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I INFORMACIÓN XERAL 
 
Denominación do 
título 

Grao en Educación Primaria 

Centro/s donde se 
imparte o título 

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACÍÓN E DO DEPORTE DE 
PONTEVEDRA 

Curso de 
implantación 

2009-2010 

 

II COORDINADORA 
 

Coordinadora do 
Título 

MARÍA M. ÁLVAREZ  LIRES 

 Informe de coordinación curso 2015-2016 

 

III ACCIÓNS DE COORDINACIÓN 
 
 
a) No curso 2014-2015 comezáronse accións encamiñadas a conseguir que as guías 
docentes se adaptasen  ás fichas contidas na Verificación do título. Unha vez elaborado o 
informe correspondente, detectouse que inda existían moitas Guías que non cumprían 
este requirimento.  

A fin de facilitar o labor do profesorado, completouse o proceso de revisión previa de cada 
unha das guías da titulación destinado a detectar os erros ou omisións que puidesen existir 
e proceder a subsanalos por parte das persoas coordinadoras de materia. 

Marcouse como prioridade para o curso 2015-2016 finalizar con éxito dita revisión. En 
consecuencia, planificáronse xuntanzas da coordinadora do título co maior número 
posible de profesorado responsable de materias a fin de informalo do proceso e solicitar a 
súa colaboración. 
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b) Tamén se detectou o curso pasado a necesidade de recoller as actas das xuntanzas de 
coordinación de materias. Informouse deste punto ao profesorado e solicitouse que 
fixesen constar en acta as accións de coordinación correspondentes. 

c) Por último, pensouse que sería de interese ter constancia de accións de coordinación de 
área. 

d) Realizáronse outras acción de coordinación da Comisión de Coordinación de Títulos. 

No que segue, descríbense as accións de coordinación realizadas no curso académico: 
2015-2016 
 
3.1. Reunións 
 
3.1.1. Reunións da persoa Coordinadora do Título con persoas coordinadoras de materia 
ou materias 
3.1.2. Reunións da persoa  Coordinadora  de materia con profesorado que a imparte 
3.1.3. Reunións da persoa coordinadora da área con persoas de dita área 
 

3.1.1. Reunións da Coordinadora do Título  coas persoas coordinadoras de materia 
 
Durante o curso académico 2015-2016 realizouse un total de 15 reunións deste tipo, nas 
datas que se sinalan a continuación: 
 
A coordinadora comentou co profesorado coordinador das diferentes materias a 
necesidade imperiosa de revisar as Guías docentes, de tal maneira que se adapten á 
memoria Verifica do título, fundamentalmente, en canto a contidos, obxectivos, 
competencias e resultados de aprendizaxe. A tal fin, ofrécense unhas fichas de revisión 
(Anexo) e tamén se vai ofrecer en formato dixital unha revisión previa de cada unha das 
guías co obxectivo de facilitar o labor do profesorado. Ademais, tanto a coordinadora 
coma o vicedecano de calidade, estarán a disposición do profesorado para resolver 
calquera dúbida que se presente durante o proceso de revisión das guías. Manterase, así 
mesmo, unha interacción constante a través do correo electrónico. 

 
Durante o presente curso, levouse a cabo un total de 18 xuntanzas. 

 
Os obxectivos principais destas xuntanzas foron  os que se indican deseguido. 
Realizouse unha xuntanza inicial para: 
1. Establecer  directrices precisas a fin de elaborar as guías docentes, que se deben 
adaptar ás fichas contidas na Verificación do título. 
2. Revisar competencias, resultados de aprendizaxe e a súa coherencia coas actividades 
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propostas para o  alumnado. 
3. Establecer o seguimento do proceso de elaboración das Guías docentes. 
3. Atender suxestións formuladas polo alumnado 
 
Xuntanza final 
4. Efectuar unha análise dos logros acadados e das debilidades detectadas 
5. Aqueloutras cuestións ou suxestións que xurdiran na propia xuntanza 
As datas das devanditas xuntanzas e as materiais implicadas son as que seguen (as 
evidencias correspondentes arquívanse na carpeta Evidencias_EP_Coord. Título-15-16): 
Linguas 

! 07/04/2016. Persoa coordinadora do título con responsables da coordinación de 
materias de linguas (galega, española, francesa e inglesa).  

! 6/07/2016. Persoa coordinadora do título con responsables da coordinación de 
materias de linguas (galega, española, francesa e inglesa). 
Acordo salientable: ademais dos acordos xerais, formúlase a posibilidade de 
establecer algún plan para coordinar a adquisición e mellora da competencia en 
comunicación lingüística de maneira transversal. 

Matemáticas 
! 07/04/2016. Persoa coordinadora do título co responsables da coordinación de 

materias de matemáticas. 
! 06/07/2016. Persoa coordinadora do título con responsable da coordinación de 

materias de matemáticas. 
Acordo salientable: analizar os resultados académicos das materias de matemáticas. 

Xeografía e Historia 
! 04/04/2016 
! 05/07/2016 

Psicoloxía 
! 10/09/2015 
! 30/05/2016 
! 26/07/2016 

Didáctica das Ciencias Experimentais e Psicoloxía 
! 03/09/2015 
! 04/05/2016 
! 08/07/2016 

Socioloxía: Sociedade, Cultura e Pensamento 
! 11/07/2016 
! 13/07/2016 

Didáctica das Ciencias Sociais 
! 05/09/2015 
! 14/07/2016 

Didáctica e Organización Escolar 
! 04/09/2015 
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Didáctica das Artes plásticas e Visuais 
! 08/09/2016 

!  
! 3.1.2. Reunións da persoa  Coordinadora  de materia con profesorado que a imparte. 
!  
! Durante o presente curso levouse  a cabo un total de 22 xuntanzas  
! Os obxectivos principais destas xuntanzas foron os que se indican deseguido, se ben cada 

materia abordou os que considerou oportuno, tal como figura nas actas arquivadas como 
evidencias na carpeta Evidencias_EP_Coord. Título. Nestes obxectivos recóllense 
suxestións efectuadas polo alumnado. 

!  
1. Establecer  directrices para elaborar as guías docentes, que se deben adaptar ás fichas 
contidas na memoria de Verificación do título. 
2. Revisar competencias, resultados de aprendizaxe e a súa coherencia coas actividades 
propostas para o  alumnado. 
3. Atender suxestións formuladas polo alumnado. 
4. Planificar a materia/materias. 
5. Secuenciar contidos. 
6. Unificar criterios de avaliación. 
7. Deseñar actividades de aula. 
8. Elaborar instrumentos de avaliación 
9. Establecer as cualificacións finais 
10. Realizar un seguimento do desenvolvemento da materia/materias de área 
11. Outras cuestións 
12. Suxestións e preguntas 
 

! Didáctica das Artes plásticas e visuais 
! 11/01/2016 
! 31/05/2016 

Didáctica das Ciencias Experimentais II 
! 01/09/2015 
! 07/10/2015 
! 16/12/2015 
! 21/12/2015 

Psicoloxía da Educación. Procesos de aprendizaxe escolar 
! 30/05/2016 

Innovación e Investigación Didáctica 
! 18/09/2015 
! 08/03/2016 
! 18/06/2016 

Educación: Fundamentos Didácticos e Organizativos do Ensino 
! 04/02/2016 
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! 03/05/2016 
! 02/06/2016 

Novas tecnoloxías aplicadas á Educación Primaria 
! 04/09/2015 
! 01/02/2016 
! 02/06/2016 

Socioloxía: Sociedade, Cultura e Pensamento 
! 13/07/2016 

Fundamento didácticos e organizativos do ensino 
! 04/02/2016 
! 03/05/2016 
! 02/06/2016 

Innovación e investigación didáctica 
! 18/09/2015 
! 08/03/201618/06/2016 

 
3.1.3. Reunións da persoa coordinadora da área con persoas de dita área 
 
Realizáronse 9 xuntanzas. 

! Os obxectivos principais destas xuntanzas foron os que se indican deseguido, se ben cada 
área abordou os que considerou oportuno, tal como figura nas actas arquivadas como 
evidencias na carpeta Evidencias_EP_Coord. Título-2015-2016. Nestes obxectivos 
recóllense suxestións efectuadas polo alumnado. 

!  
1. Establecer  directrices para elaborar as guías docentes, que se deben adaptar ás fichas 
contidas na Verificación do título. 
2. Revisar competencias, resultados de aprendizaxe e a súa coherencia coas actividades 
propostas ao alumnado. 
3. Atender suxestións formuladas polo alumnado. 
4. Planificar a materia/materias 
5. Secuenciar contidos 
6. Unificar criterios de avaliación  
7. Deseñar actividades de aula 
8. Elaborar instrumentos de avaliación 
9. Establecer as cualificacións finais 
10. Realizar un seguimento do desenvolvemento da materia/materias de área 
11. Outras cuestións 
12. Suxestións e preguntas 
 
 
Lingua española 

! 07/09/2015 
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Didáctica e Organización Escolar 
! 04/09/2015 
! 02/02/2016 
! 02/06/2016 

Didáctica das Ciencias Experimentais 
! 04/09/2015 
! 11/12/2015 
! 08/01/2016 
! 13/05/2016 

Lingua galega 
! 07/09/2015 
Xuntanzas da Comisión de Coordinación de Títulos: composta polo decano, o 
vicedecano de calidade e as persoas coordinadoras dos tres títulos 

 
Durante o curso 2015-2016 efecturáronse diversas xuntazas, nas que se analizaron 
os resultados das enquisas de satisfacción de alumnado e profesorado, o PAT, os 
resultados de aprendizaxe das diferentes materias e outros aspectos. Todos eles 
figuran no Informe de autoavaliación de cada unha das titulacións. Elboarouse, 
tamén, un informe do PAT. 
 

 
 
3.2. Outras acción de coordinación desenvolvidas 
 
3.2.1. Establecemento de directrices para levar a cabo a coordinación horizontal e vertical 
02/09/2015  
No curso académico 2015-2016, as persoas coordinadoras de graos do centro elaboraron  
directrices para a coordinación horizontal e vertical no centro. Ditas directrices foron 
comunicadas ás persoas responsables da coordinación de materias e áreas para concretar  
criterios e pautas de actuación común, tal como se expón ao comezo deste informe. A tal 
fin elaboráronse modelos de actas para as diferentes xuntanzas de coordinación 
(ANEXO). 
 
Consonte a debilidade detectada respecto á coordinación en cursos anteriores, as persoas 
coordinadoras dos Graos, realizaron unha xuntanza co Vicedecano de calidade, coa 
finalidade de poñer en marcha accións de coordinación horizontal e vertical.  
 
Elaboráronse modelos de actas de xuntanzas de coordinación de diversa tipoloxía: VER 
ANEXOS A ESTE INFORME 

Persoa coordinadora de título coas persoas coordinadoras de materia 
Persoa coordinadora do título con persoas coordinadoras de área 
Persoa coordinadora de área con persoas pertencentes á área 
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Elaboráronse fichas para a revisión das Guías DOCNET, que se facilitarán a todo o 
profesorado. 
Acordouse efectuar unha revisión previa das Guías docentes, a fin de facilitar o labor do 
profesorado e orientalo en todo momento. 
 
3.2.2 Levouse a cabo unha xuntanza para mellorar as Guías docentes e axustalas á 
memoria VERIFICA: Equipo decanal, persoas coordinadoras de titulación e profesorado 
en xeral  
 
3.2.3. Estableceuse o calendario de revisión e entrega das Guias Docentes na Xunta de 
Facultade correspondente. 
Facilitouse ao profesorado un modelo de ficha para facer máis áxil a revisión das Guías 
docentes, que será enviado á persoa coordinadora do Grao correspondente nas datas 
establecidas. VER ANEXOS A ESTE INFORME 
 
3.2.4.Enviáronse correos, que levaban xunto o modelo de revisión da Guía docentes, a 
todas as persoas coordinadoras de materia e as guías recibidas sometéronse a catro 
revisións, por parte da persoa coordinadora. 
 
3.2.5. Constitución da Comisión de Coordinación dos centros de Ourense, Pontevedra e 
Vigo.  

3.2.6. 31/8/15 Reunión organización CURSO CERO 2015/16.  

3.2.7. 10/11/15 Reunión acceso aos indicadores académicos por materia. 

3.2.8. 30/11/15 Reunión colaboración en la definición de la acción e mejora TFG. 

3.2.9 11/12/15 Reunión Comisión de Calidade (Mércores 16 de Decembro 2015) e 
Documentación para o informe do seguimento dos graos da Facultade. 

3.2.10. 5/5/16 Reunión informativa para informar sobre a matrícula no CURSO: A 
ACREDITACIÓN DAS TITULACIÓNS OFICIAIS. Campus de Pontevedra en Maio de 
2016. 

3.2.11. 7/6/16 Reunión para a revisión dos Informes provisionais avaliación seguimento 
interno 2014/15 CC Educación e Deporte. 

3.2.12. Xuntanzas comisión de coordinación Ourense, Pontevedra, Vigo.  

3.2.13. 15/6/16  Estudo dos informes de seguimento interno dos títulos.  
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3.2.14. 1/7/16 Reunión Vicedecano calidad para establecer Plazo entrega guías docentes 
2,º, 3º y 4º (Ezequiel, Mari, Jorge y José Luis) 

3.2.15. 7/7/16 Reunión para informar de otros accesos a información – indicadores para 
informe de acreditación. 

3.2.16. 30/7/16 Reunión para establecer a data da Reunión Calidad Septiembre 

3.2.17. 13/9/16 Reunión de calidade para elaborar a Evidencia E28-E18 e os Informes de 
cualificacións das materias do curso 2015-16. 

3.2.18. Levouse a cabo unha xuntanza entre as persoas coordinadoras de Grao e o 
vicedecano de calidade, coa presenza do decano e do anterior vicedecano de calidade, 
para efectuar un balance da coordinación realizada no curso 2015-2016, detectar puntos 
fortes e débiles e establecer accións de mellora para o curso 2016-2017, que se presentarán 
á Comisión de Calidade.   
 
IV CONCLUSIONES 
Unha vez analizadas as accións de coordinación levadas a cabo no presente curso 2015-
2016, detectáronse puntos débiles e puntos fortes, que pasan a detallarse a continuación, 
acompañados das propostas de mellora correspondentes. 
a) Establecéronse directrices para mellorar a coordinación horizontal e vertical do Grao 
en Educación Primaria, así como dos Graos en EI e en CCAFD. Elaboráronse documentos 
que se facilitaron ao profesorado (Anexos). 
b) Concedeuse prioridade á modificación das Guías docentes a fin de que se adaptasen ás 
fichas da memoria de Verificación de cada un dos títulos. 
c) Unha segunda liña de actuación estivo destinada a mellorar a coordinación de cada 
unha das materias e das áreas. 
d) Tamén se intensificou a acción conxunta da comisión de coordinación de títulos co 
vicedecano e contouse coa presenza, nelas, do decano da facultade. 
Puntos fortes 
Detectouse unha mellora significativa nos contidos das Guías docentes. Non obstante, inda 
quedan algunhas delas que será preciso modificar no curso 2016-2017 (Acción de mellora) 
Tamén aumentaron significativamente as evidencias de coordinación de materias. Acción 
de mellora: conseguir que a coordinación se poida constatar en todas as materias. 
 As evidencias de coordinación de áreas deben aumentar (Acción de mellora). 
A comisión de coordinación de títulos estase a consolidar como un órgano importante de 
apoio á coordinación dos títulos. 
Puntos débiles 
Escasa participación do alumnado no PAT. O profesorado titor e o coordinador do PAT 
lamentan que, malia os seus esforzos por convocar en horarios axeitados para o alumnado, 
a asistencia a ditas xuntanzas é escasa, polo que resulta ben difícil recoller suxestións do 
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alumnado, como non se faga a través da súa Delegación. Na medida en que este órgano lle 
resulta máis próximo, a meirande parte das suxestións e peticións se efectúan a través el e 
non a través das xuntanzas do PAT.  
Acción de mellora: neste momento, estase a estudar unha modificación do PAT, no 
sentido de establecer máis accións de orientación destinadas ao conxunto do alumnado, 
que lle resulten de interese (estilo Curso cero, obradoiros de emprego, de elaboración de 
CV e atender outras demandas). 
Por outra parte, inda que as acción de coordinación horizontal e vertical melloraron,  é 
preciso abordar outros aspectos tales como o establecemento de plans para axudar ao 
desenvolvemento de competencias transversais no alumnado, pero de momento é 
unicamente unha proposta, susceptible de deseño e implantación con carácter 
experimental. 
 
  
 

V.ANEXOS 
 
Para completar la información, se podrán aportar actas, guías o documentos relativos a la 
coordinación llevada a cabo en el curso académico. 
 
Informe Anual de Accións de Coordinación do CENTRO 

TFG-Pontevedra 
Curso 2015-16 

 Titores/as TFG 
Estudantes 

- Remitir posibles achegas de mellora 
para o TFG, dado o sentir manifestado 
por parte dalgúns titores/as de TFG. 

Xullo 2016 

 Equipo Decanal  
Coordinadores de TFG 
(sendo os Vicedecanos 
dos títulos) 
Titores/as TFG 
 

- Dacordo á nova normativa de TFG da 
Universidade de Vigo, xurde necesario 
adaptar a normativa propia de TFG da 
Facultade a ésta. Así, inclúense 
adaptacións necesarias para que a 
normativa propia vaia da man á de 
orde superior. 
- Acórdase facer unha composición de 
tribunais que permita que aquel 
profesorado con vinculación 
permanente e docencia maioritaria no 
centro exerza como presidente/a, 
vogal ou secretario/a no devandito 
tribunal (dependendo o posto segundo 
a súa categoría e antiguedade), non 
sendo obrigatoria esta disposición para 

Decembro 
2015 
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quen non teña ditas condicións. 
- Acórdase cambiar o formato de 
tribunais, actuando en convocatorias 
ordinarias 8 tribunais en dous días, 4 
nun día e 4 noutro, onde os cargos de 
presidente/a, vogal ou secretario/a 
terán os seus respectivos titulares e 
suplentes. Deste modo, no día 1 actúan 
os tribunais 1, 2, 3 e 4 sendo suplentes 
os 5,6,7 e 8 respectivamente  e o día 2 
son titulares os 5,6,7 e 8 e suplentes os 
1, 2, 3 e 4 respectivamente.  
- Acórdase distribuir ao alumnado 
equitativamente por tribunais. 

 Coordinadores de TFG 
(sendo os Vicedecanos 
dos títulos) 
Titores/as de TFG  

- Acórdase transmitir ao profesorado a 
conveniencia de estimular o 
desenvolvemento de traballos sobre 
temáticas propias de cada título con 
utilidade/implicacións prácticas, no 
posible.  
- Acordouse promover o emprego de 
referencias bibliográficas específicas 
das temáticas propias dos diferentes 
títulos.  
- Acórdase recomendar ao profesorado 
que contacte co alumnado para 
motivalo a que non atrase en exceso o 
comezo da elaboración do TFG.  

Setembro de 
2015  

 Equipo Decanal  
Coordinadores de TFG 
(sendo os Vicedecanos 
dos títulos) 
Coordinadores de 
Títulos  
Titores/as TFG 
Estudantes 

- Acórdase incluir a convocatoria 
ordinaria de xaneiro para permitir que 
aquel alumnado que cumpre requisitos 
segundo a normativa, poida xa 
presentar e defender o TFG. 

Xullo 2015 
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ANEXOS 

1. Fichas de revisión das guías docentes 

Título da materia:  Código:  
Titular:  Correo:  
Marcado galego e castelán  
LINGUA DE IMPARTICIÓN  
COMPETENCIAS Competencias marcadas  
RESULTADOS DE 
APXE 

Resultados de aprendizaxe asociados con competencias 
 

CONTIDOS Temas e subtemas  
PLANIFICACIÓN Coinciden as horas planificadas coas asignadas á materia  
METODOLOXÍA Metodoloxía + descrición  
ATENCIÓN 
PERSONAL. 

Metodoloxía + descrición  

AVALIACIÓN 

Suma 100  
Asignadas competencias  
Condicións avaliación non asistentes  
Reflicte explícitamente a segunda convocatoria, indica que 
as datas de exames se poden consultar na web da facultade 
no apartado de organización académica (ligazón) 

 

BIBLIOGRAFÍA 
6 títulos básicos como máximo + resto de bibliografía 
complementaria  

Coincide o redactado en  galego co castelán  
Está ben traducido  
Os apartados marcados en vermello deben ser cumprimentados ou modificados segundo os casos. 

Agradeceríalle, tamén, que comprobase que os apartados da citada guía cadran coa ficha técnica 
correspondente da memoria VERIFICA 

 

Módulo 

DIDÁCTICO-
DISCIPLINAR 

Materia 

 

 

 

Curso  2º 

ECTS  6 

Carácter  OB 

Cuatrimestre  1º 
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Lenguas en las 
que se imparte 

  

Competencias 
básicas y 
generales 

SOBRAN:  
FALTAN: 

 

Competencias 
específicas 

SOBRAN:  
FALTAN: 

 

Competencias 
transversales 

SOBRAN:  
FALTAN: 

 

Resultados de 
aprendizaje 

  

Contenidos   

Observaciones   

Metodologías 
docentes 
(incluir 
listado) 

 Sesión magistral 
Trabajos de aula 
Trabajos tutelados 
Tutoría en grupo 
Otros 

Actividades formativas 

Denominación 
de la actividad 
formativa 

Horas (El 
cálculo se hará 
por materia o 
asignatura) 

Presencialidad (%) 

Sesión 
Magistral 

  

Trabajos 
prácticos de 
aula 

  

Trabajos 
tutelados 

  

Pruebas y 
resolución de 
problemas 
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Total Horas 
Presenciales 

  

Trabajo 
Autónomo y 
realización de 
actividades 
tuteladas 

  

TOTAL 
HORAS 

  

 

Sistemas de evaluación 

Denominación 
del sistema de 
evaluación 

Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Pruebas de 
respuesta larga 
y desarrollo, y 
resolución de 
problemas 

  

Trabajos de 
aula 

  

Trabajos 
tutelados 

  

Asistencia y 
participación 
activa en clase 

  

Otros   
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2. Modelos de actas para levar a cabo acción de coordinación de materias e áreas 

(Elimínese o que non proceda ou engádase o que se considere pertinente) 

2.1. ACTA DA XUNTANZA DA PERSOA COORDINADORA DO TÍTULO CON 
RESPONSABLES DA COORDINACIÓN DE MATERIAS 

Pontevedra 00.00.201 

Titulación: 

Persoa Coordinadora:  

Persoal  destinatario:  

Todo o profesorado coordinador de materias 

Profesorado coordinador  dunha materia 

Profesorado coordinador de varias materias 

Profesorado coordinador dun área 

Profesorado coordinador de varias áreas 

OBXECTIVOS  

Establecer  directrices para elaborar as guías docentes, que se deben adaptar ás fichas contidas 
na Verificación do título. 

Revisar competencias, resultados de aprendizaxe e a súa coherencia coas actividades propostas 
para o  alumnado. 

Atender suxestións formuladas polo alumnado 

Outras cuestións 

Suxestións e preguntas 

Comeza a reunión ás                   no                                               revisando os obxectivos propostos. 
ACORDOS: 

-Remata a reunión ás  

Pontevedra,       de                       de 201  
 
Nome Apelido Apelido      DNI                                          Nome Apelido Apelido        DNI                           
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Data: 

Responsable do Título:                                                  Sinatura 

 

(Elimínese o que non proceda ou engádase o que se considere pertinente) 

2.2. ACTA DA XUNTANZA DA PERSOA COORDINADORA DA ÁREA “NOME COMPLETO DA 
ÁREA” CON PROFESORADO DA DEVANDITA ÁREA 

 

Pontevedra 00.00.201 

Titulación: 

Área 

Materia, materias 

Persoa Coordinadora:  

Persoal  destinatario:  

Todo o profesorado da área 

 Parte do profesorado da área 

 

OBXECTIVOS  

 

Establecer  directrices para elaborar as guías docentes, que se deben adaptar ás fichas contidas 
na Verificación do título. 

 

Revisar competencias, resultados de aprendizaxe e a súa coherencia coas actividades propostas 
ao alumnado. 

 

Atender suxestións formuladas polo alumnado 
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Planificar a materia/materias 

 

Secuenciar contidos 

 

Unificar criterios de avaliación  

 

Deseñar actividades de aula 

 

Elaborar instrumentos de avaliación 

 

Establecer as cualificacións finais 

 

Realizar un seguimento do desenvolvemento da materia/materias de área 

 

Outras cuestión 

 

Suxestións e preguntas 

 

 

 

 

Comeza a reunión ás                   no                                               revisando os obxectivos propostos. 
 

 

ACORDOS: 
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Remata a reunión ás  
 
 
 
Pontevedra,       de                       de 201  
 
 

 

Nome Apelido Apelido                                                Nome Apelido Apelido                                     

DNI                                                                             DNI 
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(Elimínese o que non proceda ou engádase o que se considere pertinente) 

2.3. ACTA DA XUNTANZA DA PERSOA COORDINADORA DA MATERIA “NOME COMPLETO 
DA MATERIA” CO PROFESORADO DA DEVANDITA MATERIA 

 

Pontevedra 00.00.201 

 

 

Titulación: 

Materia, materias 

Persoa Coordinadora:  

Persoal  destinatario:  

Todo o profesorado da materia 

 Unha parte do profesorado da materia 

 

OBXECTIVOS  

 

Establecer  directrices para elaborar as guías docentes, que se deben adaptar ás fichas contidas 
na Verificación do título. 

 

 Revisar competencias, resultados de aprendizaxe e a súa coherencia coas actividades propostas 
para o  alumnado. 

 

Atender suxestións formuladas polo alumnado 

 

Planificar a materia/materias 
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Secuenciar contidos 

 

Unificar criterios de avaliación  

 

Deseñar actividades de aula 

 

Elaborar instrumentos de avaliación 

 

Establecer as cualificacións finais 

 

Realizar un seguimento do desenvolvemento da materia/materias de área 

 

Outras cuestión 

 

Suxestións e preguntas 

 

 

Comeza a reunión ás                   no                                               revisando os obxectivos propostos. 
 

 

ACORDOS: 

 

- 

 

- 
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Pontevedra,       de                       de 201  
 

 

 

Nome Apelido Apelido                                                Nome Apelido Apelido                                     

DNI                                                                             DNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


