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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE CALIDADE DA FACULTADE DE 

HISTORIA DO 2 DE XULLO DE 2021 
 

 
Lista de asistentes 

 
Presidenta, decana , coordinadora de 
calidade e coordinadora do Mestrado 
en Arqueoloxía e Ciencias da 
Antigüidade 
Reboreda Morillo, Susana 
Secretaria 
Cadilla Lomba, Josefina T.  
Coordinadora de Grao 
Vaquero Díaz, Beatriz 
Coordinador do Mestrado en Valoración 
e Xestión do Patrimonio Cultural 
Pérez Losada, Fermín 
PDI 
Barriocanal López, Yolanda 
Membros da sociedade  
Díaz Naya, Rosa María 
Garrido Labrador, Begoña 
Bolseiro de colaboración do centro 
Lozano Ramírez, Amado Tierra 
PAS 
Rodríguez Bouzas, Josefa (colaboradora 
de calidade) 
 
Desculpan ausencia 
 
PDI 
Comendador Rey, Beatriz  
López Díaz, María 
Membros da sociedade  
Campos Seijo, Francisco B. 
 
 

 

A comisión realízase de xeito virtual, mediante o 
Campus Remoto na sala de xuntas 1 da Facultade 
de Historia, reuníndose os  membros da Comisión 
de Calidade que figuran á marxe, o venres 2 de xullo 
de 2021, ás 13.00 horas en segunda e definitiva 
convocatoria, co obxecto de tratar os seguintes 
puntos da orde do día: 

1.- Aprobación, se procede, da acta 
correspondente á sesión ordinaria do 26 de maio de 
2021. 
2.- Informe da presidenta.  
3.- Validación, se procede, dos seguintes aspectos 
relacionados coa planificación da docencia do curso 
2021/2022: 
       3.1. Guías docentes do grao en Xeografía e 
Historia. 
       3.2.  Calendario académico. 
       3.3.  Horarios do grao en Xeografía e Historia e 
do PCEO Turismo Xeografía e Historia. 
       3.4.  Calendario de exames para o curso 
2021/2022. 
       3.5.  Calendario de solicitude, depósito e defensa 
do TFG. 
4.- Validación, se procede, dos criterios de 
asignación da materia de Prácticas Externas para o 
curso 2021/22. 
5.- Validación, se procede, do rexistro para o 
seguimento e control da docencia para o curso 
2021/22. 
6.- Rolda de intervencións. 

 

A decana da lectura aos nomes dos membros da Comisión de Calidade que 
desculpan a súa ausencia á sesión, e que se relaciona á marxe desta acta.  

1.- Aprobación, se procede, da acta correspondente á sesión ordinaria do 
26 de maio de 2021. 

Apróbase a acta por asentimento.  
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2.- Informe da presidenta. 

A decana informa sobre os seguintes aspectos: 

- Os datos de preinscrición da matrícula son moi bos:  40 prazas ofertadas, 44 
alumnos en primeira opción e 42 en segunda. É unha grande satisfacción, ela 
pensa que é froito do traballo, pero en moitas ocasións, a pesar de traballar non 
se recollen resultados. Empeza para a semana próxima a matrícula pero é 
evidente que os que vaian as ABAU en xullo non terán opcións para acceder ao 
grao. No PCEO unicamente hai tres preinscritos en primeira opción. A 
experiencia destes últimos anos é que ao final acaban cubríndose tódalas 
prazas.  Tamén habería que reflexionar no sentido en que as nosas enerxías de 
captación diríxense unicamente ao Grao en Xeografía e Historia, quizais habería 
que incluír tamén o PCEO. É un mero comentario, xa lle corresponderá a 
decisión ao próximo equipo decanal. 

- Celebrouse o acto de entrega dos “Premios #XenteQueFaiHistoria. Como 
ensinas Xeografía e Historia?”. Foi un acto entrañable e as profesoras premiadas 
mostraron a súa ledicia e déronnos os parabéns pola iniciativa. Houbo 
comentarios en redes en relación a que o proxecto gañador non era inédito. 
Pero as bases en ningún momento dicían que tiña que ter esta característica. 
Premiábase a iniciativa de impartir a  historia, a arte e a xeografía dun xeito 
diferente ao tradicional, lonxe do recurso memorístico. 

3.- Validación, se procede, dos seguintes aspectos relacionados coa 
planificación da docencia do curso 2021/2022: 

A decana fai referencia aos distintos documentos (xa enviados coa 
convocatoria) e que hoxe se someten a validación. Lembra que é o resultado do 
consenso entre o profesorado e que xa se resolveron as incidencias detectadas 
durante a súa elaboración. 

3.1. Guías docentes do grao en Xeografía e Historia. 

Valídase por asentimento. 

3.2.  Calendario académico. 

Valídase por asentimento. 

3.3.  Horarios do Grao en Xeografía e Historia e do PCEO Turismo 
Xeografía e Historia. 

Valídase por asentimento. 

3.4.  Calendario de exames para o curso 2021/2022. 



Facultade 
de Historia 

Comisión de 
Calidade  

3 

 

 

Valídase por asentimento. 

3.5.  Calendario de solicitude, depósito e defensa do TFG. 

Valídase por asentimento. 

4.- Validación, se procede, dos criterios de asignación da materia de 
Prácticas Externas para o curso 2021/22. 

A proposta da coordinación de Calidade é validar a prórroga deste rexistro. Se 
o novo regulamento implicara reformas, tería que voltar a esta Comisión. 

Valídase por asentimento. 

5.- Validación, se procede, do rexistro para o seguimento e control da 
docencia para o curso 2021/22. 

Este rexistro,  que no ano anterior se prorrogou cunha pequena addenda, houbo 
que actualizalo ás novas casuísticas da docencia, como por exemplo que o 
control da docencia non implica a sinatura en papel  na aula, se non que se fai a 
través dun código QR. 

Valídase por asentimento. 

6.- Rolda de intervencións. 

Non se presentan. 

A decana despídese de tódolos membros indicando que non haberá máis 
xuntanzas ata despois do verán e desexando unhas boas e merecidas vacacións; 
engade que este foi un ano complicado para tódalas persoas da Universidade. 
Desexa unhas felices vacacións e que o curso que ven sexa máis doado. 

Ao non haber máis asuntos que tratar, remata a sesión ás 13.30 horas do día 2 
de xullo de 2021, da que eu como secretaria dou fe, co visto e prace da decana. 

 

 

 

A decana         O secretario accidental 
Asinado dixitalmente      Asinado dixitalmente  
Susana Reboreda Morillo     Julio Prada Rodríguez 
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