo ano de
promoción estamos valorando a posibilidade de levala aos centros de Pontevedra, en
consonancia ca área xeográfica de Galicia onde pensamos que pode haber maior
resposta a nosa oferta formativa.
1.2. Accións de mellora para fortalecer a modalidade semipresencial
Unha vez que a nova memoria do grao en Xeografía e Historia, que inclúe a
modalidade semipresencial, foi acreditada pola ACSUG, o decanato comezou a
desenvolver unha serie de accións con dous obxectivos: o primeiro facilitar a formación
do profesorado e o segundo procurar os medios técnicos e materiais axeitados para esta
nova modalidade. A continuación inclúense unha relación das actividades realizadas e
as que estamos executando, que constitúen unha proba da aposta do centro pola mellora
continua.
O inicio deste proceso produciuse coa actualización das guías docentes. Dada a
importancia de que o estudantado semipresencial perciba que o profesorado é
plenamente consciente da súa situación de non asistencia ás aulas e que iso non
implique desvantaxe á hora de adquirir competencias e superar a materia, ao revisar as
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guías docentes púxose especial atención en conseguir que os requisitos para superar a
materia sexan equiparables para o estudantado de ambas modalidades.
O segundo paso nesta mesma dirección consistiu na impartición de dous cursos
de formación ao profesorado sobre a plataforma Moodle, xa que ata o momento
empregábase a plataforma Claroline; os servizos de Teledocencia da UVigo
recomendaron este cambio porque Moddle ofrece máis posibilidades de traballo,
redundando positivamente na nova modalidade. No presente curso (2016-2017)
decanato e coordinación fixáronse como obxectivo que todas as materias, incluídas as
de 4.º curso do plan de estudos a extinguir, contasen cun curso virtual Moodle, a través
do cal puidesen ofrecer os seus materiais docentes, facilitar a entrega de exercicios e
fomentar o traballo autónomo tanto do alumnado semipresencial como presencial. O
esforzo do profesorado foi dobre, xa que por unha banda tivo que aprender os
mecanismos da nova plataforma e, por outra, subir todos os contidos, pola
imposibilidade de volcado directo dos datos entre ambas as dúas.
O terceiro paso foi a habilitación para cada docente dunha aula virtual eMeeting,
solicitada á plataforma do Campus do Mar da UVigo. A posibilidade de encontros
online, que permiten non só o contacto visual co estudantado semipresencial, senón
tamén a presentación de traballos ou outras prácticas é unha importante vantaxe. Para
difundir o seu funcionamento realizouse co servizo de teledocencia un curso formativo
para os docentes.
A cuarta iniciativa, a modo de proxecto piloto, que se está poñendo en práctica
neste momento, é a gravación de sesións docentes. A través do servizo de UVigoTV
vaise proceder á gravación completa da docencia de dúas materias do segundo
cuadrimestre: Historia da Arte Clásica de 1.º curso e Arqueoloxía Aplicada de 2.º Trala
gravación, o vídeo subirase á plataforma docente Moodle das respectivas materias, de
modo que solo o estudantado matriculado poida ter acceso. Tamén neste sentido os
técnicos de UVigoTV impartiron un curso de catro horas con contidos sobre as
posibilidades docentes dos seus servizos.
Para facilitar este proxecto, dado que o edificio Facultades no que se imparte a
docencia do grao en Xeografía e Historia, non posúe un aula de gravación, as decanas
dos centros do edificio (Historia e Ciencias de Educación) realizaron unha solicitude á
Vicerreitoría de Economía e Planificación para que se habilite a aula 2.1 para esta
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función, asignada á facultade de Historia. Outra acción neste mesmo contexto é a
gravación de pílulas en torno aspectos fundamentais das materias: presentación,
características, algún ítem de interese...
Para comprobar dun xeito directo e específico o grao de satisfacción do
estudantado da modalidade semipresencial, a decana, dende o pasado curso, convócaos
a diversas xuntanzas, unha primeira ao inicio de curso para explicar algúns aspectos
básicos do grao e do centro; a segunda ao remate do 1.º cuadrimestre e a terceira ao
remate do 2.º, nas que se debaten e recollen todo tipo de solicitudes e suxestións. Neste
curso, por primeira vez, en 1.º hai dous delegados, un por cada modalidade, polo tanto
tamén empezan a formar parte da Delegación de Estudantes.

2. Análise da demanda de matrícula como media do número de matriculados de
novo ingreso igual ou superior a 45 (art. 6, Decreto 222/2011)
Nos esforzos anteriormente descritos vimos resultados, se ben non todo o
satisfactorios que desexabamos, ao non alcanzar o número que o decreto impón, o de 45
estudantes en primeira matrícula para os graos que, como o noso, se imparten nos
campus periféricos do SUG.
Sen embargo pensamos que efectivamente hai avances, como se manifesta no
número de 36 matriculados neste presente curso 2016-2017, nun momento que se
manifesta unha tendencia ao descenso nas titulacións afíns ao ámbito das Humanidades
nos campus denominados periféricos.
A evolución da matrícula do grao en Xeografía e Historia pode apreciarse no
seguinte cadro:
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O gráfico permítenos constatar os seguintes aspectos:
1.º O número de matrículas correspondentes a modalidade semipresencial vai en
aumento, tal e como se pode apreciar na seguinte táboa: de 6 estudantes en 1º no
2014/2015, pasamos a 20 no curso 2015/2016 e a 20 no 2016/2017. A maioría das
razóns expostas para acollerse a esta modalidade relaciónanse con factores laborais.
Evolución de 1.ª matrícula por curso e na modalidade Semipresencial1

2.º A procedencia xeográfica da matrícula na modalidade semipresencial
diversifícase lixeiramente, se ben a maioría seguen a ser da provincia de Ourense,
observamos un incremento de estudantado procedente da provincia de Pontevedra, e
menor da Coruña.

1

Datos extraídos da secretaría de alumnado da Facultade de Historia
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3. Evidencia dunha capacidade docente e investigadora (en termos de persoal
docente estable)
O profesorado encargado de impartir o grao en Xeografía e Historia amosa unha
capacidade docente e investigadora axeitada para o desenvolvemento eficiente tanto da
docencia da titulación como das tarefas vinculadas á investigación, a pesar que desde
que desde comezamos o plan de viabilidade, tivemos entre o profesorado unha baixa por
falecemento que non foi re emprazada por un posto estable. O número de sexenios e
quinquenios incrementouse notablemente, factor que sen dúbida resulta unha fortaleza,
tal e como se reflexou no informe sobre a nosa proposta da ACSUG. No seguinte
gráfico amósase a evolución de ambos ítems.

Adscritos ao departamento de Historia, Arte e Xeografía e á facultade de
Historia hai investigadores, pre e postdoutorais, que se enmarcan en distintas categorías
e que realizan actividades relacionadas co grao, todos eles formados na facultade de
9
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Historia. Este persoal, porcentualmente salientable en relación co total do profesorado,
constitúe unha evidencia das capacidades de xerar novo persoal investigador.

4. Exposición de medios materiais axeitados
Os recursos materiais que se empregan no grao en Xeografía e Historia xa foron
descritos polo miúdo no plan de viabilidade, evidenciado a súa adecuación. Neste
sentido o obxectivo é manter o bo estado dos existentes e habilitar novos na medida en
que se vaian ampliando as necesidades. Así, no curso 2015-2016, como é habitual, se
revisou o equipamento das aulas de docencia e do laboratorio de informática e se
actualizou naqueles casos precisos: na aula 1.7 renovouse o canón e en todas foi
substituída a pizarra tradicional pola máis práctica “pizarra blanca”. Tamén se o PDI ou
PAS precisan renovar o equipamento informático ou mobiliaro do despacho, o centro
posibilita realizalo ca súa partida orzamentaria, tal como sucedeu cos equipos
informáticos da secretaría do estudantado.
Ante as demandas do estudantado, o equipo decanal transmitiu ao Vicerreitor de
Campus de Ourense dúas necesidades: a primeira de subministrar ás aulas enchufes que
lles permitan utilizar nas clases dispositivos electrónicos, e a segunda acondicionar as
bancadas das aulas por resultar inconfortables. No pasado curso levouse a cabo a
primeira das accións en dúas aulas, e un proxecto piloto que consistiu en acolchar os
respaldos e os asentos. Dado o éxito da medida se espera que se habilite noutras aulas.
A outro nivel, o centro está respondendo ás necesidades das melloras que require
a modalidade semipresencial. Así pon os medios para a utilización das aulas eMeeting,
arbitrando as solicitudes co Campus do Mar e proporcionando os medios para o seu
correcto uso, como cascos e cámaras para os equipos informáticos. Así mesmo o
proxecto de gravación docente que neste presente curso vai a implicar a dúas materias,
require un aula específica no edificio no que os docentes implicados poidan gravar as
súas sesións docentes. Neste momento, en conxunto ca facultade de Ciencias de
Educación, con quen compartirmos determinados edificios, estase estudando a
inminente instalación dos medios necesarios na aula 2.1. O ambiente de colaboración
entre ambos centros maniféstase na práctica de maximizar os recursos materiais, así por
exemplo o seminario do pavillón 1 adscrito a facultade de Historia que se empregaba
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para a docencia do mestrado que na súa remodelación pasou a impartirse na modalidade
semipresencial, cedeuse provisionalmente á facultade de Ciencias de Educación.
Na mesma liña comentada no plan de viabilidade en relación coas prácticas, o
centro continúa ampliando os convenios especialmente con institucións. A oferta de
centros de prácticas, que poñen á disposición do alumnado do Grao en Xeografía e
Historia as súas instalacións na actualidade, é a seguinte:
•

Asociacións Culturais: Banda de Música “A Lira” de Ribadavia, Asociación

Cultural Alto Támega.
•

Colexios: Guillerme Brown, Concepción Arenal, Salesianos.

•

Concellos: Allariz, Celanova, Ourense (Museo Municipal e Oficina de Turismo),

Parada de Sil, Ponteareas, Tomiño, Vigo (Museo de cidade “Quiñones de León”), Vilar
de Santos (Museo Etnográfico de Vilar de Santos).
•

Deputación Provincial de Ourense.

•

Empresas: Xeitura, Breogán Arqueología, Terra Arqueos, Crecente Asociados.

•

Fundacións: Fundación Penzol, Fundación Coren, Fundación Curros Enríquez,

Fundación Aquae Querquennae e Fundación Otero Pedrayo.
•

Xunta de Galicia: museos (Arqueolóxico Provincial de Ourense, Etnolóxico de

Ribadavia, do Mar de Galicia, Massó, Pedagóxico de Galicia, das Peregrinacións e de
Santiago, de Belas Artes da Coruña, do Castro de Viladonga) , parques arqueolóxicos
(de Arte Rupestre de Campo Lameiro, da Cultura Castrexa Lansbrica), arquivos (de
Galicia, Históricos Provinciais de Lugo, Ourense e Pontevedra, do Reino de Galicia,
central da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e territoriais en
Lugo, Vigo e Pontevedra), bibliotecas (de Galicia, Miguel González Garcés da Coruña,
públicas de Lugo e Ourense, Antonio Odriozola de Pontevedra, Anxel Casal de
Santiago de Compostela e Juan Compañel de Vigo), Subdirección Xeral de
Conservación e Restauración de Bens Culturais e Servizo de Patrimonio Cultural da
Xefatura Territorial de Ourense.
•

Biblioteca Central do Campus de Ourense Rosalía de Castro.

5. Taxas previstas de Gradación, Abandono e Eficiencia
A Taxa de Gradación é baixa, o cal non se adecúa o nivel nin ás competencias
recollidas nas memorias, que non se consideran elevados. Unha causa posible pode estar
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relacionada co rendemento baixo que se observa en certas materias, aínda que, coa
excepción do pasado curso 2015-2016, as materias cunha taxa de rendemento inferior
ao 50% sempre representaron menos do 5% do total nos catro últimos cursos
académicos. Polo que creemos que esta situación tamén pode estar relacionada coa nota
mínima de acceso ao grado en torno ao 5 e á tendencia da taxa de preferencia, na que,
salvo o curso 2014-2015, situouse entre o 84 e o 93% ao longo do mesmo período
contemplado. En terceiro lugar, e relacionado co anterior, tampouco debemos pasar por
alto o absentismo que se constata na asistencia ás probas de avaliación, e concretamente
aos exames en que se avalía aos/ás alumnos/as dos contidos teóricos das materias. En
todo caso, desde o curso 2012-2013, en que se graduou a primeira promoción ata o
2015-2016, experimentouse unha notable melloría nesta taxa, aínda que o resultado
continúa por baixo dos obxectivos propostos na memoria. A partir do curso que vén
(2017-2018), en que se gradúa a primeira promoción da modalidade semipresencial,
tamén deberemos considerar que unha parte do noso estudantado en condicións de
graduarse matriculouse a tempo parcial, compatibilizando o estudo do grao con outra
ocupación, o cal, como é obvio, sen que exista unha necesaria relación de causa efecto,
pode chegar a influír no seu rendemento.

A tendencia da gradación non é de ningún xeito allea á evolución que presentan os
outros tres indicadores dos resultados académicos durante os tres últimos catro cursos, e
que representamos no seguinte gráfico no que se representa a evolución comparada das
Taxas de Éxito, Eficiencia e Avaliación no grado en Xeografía e Historia.
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Mentres que a Taxa de Éxito, cunha media de 90,75% do curso 2012-2013 ao
2015-2016 mostra unha tendencia positiva, que debemos poñer en relación co sinalado
ao referirnos á Taxa de Gradación; pola contra, a tendencia cambia no caso das Taxas
de Eficiencia e Avaliación, mesmo de xeito máis manifesto nesta segunda. Se na
eficiencia a media sitúase en 93%, e o punto de inflexión na súa evolución en relación
co Éxito sitúase no 2014-2015; no caso da Avaliación, a media é aínda máis baixa,
79,75%, e a tendencia descendente anticípase ao curso 2013-2014.
As reformas levadas a cabo nas guías docentes ao final do curso 2014-2015, para
a súa posta en marcha no 2015-2016, non son alleas ao aumento do Éxito e ao na
tendencia descendente Eficiencia, aínda que somos conscientes de que aínda debemos
realizar maiores esforzos para cambiar a tendencia da Taxa de Avaliación.
En todo caso, a evolución da Taxa de Abandono indica que se está indo por bo
camiño, malia os retos que suscita o contexto que estamos analizando. Se ata o curso
2012-2013, o Abandono roldaba o 20%, chegándose a superar esta cifra (2009-2010:
43,48%, 2010-2011: 27,27%, 2011-2012: 25%), no 2013-2014 situouse nun nivel aínda
elevado, pero con tendencia á baixa (15%), para alcanzar o 0% de abandono en 20142015 e 2015-2016. Ademais, pese ao exiguo valor da Gradación, o noso alumnado
graduouse en tempo e forma, a non ser nas dúas últimas promocións en que se
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defenderon TFGs (condición indispensable para obter o título de graduado en Xeografía
e Historia) na convocatoria de fin de carreira.

6. Ten carácter esencial ou estratéxico para dar resposta ás necesidades formativas
e científicas do SUG
Xunto cos datos aportados no plan de viabilidade sobre este aspecto, a
modalidade semipresencial do grao en Xeografía e Historia responde a unha demanda
social dun colectivo diferente ao habitual que sae das Ensinanzas Medias. Trátase dun
colectivo que ansía obter coñecementos sobre a Historia, a Historia da Arte e a
Xeografía, enfrontándose a materias abarcables nos seus contidos teóricos e prácticos,
cun nivel equiparable ao que se lle solicita ao estudantado presencial. Tamén teñen a
posibilidade de acceder ao profesorado que imparte as materias e os vai avaliar, de
acudir a algunha sesión na aula e de contactar cos estudantes da modalidade presencial.
Xunto a esta capacidade de cubrir unha demanda real dun perfil determinado da
sociedade, o grao en Xeografía e Historia é único no Sistema Universitario de Galicia.
A diferencia dos tres títulos que imparte a USC (Historia, Arte e Xeografía) o grao que
impartimos no campus de Ourense é herdeiro directo da licenciatura anterior en
Xeografía e Historia. A mellor vantaxe desta opción é a adquisición dunha visión máis
ampla de áreas estreitamente relacionadas e que responden dun xeito máis axeitado a
determinados perfís profesionais, como por exemplo os contidos que se deben aprender
para superar as oposicións de Ensinanzas Medias.
Outra vía que pensamos poñer en marcha o vindeiro curso 2017-2018 é o Plan
Conxunto de Estudos entre o grao en Xeografía e Historia e o grao en Turismo, que se
oferta neste mesmo campus. Resulta evidente que a obtención de ambos títulos sacará
ao mercado laboral egresados cunha formación especializada, tanto no coñecemento
humanístico como empresarial, no eido do patrimonio cultural e turismo, unha das vías
prioritarias da Xunta de Galicia na súa planificación económica.

7. Xustificación de adaptación á estrutura económica da Comunidade Autónoma,
ás necesidades do seu mercado laboral, á existencia dunha demanda real e á
procura da incorporación de perfís profesionais de futuro vinculados aos sectores
estratéxicos de Galicia
14
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O inicio deste apartado enlaza co remate do anterior, o proxecto xa avanzado, de
implantar no campus de Ourense o Plan Conxunto de Estudos que permite combinar o
grao en Xeografía e Historia co grao en Turismo, polos motivos xa expostos.
Outro aspecto a considerar na actualidade é que o grao en Xeografía e Historia,
en consonancia coa política da Vicerreitoría do Campus de Ourense, ocupa un lugar de
relevancia na interacción do campus co entorno provincial e autonómico, tal e como se
demostra nas diversas actividades.
Por unha banda o interese das institucións e empresas na colaboración do
alumnado do noso grao que se formaliza a través da sinatura de convenios que permite a
realización de prácticas, tanto curriculares como extracurriculares.
Por outra existe unha interacción directa entre o centro, a través do seu
profesorado, con concellos e diversas entidades da comunidade autónoma que
demandan distintos servicios. En xeral a vía máis empregada é a sinatura de convenios
Marco de colaboración entre a Universidade e a Institución, cuxas accións se concretan
nun convenio específico que define a actividade a realizar, que a maioría das veces
formalízase nun contrato de I+D ou a través dunha subvención para actividades de
Grupos de Investigación do campus de Ourense financiada pola Deputación de Ourense.
Outras vías son o establecemento de colaboracións de transferencia de coñecemento de
carácter social e educativo, como se reflexan nos indicadores relativos que recolle a
UVigo. Nestas accións participa profesorado, bolseiros e bolseiras e estudantes do grao.
Algunhas destas accións son:
-Área do Alto Támega: Proxecto Alto Támega. Accións na Paisaxe Patrimonial
(2013) e IDE-OU: Integración e publicación de información arqueohistórica
xeoreferenciada da provincia de Ourense a través da rede (2014).
-Concello de Allariz: Intervención arqueolóxica e conservación preventiva no
castro Armeá (dende 2011 ata actualidade).
-Concello de Amoeiro: Intervención arqueolóxica no castro de Formigueiro
(2016).
-Concello de Castrelo de Miño: Intervención arqueolóxica e posta en valor do
castro galaico-romano de Santa Lucía (Astariz) (2016).
-Concello de Monterrei: Intervención arqueolóxica e posta en valor da necrópole
de Medeiros (2016).
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-Concello de Oímbra: estudio do patrimonio histórico, xeográfico e cultural
(2017).
-Concello de Tomiño: Intervención arqueolóxica e exposición sobre a Vila
romana e necrópole altomedieval de Currás e (2013 e 2014).
Así mesmo, cada vez dun xeito máis recorrente, os concellos da contorna acoden
ao centro para solicitar asesoramento dun xeito institucional. Así por exemplo, os
concellos de Allariz e Verín, neste curso 2016-2017 solicitaron a colaboración do
profesorado especializado para asesorar e participar en dous Congresos, o primeiro en
relación aos 700 anos da Festa do boi a través da historia da Vila de Allariz e o
segundo que xira en torno á figura do V conde de Monterrei (Gaspar de Zúñiga
Acevedo y Velasco).
Ademais do papel que o centro vai adquirindo como punto de referencia,
especialmente na provincia de Ourense, nesta demanda de colaboración realízase unha
importante labor de difusión en canto á valorización do patrimonio cultural, así como da
transferencia de coñecemento, que contribúe á socialización deste patrimonio no tecido
social da provincia e promove a autoxestión e protección dos bens culturais. Por outra
banda esta demanda de colaboración indica que as institucións son conscientes da
necesidade do rigor científico nas súas actuacións relacionadas co patrimonio.
O grao en Xeografía e Historia, en ambas modalidades, presenta unha acaída
rendibilidade social, que se corresponde cunha das directrices fundamentais dos estudos
universitarios que nunca debemos esquecer. A idea é que este servizo público contribúa
á formación humanística do estudantado que o demande, que á súa vez serva de
vehículo para a transmisión dun coñecemento imprescindible para o desenvolvemento
da sociedade co emprego das competencias adquiridas. Non soamente está pensada para
cubrir unha demanda laboral, senón que tamén dá outro servizo a sociedade a través da
formación, difusión e transferencia do coñecemento.

8. Ten un deseño curricular que favorece a empregabilidade
A xa comentada multidisciplinariedade e polivalencia do grao en Xeografía e
Historia, que se manifesta claramente no seu deseño curricular, favorece a
empregabilidade dos/as egresados/as para un amplo abano de saídas profesionais, cun
nivel de competitividade parella −e, en determinados ámbitos superior, como é o caso
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da formación para o exercicio da docencia en Secundaria− aos títulos cun perfil máis
marcado de especialización. A través das competencias adquiridas no grao (relativas ó
nivel de coñecementos, a capacitación en habilidades e destrezas e de formación en
actitudes e valores) os/as egresados/as van estar en condicións de poder competir en
diversos ámbitos de cara a súa incorporación ó mercado laboral (p. ex.: centros de
educación superior e secundaria, servizos de administración nos seus diversos niveis, e
un número significativo de variadas institucións e empresas: medios de comunicación,
turismo cultural, protección do patrimonio...).
A mencionada modificación da materia de Prácticas é significativa desta
realidade. O proceso continuo de apertura de novos convenios con empresas e
institucións é representativo destas posibilidades laborais (véxase o xa mencionado en
relación con esta cuestión no apartado 4.), cumprindo dous obxectivos: por unha banda,
amosar aos estudantes as diversas vías de empregabilidade e, por outra, facilitar un
contacto directo con algunhas das mesmas. A elevada satisfacción de todos os axentes
implicados na súa realización (estudantes, titores externos e titores académicos)
reflíctese nas boas cualificacións obtidas durante todos os cursos.
De acordo cos novos tempos unha vía laboral que se manifesta é a do
emprendemento. Ao igual que sucede con outras profesións, tamén os/as graduados/as
en Xeografía e Historia definen e innovan traxectorias no eido empresarial. Algúns
exemplos reais dos/as nosos/as egresados/as son os seguintes: Xestión do patrimonio
cultural, histórico e natural, Humanidades dixitais, Técnico/a en xestión Cultural,
Técnico/a en Museos e Bibliotecas, Arqueólogo/a, Documentalista en ámbitos
institucionais e empresariais.

9. Evita a especialidade temperá e excesiva
Unha das grandes vantaxes que presenta o grao en Xeografía e Historia e que o
distingue respecto a outros títulos próximos do SUG é precisamente o seu espírito
integrador e xeneralista, tentando preservar a idea dunha formación transversal en tres
disciplinas intrinsecamente relacionadas: a Historia, a Arte e a Xeografía. O obxectivo
principal é ofertar unha formación que atende aos ámbitos fundamentais para
comprender e xestionar a diversidade cultural e os múltiples aspectos da realidade

17

Revisión do Plan de Viabilidade do Grao
en Xeografía e Historia

histórica. Entendemos pois que a presenza desas tres disciplinas científicas outorga
unha visión máis ampla que títulos máis específicos.
Deste xeito a nosa oferta formativa contempla a Historia Universal e da
Península Ibérica, dende a Prehistoria ata a época Contemporánea; a Historia da Arte
Universal dende época Clásica ata o mundo Contemporáneo e a Xeografía Física e
Humana. De especial relevancia é o feito de que oferta ademais un módulo de
coñecemento específico na Xeografía, Historia e Arte de Galicia. Xunto a estas
temáticas, ofértanse materias instrumentais que permiten adquirir competencias
aplicables a unha gran diversidade de saídas laborais. A ampla oferta de prácticas, que
consideramos fundamental para unha primeira toma de contacto do alumnado co ámbito
profesional, resulta efectiva na orientación profesional. Finalmente, os/as estudantes
poden optar por un amplo abano de temáticas á hora de elaborar o seu TFG, acorde coa
variedade da oferta docente. Pensamos que esta formación integrada é fundamental para
obter unha visión global do conxunto dos procesos xeográficos, culturais e históricos.

10. Facilita a mobilidade dos estudantado entre as diversas opcións mellorando a
eficiencia no uso dos recursos
Na Facultade de Historia só se imparte un único grao (Xeografía e Historia) que
non contempla o desenvolvemento de itinerarios educativos. Non obstante o centro
oferta a posibilidade de continuar os estudos académicos con dúas ofertas de posgrao. A
primeira consiste no Mestrado de Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio
Cultural que coordinada a Facultade de Historia e imparte xunto coa Escola de
Enxeñaría de Minas, do campus de Vigo. A segunda opción é o Mestrado en
Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade, de carácter interuniversitario (UVigo, USC e
CSIC), coordinado pola USC, que se imparte en Santiago de Compostela (máis
información no apartado 17). Ambos títulos de Mestrado teñen a posibilidade de
continuación de estudos no programa de doutoramento en Protección do Patrimonio
Cultural da Universidade de Vigo, integrado no ámbito humanístico, pero de carácter
multidisciplinar. Esta conxunción de estudos obtivo a cualificación de punto forte no
informe emitido pola ACSUG do plan de viabilidade.

18

Revisión do Plan de Viabilidade do Grao
en Xeografía e Historia

11. Favorece a retención de talento no entorno socioeconómico galego
O contido xeneralista do grao que abrangue dun xeito conxunto e
complementario coñecementos de Historia, Arte e Xeografía, proporciona ós/ás
egresados/as un perfil específico que ningunha outra titulación de Galicia afín oferta,
contribuíndo á retención de talento no entorno socioeconómico galego, ao respostar a
demandas diferentes no mercado laboral non contempladas de xeito específico por
outras titulacións do SUG como acontece, por exemplo, no xa indicado ámbito da
formación para a docencia en Secundaria.
Outra particularidade que favorece a mencionada retención de talento é a
posibilidade que teñen os/as estudantes deste grao de optar, a través dunha oferta
formativa única, ao coñecemento de todas as épocas históricas de Galicia, dende a
Prehistoria á Historia Contemporánea,

á Historia da Arte e a Xeografía. Esta

circunstancia, sen dúbida, permite diversificar e ampliar as súas saídas profesionais nun
contexto no que, como ademais o é o galego en xeral e o ourensán e pontevedrés en
particular, o legado histórico, artístico e arqueolóxico, e a súa abundante riqueza natural,
son realidades dadas e demostradas.

12. Fomento do espírito emprendedor e o autoemprego dos egresados
O regulamento específico da Facultade de Historia sobre as Prácticas Externas, e
a sinatura de convenios coas diversas institucións e empresas, cumpren co obxectivo de
facilitarlles ós/ás estudantes unha primeira toma de contacto con diversas actividades
relacionadas co mundo laboral, incluído o desenvolvemento de iniciativas
emprendedoras e de autoemprego: experiencias no campo da docencia, a través de
actividades de apoio en centros de Secundaria; no campo da arquivística e
documentación, con prácticas en diversos arquivos e bibliotecas; no campo da
arqueoloxía, a través de intervencións arqueolóxicas e estudos de materiais, así como de
interpretación patrimonial; no campo da museoloxía, e no campo da xestión cultural,
actuando como intérpretes patrimoniais ou no marco do turismo cultural, e no
desenvolvemento de modelos de turismo alternativo e sostible.
Todas estas vías serán incrementadas ca oferta do programa de estudos que
combina os graos en Xeografía e Historia e Turismo, que define un perfil de egreso ata
o momento inexistente na nosa comunidade autónoma, e cunha formación ampla e
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integrada en ambos aspectos, de acordo coas liñas preferentes no eido da economía da
Xunta de Galicia.

13. Axústase a cuestións de innovación docente e investigadora
A oferta dunha modalidade semipresencial no grao en Xeografía en Historia
implica unha aprendizaxe semipresencial (blended learning) que require dun xeito
específico ó uso de recursos vinculados ás TIC que permiten combinar o e-learning
(online) ou o m-learning (móbil learning) con outros recursos educativos. Estes medios
implican a docencia online cun compoñente humano, xa que a implicación do
profesorado non ten por que reducirse exclusivamente a un contexto virtual. Entre as
vantaxes que ofrece esta contorna de aprendizaxe semipresencial destacan: a relación
custo-efectividade, que se manifesta tanto na institución que oferta esta tipoloxía de
formación coma nos/as alumnos/as que se decantan por ela; facilita unha rápida
actualización dos contidos das materias; establece novos xeitos de interacción entre o
alumnado e o profesorado; e outorga a posibilidade de incorporar aos estudos superiores
a un potencial alumnado con circunstancias reguladas que impiden a súa asistencia
presencial regular ás aulas.
De cara á posta en funcionamento desta modalidade, a Facultade de Historia leva
a cabo con regularidade accións formativas destinadas ao profesorado. Tal e como se
detallou en apartados anteriores, as cuestións relacionadas ca innovación docente e
tecnolóxica son as seguintes:


Curso sobre a plataforma de teledocencia Moodle, dentro da plataforma
FaiTic da UVigo.



Habilitación e curso sobre o sistema de conexión de equipo ao equipo
Adobe Connect, e a aula virtual eMeeting, dependente do Campus do
Mar da UVigo.



Desenvolvemento e curso para o

proxecto piloto de gravación das

sesións docentes e pílulas, polos servizos da UVigoTV.
Respecto á Innovación investigadora algúns docentes da facultade están
integrados en proxectos de investigación xunto con áreas de coñecemento tecnolóxicas,
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fomentando a transversalidade. Así, na actualidade está vixente un proxecto de
investigación no marco europeo do “Horizonte 2020”, xunto con membros do grupo
AtlanTic (área de Telecomunicacións). Por outra banda o centro conta con varios
grupos de investigación que concorren a proxectos competitivos, a nivel europeo,
nacional e autonómico, que se atopan vixentes.

14. Acreditación da viabilidade económica, atendendo aos recursos dispoñibles
Para non resultar redundantes nos contidos deste documento, non imos insistir
nos detalles que se inclúen no apartado 3, referido a unha parte dos recursos humanos
(en termos de persoal docente estable) e os se detallan dun xeito pormenorizado no
apartado 4, referido ós recursos materias.
Podemos afirmar que as novidades que incluímos na remodelación do grao en
Xeografía e Historia non supoñen en absoluto unha ampliación de recursos económicos,
xa que contamos cos medios humanos e materiais axeitados; coa excepción dos que
cada ano se renovan para o mantemento, reparacións ou substitucións oportunas,
imprescindibles para manter a calidade esixida nos estudios universitarios.

15. Acreditación da non coincidencia de obxectivos nin contidos con outros títulos
oficiais existentes na mesma universidade, coa finalidade de evitar a multiplicidade
de títulos (non coincidencia do 50% dos créditos)
O grao en Xeografía e Historia ten un carácter singular no sistema universitario
galego, xa que é o único que se imparte no SUG. Xa comentamos que a súa novidade é
o carácter xeneralista que inclúe na súa oferta formativa materias de Historia, Historia
da Arte e Xeografía. Partindo desta base, sen dúbida o grao co que presenta maiores
afinidades é o de Historia da USC, xa que a maior oferta formativa concéntrase nas
distintas áreas de Historia, dende a Prehistoria á Historia Contemporánea, xunto ca
Arqueoloxía, a Historia de América e Ciencias e Técnicas Historiográficas. A Área de
Historia da Arte imparte cinco materias e as distintas áreas de Xeografía inclúen un total
de catro. En función diso, non se considera demasiado realista a afirmación contida no
informe emitido pola ACSUG sobre o plan de viabilidade do grao en Xeografía e
Historia, con respecto a que comparte “moitos contidos” co grao en Xeografía e
Ordenación do Territorio impartido na USC.
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Pola contra, e coincidimos co informe, é evidente que o perfil do estudante pode
ser similar a outros graos en Humanidades, por razóns evidentes, pero a corto prazo non
contemplamos a posibilidade de propor un plan conxunto entre titulacións tan dispares
adscritas a distintas universidades e campus. Ademais cremos que o plan de viabilidade
proposto precisa dun prazo algo máis prolongado para avaliar a súa operatividade. Os
36 estudantes de primeira matrícula no curso 2016/17 permítennos manter esta visión
optimista.
As afinidades máis evidentes son as presentadas polos tres graos de USC en
Historia, Historia da Arte e Xeografía. Outros graos que se relacionan ca rama de
Humanidades, e que non acadan o número estipulado de estudantes, presentan poucas
materias comúns, referímonos ó grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (USCCampus Lugo) e o de Humanidades (UDC- Campus Ferrol). En ningún destes casos hai
unha coincidencia superior ó 50% dos créditos en materias nin en obxectivos, como
demostramos nas táboas que incluímos. Primeiro expoñemos o noso plano de estudos e,
posteriormente, as materias dos Graos mencionados. As coincidencias totais (número de
créditos e carácter dos mesmos) están resaltadas en cor vermella e as afinidades en cor
azul.
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GRAO EN XEOGRAFÍA E HISTORIA. CAMPUS DE OURENSE. UVIGO
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GRAO EN XEOGRAFÍA E ORDENACIÓN DO TERRITORIO (USC)
Primeiro Curso
Fundamentos de Xeografía Física
Fundamentos de Xeografía Humana
Historia do Mundo Contemporáneo
Fundamentos de Xeoloxía
Fundamentos do Análise Xeográfico Rexional
Historia Contemporánea de España
Historia da Arquitectura e do Urbanismo
Teoría e Historia da Xeografía
Cartografía Básica
Técnicas de cuantificación en Xeografía

Créditos
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB

Créditos
6

Carácter
FB

6
6

OB
OB

6
6

OB
OB

6

OB

6
6
6
6

OB
OB
OB
OB

Segundo Curso
Lexislación Medioambiental e da Ordenación
Territorial
Fotointerpretación e Teledetección
Fundamentos de Sistemas de Información
Xeográfica
Cartografía Avanzada
Sistemas de Información Xeográfica e Análise
Espacial
Métodos e Técnicas de Traballo de campo e
laboratorio en Xeografía Física
Climatoloxía
Xeografía Económica
Xeodemografía
Xeografía Rexional do Mundo
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Terceiro Curso

6
6
6
6
6

Carácter
OB
OB
OB
OB
OB
OB
(no noso
OP)
OB
OB
OB
OB
OB

Créditos
6

Carácter
OB

6
6

OB
OB

6

OP

6

OP

Paleoambente e Cambio Climático
Análise e Interpretación da Paixase Vexetal
XeoPolítica
Desigualdade e Cooperación para o
Desenvolvemento
Xeografía Social e Cultural
Xeografía de Latinoamérica
Xeografía Rexional de España
Xeografía dos Recursos Mariños

6
6
6
6

OP
OP
OP
OP

6
6
6
6

Traballo de Fin de Grao

12

OP
OP
OP
OP
OB
(no noso
OP)
OP
(no noso
OP e
12cr.)

Xeomorfoloxía
Bioxeografía
Espazo rural e desenvolvemento local
Xeografía de Europa
Xeografía de España

Créditos
6
6
6
6
6
6

Xeografía de Galicia
Cidade e desenvolvemento urbano
Fundamentos de Ordenación do Territorio
A Unión Europea
Xestión integrada de zonas costeiras
Turismo e desenvolvemento territorial

Cuarto Curso
Instrumentos de Ordenación Territorial e
Ambiental
Xestión Territorial da Paixase
Hidroloxía: Xestión e Planficación dos Recursos
Hídricos
Sistemas de Transporte: Mobilidade e
Accesabilidade
Recursos Edáficos

6
Prácticas Externas
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GRAO EN CIENCIAS DA CULTURA E DIFUSIÓN CULTURAL (USC-Campus
Lugo)
Primeiro Curso
Historia Antiga
Pensamento Filosófico e
Científico
Antropoloxía
Cultura Grecolatina
Idioma Moderno I (Lingua
Francesa)
Idioma Moderno I (Lingua
Inglesa)
Historia Medieval
Xeografía Humana
Lingua Galega
Lingua Española
Crítica Literaria
Lingüística Xeral

Créditos
6.00
6.00

Carácter
FB
FB

6.00
6.00
6.00

FB
FB
FB

6.00

FB

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

FB
FB
FB
FB
FB
FB

Créditos
6.00
6.00

Carácter
OB
OB

6.00
6.00
6.00

OB
OB
OB

6.00

OB

6.00
6.00
6.00

OB
OB
OB

6.00

OB

6.00

OB

6.00

OB

6.00

OB

Segundo Curso
Historia Moderna
Técnicas de Tratamento de
Documentación
Literatura Galega
Literatura Española
Literatura do Idioma
Moderno (Francés)
Literatura do Idioma
Moderno (Inglés)
Historia Contemporánea
Historia da Arte I
Idioma Moderno II (Lingua
Francesa)
Idioma Moderno II (Lingua
Inglesa)
Xeografía dos Grandes
Espazos Mundiais
Ética e Política dos
Dereitos Humáns
Filosofía e Crítica da
Cultura
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Terceiro Curso
Historia do Mundo Actual
Literatura Contemporánea
Hispánica
Literatura Contemporánea
Galega
Historia da Arte II
Historia de España
Historia de Galicia
Mitoloxía Clásica
Lingua Española no
Ámbito Socio-Institucional
Lingua Galega no Ámbito
Socio-Institucional
Arqueoloxía e Historia da
Cidade Antiga
Socioloxía da Cultura
Cibercultura e Redes
Sociais
Comunicación
Organizacional
Creatividade da
Comunicación Cultural
Idioma Moderno para a
Xestión Cultural (Lingua
Francesa)
Idioma Moderno para a
Xestión Cultural (Lingua
Inglesa)
Identidade Cultural e
Patrimonio
Procesos Psicolóxicos
Aplicados á Produción
Cultural

Créditos
6.00
6.00

Carácter
OB
OB

6.00

OB

6.00
6.00
4.50
4.50
4.50

OB
OB
OP
OP
OP

4.50

OP

4.50

OP

6.00
6.00

OB
OB

6.00

OB

4.50

OP

4.50

OP

4.50

OP

4.50

OP

4.50

OP

Créditos
4.50

Carácter
OP

4.50

OP

4.50

OP

4.50

OP

Cuarto Curso
Historia Social e Cultural
de Europa I
Literatura Contemporánea
do Idioma Moderno
(francés)
Literatura Contemporánea
do Idioma Moderno
(inglés)
Historia Social e Cultural
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de Europa II
Escritura e Documento no
Mundo Moderno
Contemporáneo
Antropoloxía Cultural
Ética aplicada á Produción
e Xestión
Difusión Cultural
Estrutura do Sistema
Cultural de Galicia
Arqueoloxía e Historia da
Cidade Antiga
Elaboración e Análise dos
discursos interartísticos
Protocolo y Comunicación
Institucional
Análise das Manifestacións
Culturais dos Medios
Cine, Televisión e
Literatura
Pragmática e
Comunicación Intercultural
Publicidade e Cultura
Traballo Fin de Grao

4.50

OP

6.00
6.00

OB
OB

6.00
6.00

OB
OB

6.00

OB

6.00

OB

6.00

OB

4.50

OP

4.50

OP

4.50

OP

4.50
6.00
(No noso 12cr.)

OP
OB

GRAO EN HUMANIDADES (UDC)
Primeiro Curso
Introdución á Antropoloxía
Socio-Cultural
Introdución á Historia
Xeografía Humana
Informática Aplicada
Fundamentos de Teoría e
Xestión da Información
Sistemas de Coñecemento:
Filosofía,
Ciencia
e
Tecnoloxía
Socioloxía
Xestión de Empresas e
Institucións Culturais
Inglés Aplicado

Créditos
6.00

Carácter
FB

6.00
6.00
6.00
6.00

FB
FB
FB
FB

6.00

FB

6.00
6.00

FB
FB

6.00

FB
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Literatura Española

6.00

FB

Segundo Curso
Créditos
6.00
Filosófico 6.00

Historia Antiga
Pensamento
Grego
Historia da Arte Clásica
Literatura Latina Antiga e
Medieval
Arqueoloxía e Numismática
Historia Medieval
Introdución
á
Ética:
Cidadanía e Democracia
Literatura Galega
Historia da Arte Medieval
Fontes
HistóricoDocumentais
da
Idade
Media

Carácter
OB
OB

6.00
6.00

OB
OB

6.00
6.00
6.00

OB
OB
OB

6.00
6.00
6.00

OB
OB
OB

Terceiro Curso
Créditos
Historia de América e da 6.00
Expansión Europea
Ética
Moderna
e 6.00
Contemporánea
Arte Moderna
6.00
Antropoloxía
Social
e 6.00
Problemas Actuais
Historia Contemporánea
6.00
Socioloxía da Cultura e do 6.00
Patrimonio
Arte Contemporánea
6.00
Xeografía Rexional
6.00
Hermenéutica Filosófica
6.00

Carácter
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

Cuarto Curso
Créditos
Practicum
(Prácticas 6.00
Externas)
(No noso 12cr.)
Filosofía da Ciencia e a 6.00
Tecnoloxía
Xeografía Humana de 6.00
Galicia

Carácter
OP
(No noso OB)
OB
OP
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Historia das Relixións
Mitoloxía Clásica
Antropoloxía
Social
Aplicada
Traballo Fin de Grao

6.00
6.00
6.00

6.00
(No noso 12cr.)
España 6.00

Historia
de
Contemporánea
Ética
Aplicada
e 6.00
Deontoloxía Profesional
Historia de Galicia
6.00
Xeografía Rexional de 6.00
Galicia
Museoloxía
6.00

OP
OP
OP
OB
OB
OP
OP
OP
OP

16. Xustificación do encadre da proposta dentro da oferta global galega
Na Universidade de Vigo as titulacións contempladas dentro da rama de
Humanidades distribúense equitativamente entre os tres campus. Así no campus de
Vigo, integradas na Facultade de Filoloxía e Tradución, ofértanse catro graos
relacionados ca área de Lingüística; no campus de Pontevedra a Facultade de Belas
Artes oferta o grao en Belas Artes e no campus de Ourense, tamén, so hai un centro que
se inclúe na rama humanística, que é a Facultade de Historia que imparte o Grao e
Xeografía e Historia. Esta distribución ofrece un reparto equitativo entre os tres campus
da UVigo en absoluto reiterativo ou con contidos semellantes.
No SUG non existe ningún outro grao en Xeografía e Historia, polo tanto
ningunha titulación que recolla conxuntamente as ensinanzas de Historia, Arte e
Xeografía. Xa analizamos no apartado anterior as escasas coincidencias de contido entre
o grao en Xeografía e Historia e as titulacións de Humanidades que están incluídas no
Plan de viabilidade e que se mencionan no informe da ACSUG.

17. Vinculación coas titulacións de mestrado e doutoramento existentes
A Facultade de Historia de Ourense segue contando cunha planificación global
coherente, na que se inclúe o grao en Xeografía e Historia; o Mestrado en Valoración,
Xestión e Protección do Patrimonio Cultural Intercentros (compartido ca Escola de
Enxeñería de Minas e coordinado pola facultade de Historia), e participa no Mestrado
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Interuniversitario (USC, UVigo e CSIC, coordinado pola USC) Arqueoloxía e Ciencias
da Antigüidade. Ambos mestrados dan paso ao Programa de Doutoramento, do ámbito
de Humanidades, en Protección do Patrimonio. A Acreditada experiencia do noso
profesorado e a súa vocación docente e formativa, tamén o leva a estar presenta no
Mestrado de Secundaria que coordina a facultade de Ciencias de Educación do campus
de Ourense. Esta coherente planificación foi cualificada como un dos puntos fortes do
informe do plan de viabilidade emitido pola ACSUG.

18. Fomento da utilización das TIC e novas tecnoloxías
A posta en funcionamento da modalidade de docencia semipresencial no Grao
en Xeografía e Historia é unha clara aposta polo fomento das TIC por parte da
Facultade de Historia. Entre as accións emprendidas para a mellora da formación e dos
medios que favorezan a modalidade semipresencial, atópanse as seguintes:
-Impartición de dous cursos de formación ao profesorado sobre a plataforma
Moodle, que substituíu á plataforma Claroline, porque aquela ofrece máis posibilidades
de traballo. No presente curso (2016-2017) todas as materias, incluídas as de 4.º curso
do plan de estudos a extinguir, contan cun curso virtual Moodle que ofrece os materiais
docentes, facilita a entrega de exercicios e fomenta o traballo autónomo tanto do
alumnado semipresencial como do presencial. O esforzo do profesorado foi dobre, xa
que por unha banda tivo que aprender os mecanismos da nova plataforma e, por outro,
subir todos os contidos, pola imposibilidade de volcado directo dos datos entre ambas as
dúas.
-Habilitación para cada docente dunha aula virtual eMeeting, que facilita os
encontros online, mantendo o contacto visual, así como a presentación de traballos ou
outras prácticas. Para difundir o funcionamento realizouse co servizo de teledocencia un
curso formativo para os docentes.
- Proxecto piloto con dúas materias que pon en práctica a gravación de sesións
docentes que serán subidas ás respectivas plataformas docentes. Tamén neste sentido os
técnicos de UVigoTV impartiron un curso de catro horas con contidos sobre as
posibilidades docentes dos seus servizos. Xa se fixo referencia á habilitación dunha aula
para este proxecto.
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19. Incardinación en redes internacionais de Calidade
Tal como recolle o artigo 27 do Real Decreto 861/2010 de 2 de xullo, polo que
se modifica o Real Decreto 1393/2007 de 29 de outubro, polo que se establece a
ordenación das ensinanzas oficiais, correspóndelle á Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA) ou aos órganos de avaliación que a Lei das
Comunidades Autónomas determinen, no noso caso á Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), realizar o seguimento dos títulos
rexistrados baseándose na información pública dispoñible ata o momento no que deban
someterse a avaliación para renovar a acreditación.
Dende o 2008 a Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU)
traballou na redacción do documento “Recomendaciones para el seguimiento de los
títulos oficiales” coa idea de poñer a disposición, tanto das propias Axencias de
Calidade como das Universidades, que son as responsables primeiras do seguimento,
unha ferramenta de traballo útil que facilite a toma de decisións que lles corresponde
para garantir o cumprimento do establecido na norma para o seguimento dos títulos.
Este documento desenvolveuse nun marco xeral, froito da colaboración técnica das
axencias reunidas na REACU, para asumir as competencias que a lexislación estatal e,
no seu caso, a autonómica, lles confire no relativo ao seguimento dos títulos oficiais.
O proceso de seguimento da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario
de Galicia (ACSUG) adáptase á normativa actual vixente e considera que ter deseñado e
implantado, nos centros, un Sistema de Garantía Interno da Calidade (SGIC) é un factor
estratéxico básico para conseguir unha mellora continua dos títulos oficiais e para que
as competencias, habilidades e aptitudes dos/as egresados/as sexan coñecidas polos/as
empregadores/as e pola sociedade en xeral.
O proceso de seguimento aplícase en todos os títulos oficiais implantados nas
universidades do SUG. Este proceso responde aos principios de verificación e
acreditación de títulos oficiais do Real Decreto 1393/2007 , de 29 de outubro, ao Real
Decreto 861/2010, de 2 de xullo polo que se modifica o RD 1393/2007, ao Programa
FIDES-AUDIT da ACSUG, as “Recomendaciones para el seguimiento de los títulos
oficiales de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria” (REACU), ao
“Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos
universitarios oficiales” da Comisión Universitaria Reguladora del Seguimiento y la
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Acreditación (CURSA) e ao Documento do Consello Galego de Universidades,
aprobado no pleno do 5 de novembro de 2007.
O seguimento comprende o período que abarca dende o momento da
implantación do título ata o momento en que dito título deba someterse á avaliación
para renovar a súa acreditación (comezando de novo o ciclo tras dita renovación).
Todos os cursos a ACSUG selecciona unha serie de títulos do SUG de grao e de
mestrado que somete o proceso de avaliación, a través do Informe de Seguimento
elaborado dende os títulos. Para que ningún Informe de Seguimento quede sen avaliar, a
Universidade de Vigo puxo en marcha un proceso de avaliación interna, na cal se
analizan dun xeito interno todos os títulos, tanto de mestrado como de grao, que a
ACSUG non seleccionou.
A Universidade de Vigo ten como un dos seus fins prioritarios “acadar as
máximas cotas de calidade da docencia e investigación” (art.2 pto.2 dos Estatutos), en
liña co previsto na Lei Orgánica de Universidades (LOU) e cos obxectivos do Espazo
Europeo de Educación Superior (EEES), no que a garantía de calidade se converte nun
dos principais eixos de actuación. Proba de esta realidade é a continúa revisión que esta
universidade realiza dos procedementos de calidade; arbitrando un sistema de consulta
constante cos coordinadores de calidade e aplicando paulatinamente reformas enfocadas
á simplificación dos protocolos e a adaptación do Manual de Calidade ás realidades da
Universidade.
Este compromiso de procura da excelencia e adecuación constante ás demandas
do noso entorno social reflíctese na participación, dende o ano 1998, nas distintas
convocatorias dos plans nacionais e programas de avaliación e mellora da calidade das
universidades, promovidos polo Consello de Universidades e polas Axencias de
Calidade (ANECA e ACSUG).
A evolución da Facultade de Historia na implementación da Calidade en todos
os seus títulos plásmese na participación voluntaria do centro no programa de
Certificación da Calidade convocado pola ACSUG no presente curso 2016-2017.
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Anexo I. Carteis publicitarios da modalidade semipresencial do grao en Xeografía
e Historia.

Anexo II. Folleto publicitario do grao en Xeografía e Historia da modalidade
semipresencial.
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Anexo III. Resultados xerais da campaña semipresencial na rede

CURSO
ACADÉMICO

IMPRESIONES
CAMPAÑA

CLICKS WEB

VISUALIZACIONES
VÍDEO

2015/16
2016/17

3.803.630
2.988.829

9.755
9.431

35.593
61.478

PERSONAS
ALCANZADAS
FACEBOOK
178.370
137.922

Anexo IV. Cartel publicitario da modalidade presencial

Anexo V. Folleto publicitario do grao en Xeografía e Historia da modalidade
semipresencial
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Anexo VI. Campaña de difusión do grao en Xeografía e Historia. Modalidade
presencial.
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Anexo VII. Exposición en relación coa promoción do grao e Xeografía e Historia.
Modalidade presencial
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Anexo VIII. Resultados xerais da campaña de difusión do grao en Xeografía e
Historia. Modalidade presencial.
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MARZO
IES Universidade
Laboral

30

30
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46

si

29

si

9:20 11:00

7

12:25 31

Salesianos

Berta

Orientadora

988370537 Ourense
bertarodriguezrua@gmail.com

IES Chamoso
Lamas

Ana Ulloa

Orientadora

13:30

ulloalage@edu.xunta.es //
ies.chamoso.lamas@edu.xunta.es

30

ABRIL

4

Luns

10:30 -

si

12:30
10:30 - IES Ramón Otero
Pedrayo
5 Martes
12:31

CANCELADA

Ourense
si

10:30 24

12:10
12:30 - IES Cidade de
Antioquía
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16:00 -

IES Lagoa de
Antela

Mª Jose

Subdirectora

Manuel grande

Director
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988460519

si

si
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652143361

Xinzo
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si

24

si

26

si

10

si
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IES Martaguisela

11:20
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O Barco

988310833

A Rúa
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2
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