
  

  

  

Francisco Rico Rey  

Santiago de Compostela, 12 de outubro de 1975  

 

FORMACIÓN ACADEMICA  

 

  

- Licenciado en Dereito pola universidade de Santiago de Compostela.   

- Título de especialización profesional en avogacía e procuradoría, Universidade de 

Santiago de Compostela, 2001-2003  

- Certificado de Aptitude Profesional para o exercicio da avogacía, Santiago de 

Compostela, Xuño de 2003  

- Curso de “Experto en Avaliación Educativa; Especialidade: Avaliación Universitaria”, 

350 horas, Universidade de Deusto, 2003-2005.  

- Curso Superior de Dereito Público, Escola Galega de Administración Pública en 

colaboración coa Secretaría Xeral de Presidencia da Xunta de Galicia e a Obra Social 

de Caixa Galicia, baixo a dirección da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, 

2006-2007.  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

 

- Secretario da Comisión Galega de Informes, Avaliación e Acreditación, dende 

setembro de 2018 ata a actualidade.  

- Técnico en avaliación de profesorado do consorcio Axencia para a Calidade do 

Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) dende xuño do 2003 ata a actualidade.  

- Secretario do Consello Reitor de ACSUG, dende o 20 de xullo de 2009 ata o 16 de 

decembro de 2020. 



- Vicesecretario do Consello de Dirección de ACSUG, do 31 de outubro de 2008 ao 

20 de xullo de 2009.  

- Participou na elaboración e redacción dos estatutos da ACSUG do 10 de 

decembro de 2008 así como na dos nos actuais Estatutos aprobados mediante o 

Decreto 6/2018  

- Membro do grupo de traballo de ENQA encargado da análise dos procesos 

externos de avaliación da calidade nas institucións de ensino superior (IMPALA, activo 

dende o 1 de Outubro de 2013 ao 30 de Setembro de 2016)  

- Participou na elaboración e redacción da normativa de desenvolvemento da 

ACSUG correspondente á acreditación e avaliación de profesorado.  

- Impartiu diversos cursos de formación e participación en seminarios 

relacionados coa avaliación do profesorado, tanto na EGAP coma nos distintos campus 

universitarios das universíadas do SUG.  

 

OUTRA EXPERIENCIA E FORMACIÓN RELEVANTE  

 

  

- Prácticas académicas no Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de 

Compostela do 11 de marzo a 24 de maio de 2002. 

- Prácticas profesionais no Bufete de avogados Babío-Maceira, de setembro do 2002 

a marzo de 2003.  

- Avogado Pasante no Bufete de avogados Ana Varela Meizoso de abril a xuño de 2003.  

- Actualmente colexiado como avogado non exercente no Ilustre Colexo de Avogados 

de Santiago de Compostela.  

- Lee, escrebe e fala Galego, Castelán e Inglés.  

  


