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Presentación

o curso académico 2003/2004 promóvense dende a Axencia para a Calidade
do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) varias experiencias piloto de experimentación do crédito europeo ( ECTS), dentro dalgunhas titulacións do
Sistema Universitario de Galicia (SUG)

N

O obxectivo que a ACSUG pretendía, xunto coas Universidades, era extraer conclusións, orientar e aportar ideas ao debate que se está a producir sobre o establecemento
do crédito europeo dentro do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) e o proceso
de adecuación das ensinanzas ao novo modelo.
Unha desas experiencias, dos seus resultados, presentada agora nesta Monografía
tivo lugar nas facultades de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e
Universidade de Vigo (UVI) e na Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña (UDC).
Todos eles traballaron en conxunto para avanzar na integración da ensinanza superior no
EEES realizando, á vez que obtiñan resultados sobre a experiencia, un entrenamento do
profesorado no novo modelo educativo proposto pola Declaración de Boloña.

Julio Ernesto Abalde Alonso
Director da ACSUG
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Prólogo

integración das universidades galegas no Espazo Europeo de Educación
Superior (EEES) supón un reto de enorme transcendencia para o futuro da nosa sociedade. Este proceso implica a realización de cambios fundamentais
que afectarán á estrutura dos estudios universitarios e que deberían afectar tamén á forma de ensinar e ó modo de aprender. Se queremos unha ensinanza que sexa moito máis
personalizada e participativa, entón haberá que ir cambiando a práctica docente onde o
profesor é soamente un mero transmisor de información e os alumnos receptores pasivos
da mesma. A converxencia dentro do EEES necesita tamén do apoio decidido das administracións, sobre todo aportando recursos e desenvolvendo normativas, aínda que todo isto de pouco serviría se todos os que formamos parte da comunidade universitaria non nos
implicamos decididamente.

A

Cando dende a ACSUG se nos invitou ós decanos das Facultades de Bioloxía (USC,
UVIGO) e de Ciencias (UDC) a participar na experiencia piloto de adaptación dos estudios
de Bioloxía ó EEES, aceptamos o reto, aínda que ninguén sabía moi ben que e como había que facer este proceso. Quizais o que mellor definía esta situación sexan os versos de
A. Machado “Caminante no hay camino se hace camino al andar”. Durante este proceso,
encontrámonos con moitas dificultades derivadas da falta de normativa, escasez de recursos, incomprensión por parte dalgúns, posicións negativas ou hipercríticas, falta de apoio
institucional, etc., pero creo que o esforzo valeu a pena.
Quero agradecer moi sinceramente, en nome de tódolos decanos, o esforzo, a colaboración, a comprensión e o entusiasmo das persoas - equipos decanais, profesores, estudantes e persoal de administración e servizos, e persoal da ACSUG, especialmente ó que
foi o seu director Eugenio Muñoz que sempre nos animou e axudou a traballar neste proxecto - que participaron nesta experiencia piloto. Finalmente, agradecer ó actual director
da ACSUG, Julio Abalde, a súa axuda e interese para que este informe puidese ver a luz.
Grazas a todos.

Jaime Gómez Márquez
Decano da Facultade de Bioloxía - USC
Coordinador da Experiencia Piloto
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1. Orixe do proxecto

1. Introdución
A construción do Espazo Europeo de Educación Superior é un proceso que se inicia coa
Declaración de Sorbona (1998) e que se amplía coa Declaración de Boloña (1999), nas que os ministros europeos de educación instan aos estados membros da Unión Europea a desenvolver e
implantar nos seus países as seguintes actuacións:
• Adoptar un sistema de titulacións comprensible e comparable para promover as oportunidades de traballo e a competitividade internacional dos sistemas educativos superiores
europeos mediante, entre outros mecanismos, a introdución dun suplemento europeo ao
título.
• Establecer un sistema de titulacións baseado en dous niveis principais. A titulación do
primeiro nivel será pertinente para o mercado de traballo europeo, ofrecendo un nivel de
cualificación apropiado. O segundo nivel, que requirirá a superación do primeiro, conducirá a titulacións de posgrao.
• Establecer un sistema común de créditos para fomentar a comparabilidade dos estudos e
promover a mobilidade de estudantes e titulados/as.
• Fomentar a mobilidade con especial atención ao acceso aos estudos doutras universidades
europeas e as diferentes oportunidades de formación e servizos relacionados.
• Impulsar a cooperación europea para garantir a calidade e para desenvolver uns criterios
e unhas metodoloxías educativas comparables.
• Promover a dimensión europea da educación superior e, en particular, o desenvolvemento curricular, a cooperación institucional, esquemas de mobilidade e programas integrados de estudos de formación e de investigación.
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A integración do sistema universitario español no EEES require de propostas concretas que
desenvolvan os distintos elementos conceptuais definidos nas declaracións europeas e recollidos
pola LOU. En especial, resultan decisivas as medidas que deben adoptarse sobre o sistema europeo
de créditos, a estrutura das titulacións, o Suplemento Europeo ao Título e a garantía da calidade.
O Sistema de Créditos Europeos, coñecido como ECTS (European Credits Transfer System),
nace e desenvólvese cos programas de mobilidade de estudantes para dar unha resposta á necesidade de encontrar un sistema de equivalencias e de recoñecemento dos estudos cursados noutros
países. A xeneralización desta unidade de medida académica para todo o alumnado é un obxectivo fundamental para a creación do EEES, de forma que o traballo desenvolvido polo/a estudante
en calquera das universidades dos estados membros sexa facilmente recoñecible en canto a nivel,
calidade e relevancia.
O crédito europeo queda definido no Real Decreto 1125/2003 como a unidade de valoración
da actividade académica na que se integran as ensinanzas teóricas e prácticas, así como outras
actividades académicas dirixidas e o volume do traballo que o/a estudante debe realizar para
acadar os obxectivos educativos.
A súa introdución no sistema universitario español implica importantes diferenzas con
respecto ao crédito vixente. Convén resaltar ao respecto que o crédito europeo non é unha medida de duración temporal das clases dadas polo/a profesor/a, senón a unidade de valoración do volume de traballo total do/a alumno/a, expresado en horas, que inclúe tanto as clases teóricas ou
prácticas, como o esforzo dedicado ao estudo e a preparación e realización de exames. En resumo,
esta nova unidade de medida debe comportar un novo modelo educativo baseado no traballo do/a
estudante e non nas horas de clase ou, dito doutro xeito, centrado na aprendizaxe do alumnado,
non na docencia do profesorado.
O sistema ECTS establece en 60 créditos o volume de traballo total do/a estudante a tempo
completo durante un curso académico. Polo tanto, un semestre equivale a 30 créditos e un
trimestre a 20 créditos. A título orientativo e considerando unha actividade académica aproximada de 40 semanas/ano e unha carga de traballo en torno a 40 horas/semana, establécese para o
crédito europeo un volume de traballo entre 25 e 30 horas. (1500-1800 horas de traballo do/a
estudante/ano).

2. Orixe do proxecto
Coa sinatura do convenio de colaboración entre a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria e a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) (Santiago,
20 de outubro de 2003) para a converxencia das universidades galegas co EEES iníciase un proceso ao longo do cal se planifican unha serie de actuacións a fin de experimentar a conversión dos
créditos actuais en créditos ECTS nas tres universidades galegas, para logo adaptar o sistema universitario galego ao EEES.
Igualmente e de cara a manter a adecuada coordinación coas actividades realizadas nas universidades alleas ao SUG establécese outro convenio de colaboración coa ANECA.
A dirección da ACSUG entendeu necesario abrir un grupo de traballo sobre EEES que coordinara e impulsara actividades relacionadas co mesmo, de forma que quedaran integradas as
accións que distintos grupos de docentes, departamentos e centros puideran realizar sobre EEES.
Este grupo compúxose polos vicerreitores de cada universidade encargados de EEES, un/ha docente
con experiencia en metodoloxía, imprescindible para este cambio metodolóxico na ensinanza,
un/ha docente con experiencia en mobilidade e o director da ACSUG.
Preténdese, polo tanto, a coordinación entre as tres universidades para a realización dunha
planificación estratéxica e definir as actuación que correspondan en canto a implantación do
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crédito ECTS, estudar as modificacións de cara ao deseño dunha nova metodoloxía de aprendizaxe
e avaliación e avanzar no deseño das titulacións.
Como punto de partida a ACSUG propúxose estruturar o traballo tomando como base as tres
liñas de actuación seguintes:
Primeira liña:
• Presentación do proxecto
• EEES: aspectos fundamentais
• Glosario de termos
Segunda liña:
• Plans de estudos actuais coa incorporación dos créditos europeos (ECTS)
• Proxecto piloto sobre materias específicas
• Plan de formación do profesorado
Terceira liña:
• Deseño dos plans de estudo e títulos de grao
En relación á primeira liña de actuación, realizáronse presentacións nos sete campus do
SUG, para todas as titulacións partícipes na experiencia proposta ao longo do curso anterior e o
presente. En total participaron nestas actividades informativas e de concienciación profesores/as,
alumnos/as e PAS nun número superior a 600.
Sobre a segunda liña de actuación, dende a ACSUG púxose en marcha unha experiencia piloto de reconversión de créditos actuais a créditos ECTS, na cal están participando varias titulacións
de maneira conxunta e coordinada nas tres universidades cunha materia común a cada titulación,
e en cada unha das universidades con materias optativa distinta. Concretamente as titulación e
materias participantes durante o presente curso académico son as que seguen:
O proxecto de Bioloxía, igual que o resto das titulacións propostas na I Fase, comeza a súa
actividade no mes de novembro de 2003 coa presentación do proxecto da ACSUG e dos “Aspectos
fundamentais do EEES” para, a continuación, organizar as correspondentes actuacións, baixo a
coordinación dos decanatos de cada titulación, e establecer os grupos de traballo asignando tarefas para cada membro do grupo.
A continuación considerouse oportuno facer un achegamento ás experiencias similares existentes xa nas Universidades doutras CCAA, xuntanza que se celebrou o 16 de marzo de 2004 co
nome de “Xornada sobre a implementación do novo crédito europeo: experiencias realizadas nas
universidades españolas”.

O obxectivo xeral será o de
• Promover a converxencia entre os distintos sistemas de educación superior antes do ano
2010.
Os obxectivos específicos:
• Dar a coñecer ao conxunto da comunidade universitaria a terminoloxía e os principios
básicos do espazo europeo de educación superior, en particular o sistema de créditos ECTS
e o Suplemento Europeo ao Título.
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• Formar os responsables directos da súa implantación (profesorado e PAS fundamentalmente).

Para a titulación de bioloxía:
• Coñecer a oferta e demanda de Bioloxía no Sistema Universitario de Galicia e a súa
relación co conxunto do Sistema Universitario Español, Europeo e Mundial.
• Analizar a disparidade de contidos nos actuais plans de estudos da titulación de Bioloxía.
• Establecer os contidos mínimos que definen a titulación de Bioloxía cubrindo polo menos
o 70% do seu plan de estudos.
• Establecer as materias complementarias que debería incluír esta titulación.
• Implicación dos Colexios e Asociacións Profesionais e demais axentes sociais relacionados con esta titulación.

3. Relación de docentes implicados

14

NOME E APELIDOS

MATERIA/S

CURSO

USC

Fátima Adrio Fondevila

Citoloxía e Histoloxía Vexetal e Animal

1º

USC

Héctor J. Caruncho Michinel

Citoloxía e Histoloxía Vexetal e Animal

1º

USC

Jesús Lamas Fernández

Citoloxía e Histoloxía Vexetal e Animal

1º

USC

Manuel Noya Guldrís

Citoloxía e Histoloxía Vexetal e Animal

1º

USC

M.ª Celina Rodicio Rodicio

Citoloxía e Histoloxía Vexetal e Animal

1º

USC

Miguel A. Rodríguez Díaz

Citoloxía e Histoloxía Vexetal e Animal

1º

USC

Jesús Domínguez Conde

Etoloxía

4º

USC

Manuel Aldegunde Villar

Neurobioloxía Xeral e Comparada

4º

UDC

Julián Yáñez Sánchez

Citoloxía

1º

UDC

María Jesús Manso Revilla

Citoloxía

1º

UDC

Sofía M. Díaz Regueira

Histoloxía Vexetal e Animal

1º

UDC

Antonio M. Castro Castro

Histoloxía Vexetal e Animal

1º

UDC

M.ª José González Fuentes

Histoloxía Vexetal e Animal

1º

UDC

Juan Freire Botana

Comportamento Animal

4º,5º

UDC

Luis Fernández Rodríguez

Comportamento Animal

4º, 5º

UDC

Ángeles Cid Blanco

Microbioloxía eBiotecnoloxía Ambiental

4º,5º

UVIGO Paloma Morán

Xenética Molecular

4º

UVIGO Alberto Velando Rodríguez

Etoloxía

5º

ORIXE DO PROXECTO

4. Experiencias propias de cada Universidade
NOME E APELIDOS

MATERIA/S

CURSO

USC

Jesús Izco Sevillano

Fitoxeografía

4º

UDC

Manuel Becerra Fernández

Bioquímica I

1º

UDC

Esther Rodríguez Belmonte

Bioquímica I

1º

UDC

Marcelino Fuentes López

Métodos en Ecoloxía

4º

UDC

Juan Freire Botana

Conservación e Explotación de Recursos Animais

4º,5º

UVIGO Manuel Megías Pacheco

Bioloxía Celular

4º

UVIGO Ángeles Sanromán

Enxeñería de Procesos Fermentavivos

4º

UVIGO M.ª Carmen Sieiro Vázquez

Microbioloxía Industrial

4º

UVIGO Pedro Pablo Gallego Veigas

Biotecnoloxía Vexetal

4º

5. Mapa da titulación de Bioloxía
As titulacións de Bioloxía do SUG cumpriron co compromiso da experiencia piloto de reconversión de créditos nalgunhas das materias actuais a créditos ECTS. Ademais da materia común, de
primeiro ciclo, ás tres universidades galegas: Citoloxía e Histoloxía Vexetal e Animal, apostaron
por outras materias optativas elixidas por cada facultade:
• Na UDC: Microbioloxía, Biotecnoloxía Ambiental.
• Na USC: Etoloxía, Neurobioloxía Xeral e Comparada.
• Na UVIGO: Comportamento Animal e Xenética Molecular.
Para levalo a cabo constituíron un grupo de traballo para cada unha das materias, do que
forma parte, polo menos, todo o profesorado que as dá na actualidade, elixindo entre el un/ha coordinador/a, así como estudantes (un/ha de primeiro ciclo e outro/a de segundo ciclo).

6. Outras experiencias do SUG
Outras titulacións do SUG participantes no Proxecto de Adaptación ao Espazo Europeo de
Educación Superior foron:
LICENCIATURA EN DEREITO
• Titulación de Dereito
• Titulación de Dereito
• Titulación de Dereito
• Titulación de Dereito

na
na
na
na

DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA
• Titulación de Enfermería
• Titulación de Enfermería
• Titulación de Enfermería
• Titulación de Enfermería

USC
UDC
UVIGO
UVIGO (Ourense)

na
na
na
na

USC
USC (Lugo)
UDC
UVIGO
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• Titulación de Enfermería na UVIGO (Ourense)
• Titulación de Enfermería na UVIGO (Pontevedra)
LICENCIATURA EN FILOLOXÍA
• Titulación de Filoloxía
• Titulación de Filoloxía
• Titulación de Filoloxía
• Titulación de Filoloxía

na
na
na
na

USC
USC (Lugo)
UDC
UVIGO

II FASE
ENXEÑERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS
• Titulación de Enxeñería Técnica Informática na USC
• Titulación de Enxeñería Técnica Informática na UDC
• Titulación de Enxeñería Técnica Informática na UVIGO (Ourense)
MESTRE NA ESPECIALIDADE DE EDUCACIÓN INFANTIL
• Titulación de Mestre de E.I. na USC
• Titulación de Mestre de E.I. na USC (Lugo)
• Titulación de Mestre de E.I. na UDC
• Titulación de Mestre de E.I. na UVIGO
ENXEÑERÍA TÉCNICA EN DESEÑO INDUSTRIAL (UDC)
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS (USC)
LICENCIATURA EN PSICOLOXÍA (USC)
LICENCIATURA EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN (UVIGO)
LICENCIATURA EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE (UDC)
HISTORIA (UVIGO-Ourense)
ENXEÑERÍA DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS (UDC)

A continuación un breve esbozo do traballo que se leva feito nestas titulacións que conforman a I FASE e tamén a II FASE da Adaptación ao EEES:
Filoloxía
As catro facultades do SUG que ofrecen titulacións de Filoloxía participan nun proxecto, coordinado conxuntamente, para abordar un estudo común desta titulación de cara á harmonización
no EEES.
Todas estas titulacións de Filoloxía manifestaron a súa disposición para traballar nunha experiencia piloto común de reconversión de créditos dalgunhas materias actuais a créditos ECTS,
polo que centraron os seus esforzos en traballar con materias comúns ás tres universidades galegas. As materias comúns seleccionadas foron: Lingua Inglesa (materia troncal de primeiro ciclo de
Filoloxía Inglesa), Literatura Española (materia troncal de primeiro ciclo de Filoloxía Hispánica) e
Lingua Galega (materia troncal do primeiro ciclo de Filoloxía Galega). Ademais cada facultade elixiu unha cuarta materia, diferente nas tres universidades:
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• Na USC: Latín (troncal de primeiro ciclo de varias titulacións)
• Na UDC: Lingüística (troncal)
• Na UVIGO: Teoría da Literatura
O plan de traballo foi igual que o que se seguiu nas titulacións de Bioloxía e, tras a experiencia inicial da experimentación cunhas materias determinadas e a elaboración de diversos materiais onde plasman a súa experiencia, está previsto que neste próximo curso 05/06 se implante
en todo 1º curso.

Enfermería e Dereito
Estas dúas titulacións nun primeiro momento encamiñaron o seu traballo fundamentalmente cara ao deseño das súas titulacións, coincidindo coa terceira liña de traballo establecida no proxecto da ACSUG.
Enfermería e Podoloxía ademais implantaron créditos ECTS nas seguintes materias:
• Enfermería Comunitaria I: Carmen Coronado Carvajal (Troncal. 1º curso, Enfermería)
• Microbioloxía e Parasitoloxía: Carmen Coronado Carvajal, (Podoloxía, Troncal. 1º curso.
Cuadrimestral. 2º cuadrimestre)
• Hixiene Hospitalaria (Enfermería). M.ª Jesús Movilla Fernández e Manuel Romero Martín
(Optativa e libre elección. Cuadrimestral, primeiro cuadrimestre)
• Conceptos Xerais de Cirurxía (Podoloxía). (Obrigatoria. 1º curso. Cuadrimestral, 2º cuadrimestre)
• Coidados Básicos de Enfermería (Enfermería). Emma Rodríguez Maseda (Obrigatoria. 1º
curso. 1º cuadrimestre).
• Ética e Lexislación (Enfermería). Nuria Varela Feal (Troncal. 2º curso. Cuadrimestral. 1º
cuadrimestre).
• Deontoloxía e Lexislación Podolóxica (Podoloxía). (Obrigatoria. 3º curso. Cuadrimestral,
2º cuadrimestre)
Por outra banda, as licenciaturas de Dereito dos catro campus das tres universidades galegas
estiveron traballando ata o momento na elaboración das guías de todas as materias do 1º curso.
Estas experimentacións que se levaron a cabo nesta I FASE facilitaron un mellor coñecemento da tarefa a realizar por parte de todos e unha maior seguridade no traballo que queda por
facer, co cal se presenta como novo reto o compromiso de comunicar en diversas xornadas, dentro e fóra das nosas universidades, estas experiencias piloto do SUG.
Trala I FASE reúnese a Comisión de Coordinación para a adaptación ao EEES en titulacións
do SUG co obxectivo de definir un novo plan de traballo, propoñendo liñas de actuación tales
como:
• Continuar as experiencias coas titulacións de Filoloxía, Dereito, Enfermería e
Bioloxía.
• Incorporar novas titulacións ao proxecto de adaptación ao EEES: enxeñería técnica en Informática de Sistemas (UDC, USC, UVIGO), Mestre: Especialidade
Educación Infantil (UDC, USC, UVIGO), enxeñería técnica en Deseño Industrial
(UDC), licenciatura en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (UDC), licen-
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ciatura en Matemáticas (USC), licenciatura en Psicoloxía (USC) e licenciatura en
Tradución e Interpretación (UVIGO).
• Convocar dende a ACSUG unha mención de calidade sobre innovación educativa
no EEES.
• Desenvolver o programa de formación do profesorado.
Estas novas titulacións participantes na experiencia seguiron o plan de traballo realizado
polas anteriores, coas modificacións propostas por eles.
En particular, a Facultade de Psicoloxía da USC ten programadas un conxunto de actividades formativas para o seu profesorado, e que entendemos coincidentes coa proposta de formación
da ACSUG.

Educación Infantil e ETIS
A diplomatura en Educación Infantil e a enxeñería técnica en Informática son as dúas titulacións que están a participar na II Fase de Adaptación ao EEES coa totalidade das súas facultades galegas, E.I. na USC, USC-Lugo, UDC, UVIGO e ETIS na USC, UDC e na UVIGO.
Tras diversas xuntanzas entre os grupos de traballo destas titulacións elixíronse como na I
FASE unhas materias comúns ás tres universidades ademais doutras elixidas por cada facultade tanto do 1º como do 2º e 3º curso de ambas as dúas titulacións.
A parte destas dúas titulacións implantadas en todo o SUG están a participar Enxeñería
Técnica en Deseño Industrial da UDC, as licenciaturas en Matemáticas e Psicoloxía da USC e a licenciatura en Tradución e Interpretación da Universidade de Vigo.
Todas estas titulacións que entran a experimentar traballan por uns obxectivos comúns:
• Elección das materias coas que empezar a experimentar.
• Elaboración das Guías docentes de acordo con criterios ECTS das materias elixidas.
• Aplicación da transformación a ECTS e elaboración da Guía docente a todos os
cursos, comezando en 1º e continuando en anos sucesivos.

Ademais das titulacións xa citadas, a ACSUG recibiu outras propostas sobre demanda de axuda de cara ao EEES, que tratou de atender dentro das súas posibilidades. Neste senso, están a participar as titulacións de Historia ou Enxeñería de Camiños, Canles e Portos. Dende o primeiro
momento, mantívose a colaboración con todas elas, ao mesmo tempo que se facilitaron as reunións dos responsables destas titulacións para o deseño das mesmas de cara ao EEES.
Dende o comezo da experimentación unha das demandas realizadas con maior insistencia e
frecuencia por parte das titulacións citadas á ACSUG foi a necesidade de dispoñer dun documento
sinxelo, concreto, manexable e útil que recollera o amplísimo vocabulario habitual en todo o referido ao traballo cotiá no EEES. Para isto, elaborouse un primeiro borrador, polo grupo de traballo creado na ACSUG para asesoría en EEES que foi enviado ás titulacións partícipes na experiencia para que nos fixesen chegar as observacións que considerasen axeitadas para a súa mellora. O
documento resultante foi a publicación “O Espazo Europeo de Educación Superior: aspectos xerais”.
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2. DESEÑO DO PROXECTO DE
ADAPTACIÓN DOS ESTUDOS DE
BIOLOXÍA AO EEES
1. Implicación das Facultades de Bioloxía no proxecto de
adaptación ao EEES.
A finais do ano 2003, o director da ACSUG, o prof. Eugenio Muñoz Camacho, convocou os
decanos das Facultades de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela (USC), o prof.
Jaime Gómez Márquez da Universidade de Santiago (USC), o prof. Jorge Domínguez Martínez (UVIGO), a decana da Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña (UDC) e a prof.ª Concepción
Herrero López a unha xuntanza na Casa do Home da Coruña. Nesa xuntanza tamén estaba presente a vicerreitora de Organización Académica da UDC, a prof.ª María Jesús Manso Revilla. Nesa reunión o director da ACSUG comunícanos que Bioloxía foi elixida como titulación piloto, dentro do
grupo de Ciencias Experimentais, para a implantación do Espazo Europeo de Educación Superior
(EEES) no Sistema Universitario Galego (SUG). Os decanos e a decana acordamos aceptar esa elección porque supoñía un reto importante para o futuro dos estudos de Bioloxía, aínda que era un
proceso cheo de inquedanzas e dificultades, sobre todo tendo en conta que esa elección foi realizada sen consultar previamente aos centros responsables de impartir a titulación de Bioloxía.
Desde o principio deste proceso, os tres representantes da universidades galegas comprometémonos a traballar dun xeito coordinado entre nós, sen ter en conta as diferenzas entre as universidades, e coa ACSUG. Tamén acordamos nomear á representante da UDC como coordinadora
deste grupo de traballo interuniversitario.
En xaneiro de 2004, como consecuencia da incorporación da decana de Ciencias ao novo
equipo reitoral da UDC, entrou a formar parte do grupo de traballo o prof. Juan Freire Botana en
calidade de decano en funcións da Facultade de Ciencias da UDC. A partir deste momento, e ata o
final da experiencia piloto, decidiuse que fose o decano da USC, Jaime Gómez Márquez, o que se
encargase da coordinación do proxecto de adaptación ao EEES da titulación de Bioloxía.
Posteriormente, en marzo de 2005, incorporouse como representante da UVIGO, o prof. Pedro Pablo
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Gallego Veigas, novo decano da Facultade de Bioloxía da UVIGO. Finalmente, en febreiro de 2005,
o prof. Horacio Naveira Fachal entrou a formar parte do grupo de traballo como novo decano da
Facultade de Ciencias da UDC. Porén, Juan Freire seguiu vencelllado ao proxecto en calidade de coordinador do documento que ía recoller a experiencia piloto. No caso da USC, cabe salientar a participación da vicedecana M.ª Dolores Andrés González desde o principio do proceso de adaptación
ao EEES.

2. Proxecto de Adaptación da titulación de Bioloxía ao EEES
no SUG presentado á ACSUG.
Despois da primeira reunión e como resposta á invitación da ACSUG, os tres decanos presentamos o Proxecto de adaptación da titulación de Bioloxía ao EEES no SUG (ver Anexo 1). Nese
proxecto contemplábanse dúas fases. Na primeira fase, que é á que se refire fundamentalmente o
presente informe, procederíase á implantación de materias piloto, adaptadas ao modelo ECTS, durante o curso 2004-2005. Na segunda fase (en marcha), contemplábase a adecuación de toda a titulación de Bioloxía ao EEES e a colaboración das tres facultades na elaboración dunha nova proposta de plan de estudos conducente á obtención do título de grao. Esta colaboración permitiría
unha harmonización dos estudos de Bioloxía en Galicia, que se coordinarían cos traballos desenvolvidos pola Conferencia Española de Decanos de Bioloxía (CEDB), tanto na elaboración do libro
branco da titulación, dentro dun proxecto financiado pola ANECA, coma no posterior deseño das
directrices xerais da titulación.
Como complemento a este estudo que debería conducir ao deseño do título de grao, coas
peculiaridades de cada universidade, os decanos e a decana manifestamos o noso desexo de poder
presentar aos responsables da Educación Superior na Comunidade Autónoma un deseño de títulos
de posgrao. Para facer este deseño habería que atender, como criterios fundamentais, á necesidade de evitar repeticións de títulos idénticos de posgrao en Galicia e á de optimizar todos os recursos humanos e materiais existentes actualmente no SUG. Ademais, deberíanse considerar as necesidades de especialización do alumnado galego en relación con perfís profesionais máis precisos
que os que poidan derivar do título de grao correspondente.

3. Elección das materias piloto e incorporación doutras materias.
Para a elección das materias piloto, os decanos e a decana acordaron que para o curso
2004-2005 a adaptación ao EEES empezaría nas tres facultades con 3 materias como mínimo en
cada Centro. A natureza das materias tería que ser a seguinte: unha de 1º curso con carácter troncal e, polo tanto, común ás tres universidades e dúas de especialización, dentro do 2º ciclo e que
representasen materias que tivesen, ademais da docencia teórica, unhas prácticas que fosen de
campo nunha das materias e de laboratorio na outra. Se ademais destas tres materias quixesen incorporarse outras distintas tamén se contaría con elas.
As materias elixidas para iniciar a experiencia piloto durante o curso 2004-05 foron as seguintes:
• Materia troncal de 1º curso: “Citoloxía e Histoloxía Animal e Vexetal”
• Materias optativas:
- UDC: Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental & Comportamento Animal*
- UVIGO: Etoloxía & Xenética Molecular
- USC: Etoloxía & Neurobioloxía Xeral e Comparada
(*) A materia Comportamento Animal ten o mesmo programa que a materia Etoloxía polo que podemos considerar esta optativa común ás tres facultades.
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Unha vez seleccionadas estas materias, falouse en cada facultade co profesorado implicado
e coa dirección dos departamentos implicados para comunicarlles o acordo dos decanos e a decana e a ACSUG. E, por suposto, o máis importante, pedirlles o seu compromiso coa experiencia piloto. Os equipos decanais informaron á comunidade universitaria de cada Centro a través das
Xuntas de Facultade, Comisións de Docencia, reunións sectoriais e organizando xornadas de información e debate. Deste xeito todos os membros da facultade estaban implicados no proceso.
Unha vez seleccionadas as materias, organizáronse os Grupos de traballo nos que participaron principalmente docentes e membros dos equipos decanais. Cando unha materia era ensinada
por varios/as profesores/as nomeouse un coordinador. No caso das materias comúns, os grupos de
traballo das universidades reuníronse varias veces na Facultade de Bioloxía da USC. Nas reunións
dos grupos de traballo debatéronse os problemas e dúbidas que o novo sistema presentaba. Isto
foi de gran axuda para a elaboración das guías docentes das materias e moi importante para o deseño das táboas de adaptación ao sistema ECTS, que veñen representar, de xeito cuantitativo, todo o traballo que ten que facer o/a alumno/a ao longo do curso para unha correcta aprendizaxe
da materia.

4. Sistema de coordinación interuniversitaria e actividades
realizadas.
Desde o inicio do proxecto de adaptación ao EEES, os tres decanos mantivemos reunións
periódicas para coordinar a posta en marcha da experiencia piloto. Co profesorado implicado na
ensino das materias piloto tivéronse varias reunións en Santiago nas que se explicou o proxecto
interuniversitario de adaptación ao EEES. Ademais, presentáronse as programacións docentes e
amosáronse e debatéronse os problemas derivados da implantación do crédito ECTS. Por exemplo:
que facemos co alumnado repetidor?, como se contempla a maior dedicación á actividade docente por parte do/a profesor/a?, como convertemos os créditos actuais en créditos ECTS? Dende o
profesorado alguén amosou unha actitude moi escéptica ante o éxito desta experiencia inédita.
Sendo conscientes de todos os problemas, dúbidas e dificultades, os tres membros dos decanatos
e moitos dos/as docentes implicados voluntariamente decidimos ir para adiante. No caso das materias comúns, as tres universidades e o profesorado implicado tiveron varias reunións para coordinar e harmonizar as experiencias.
Por outra banda, en colaboración coa ACSUG, organizáronse xornadas de debate co profesorado das tres universidades galegas implicadas, charlas divulgativas dirixidas a todos os membros da comunidade universitaria e conferencias co profesorado invitado procedente doutras universidades para que explicasen a súa experiencia. A maioría destas xuntanzas están reflectidas na
introdución deste informe.
A coordinación non estivo baseada en ningún caso nunha normativa homoxénea elaborada
a priori, senón no intercambio e debate de propostas.

5. Situación actual e perspectivas de futuro
Durante o curso 2005-2006 estase a levar a cabo o inicio da segunda fase do proxecto de
adaptación ao EEES e que consiste en impartir todas as materias troncais do primeiro curso de
Bioloxía empregando o crédito ECTS. Esta experiencia é de gran importancia xa que representa moito mellor a realidade do novo sistema de ensinanza-aprendizaxe. O vindeiro curso seguirase co proceso integrando todas as materias troncais de segundo curso.
Paralelamente a este proceso, a CEDB está traballando na elaboración dun plan de estudos
marco para toda España que harmonice os estudos de Bioloxía e, polo tanto, facilite a mobilidade
dos/as estudantes. Os decanos e a decana das tres facultades galegas estamos a coordinar a elaboración de varias propostas de posgrao interuniversitarias.

23

3. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

O obxectivo fundamental destas actividades era dar a coñecer ao profesorado implicado a
terminoloxía, os principios básicos do EEES, en particular o sistema de créditos ECTS, e a experiencia doutras universidades. Para isto os/as docentes participaron en diversas actividades organizadas pola ACSUG, as súas universidades e as propias facultades. As actividades desenvolvidas,
que aparecen detalladas na táboa, pódense agrupar en tres grandes tipos:
• conferencias e seminarios sobre o EEES por parte de responsables doutras universidades (discusión de aspectos institucionais, formación de profesorado, etc).
• obradoiros de traballo con profesores/as doutras universidades españolas con experiencia na implantación de materias e/ou cursos piloto en Bioloxía e outras titulacións.
• reunións de traballo do profesorado das tres universidades galegas participantes
na experiencia piloto.
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Táboa
Reunións e xornadas sobre EEES na titulación de Bioloxía

Reunións e xornadas sobre EEES na titulación de Bioloxía
DATA
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ACTIVIDADE

LUGAR

10/09/03

Reunión da Comisión de Coordinación para EEES da ACSUG.
Realización de estudos para a adaptación ao EEES en titulacións do SUG.

EGAP

04/11/03

Reunión do director da ACSUG cos decanos e decana de Bioloxía:
- D.ª Concepción Herrero López. Decana de Bioloxía da UDC.
- D. Jorge Dominguez Martínez. Decano de Bioloxía da UVIGO.
- D. Jaime Gómez Márquez. Decano de Bioloxía da USC.
- D. Eugenio Muñoz Camacho. Director ACSUG.

UDC

11/12/03

Reunión divulgación do Proxecto na Titulación de Bioloxía:
- D.ª María Dolores Andrés González. Vicedecana de Bioloxía. USC.
- D. Josep Sánchez Carralero. Decano Bioloxía. Universitat de Barcelona.
- D. Eugenio Muñoz Camacho. Director ACSUG.

USC

12/02/04

Reunión divulgación do proxecto en EEES na titulación de Bioloxía.
- D. Josep Sánchez Carralero. Decano Bioloxía. Universitat de Barcelona.
- D. Eugenio Muñoz Camacho. Director ACSUG.

16/03/04

Xornada sobre implantación do novo crédito Europeo: Experiencias realizadas nas
Universidades Españolas.
- D. Gaspar Roselló i Nicolau. Coordinador do Programa de Converxencia
Europea. ANECA.
- D. Eugenio Muñoz Camacho. Director ACSUG.

EGAP

01/04/04

Reunión para a divulgación do Proxecto en EEES na Titulación de Bioloxía.
- D. Josep Sánchez Carralero. Decano Bioloxía. Universitat de Barcelona.
- D. Eugenio Muñoz Camacho. Director ACSUG.

UVIGO

15/04/04

Reunión Comisión de Coordinación do EEES da ACSUG:
- D. Eugenio Muñoz Camacho, Director da Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia.
- D. Miguel Muñoz en representación do Excm. Sr. D. Manuel Peralbo,
Vicerreitor de Ordenación Académica da Universidade da Coruña.
- D. Javier Pérez Guerra en representación do Excmo. Sr. D. Antón Fernández
Álvarez, Vicerreitor de Titulación Posgrao e Formación Permanente da
Universidade de Vigo.
- Excmo. Sr. D. Cástor Méndez Paz, Vicerreitor de Organización Académica e
Profesorado da Universidade de Santiago.
- D.ª María Jose Martínez en representación da D.ª Mercedes Brea, USC titulación de Filoloxía.
- D.ª Almudena Vergareche en representación do Decano D. Fernando
Lorenzo Merino, UVIGO titulación de Ciencias Xurídicas.
- D. Jaime Gómez Marqués Decano, USC titulación de Bioloxía.
- D. Manuel Romero Director da Escola de Enfermería, USC.
- D. Miguel Zabalza Catedrático de Didáctica e Organización Escolar, USC.
- D. Anselmo Seoane Director da Oficina de Relacións Internacionais, UVIGO.

ACSUG

22/06/04

Reunión co Grupo de Traballo da Titulación de Bioloxía para o EEES:
- Juan Freire (UDC)
- Jaime Gómez (USC)
- Pedro Pablo Gallego (UVIGO)

UDC

ACSUG

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

DATA

ACTIVIDADE

LUGAR

08/07/04

Obradoiro para a análise de experiencias dos ECTS co grupo de traballo para EEES,
decanos/as, profesores/as do SUG de Bioloxía.
- D. Xavier Ponsoda. Área de Bioloxía Celular. Facultad de Biología.
Universidad de Valencia.
- D. Luis Pascual Calaforra. Área de Xenética. Facultad de Biología.
Universidad de Valencia.
- D. Eugenio Muñoz Camacho. Director ACSUG.

ACSUG

19/01/05

Reunión cos decanos da titulación de Bioloxía

ACSUG

15-18/02/05

Xornada: Implantación do EEES

30/03/05

Reunión co profesorado da titulación de Bioloxía da UVIGO

28/06/05

Reunión do director da ACSUG co Grupo de Traballo da Titulación de Bioloxía

USC.
Facultade
Bioloxía
ACSUG
UDC
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4. DESENVOLVEMENTO
DA EXPERIENCIA
No proxecto piloto participaron 26 docentes nun total de 17 materias. O número de alumnos/as foi moi variable entre materias, oscilando entre 125 e 240 participantes na experiencia en
materias de primeiro ciclo e entre 16 e 53 nas de segundo ciclo. O alumnado repetidor non participou na experiencia.
Utilizouse o seguinte modelo básico de guía docente:
1. Nome e código da materia
2. Curso no que se imparte segundo o plan de estudos
3. Tipo de materia (troncal, obrigatoria, optativa)
4. Número de créditos ECTS
5. Lingua en que se imparte
6. Profesores e coordinador
7. Obxectivos da materia
8. Coñecementos previos necesarios e/ou recomendados
9. Metodoloxía da aprendizaxe
10. Programa da materia especificando os contidos teóricos e prácticos
11. Bibliografía básica e complementaria
12. Sistema e criterios de avaliación
13. Horario de clases teóricas e prácticas
14. Horario de seminarios
15. Horario de titorías especializadas ou xerais
Para a elaboración da táboa de equivalencia en créditos ECTS da dedicación do alumnado
acordouse que o número de créditos ECTS asignados a cada materia fose similar ao de créditos de
docencia presencial establecidos no plan de estudos, e que cada crédito ECTS era equivalente a 27
horas de actividade do discente.
Os seguintes capítulos presentan a descrición detallada do desenvolvemento da experiencia en cada unha das materias e os resultados obtidos, tanto académicos coma das enquisas realizadas ao alumnado.
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4.1. CITOLOXÍA E HISTOLOXÍA
VEXETAL E ANIMAL

Héctor J. Caruncho Michinel
Jesús Lamas Fernández
Manuel Noya Guldrís
M.ª Celina Rodicio Rodicio
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Comentarios sobre a adaptación da Citoloxía e Histoloxía
Vexetal e Animal (Licenciatura de Bioloxía, curso 2004-2005)
ao Espazo Europeo de Ensino Superior (EEES)
Ao inicio do ano 2004 propuxéronnos desde o decanato da Facultade de Bioloxía a posibilidade de que a materia Citoloxía e Histoloxía Vexetal e Animal, materia troncal do primeiro curso
da licenciatura de Bioloxía con 10,5 créditos, formase parte da experiencia piloto sobre a adaptación das diferentes materias ao EEES no ensino universitario.
A partir de aquí, asistimos a múltiples reunións nas que se trataron diferentes temas relacionados co EEES e a súa implantación noutras universidades, así como a un obradoiro formativo
sobre experiencias previas realizadas noutras facultades de Bioloxía.

Condicións de partida
Nas diferentes charlas e obradoiros observamos que tanto o número de alumnos/as como a
metodoloxía empregada eran moi diferentes entre as distintas materias (ou na mesma materia entre distintas universidades), aínda que en todos eles parecía que se intentaba ir cara a un ensino
máis personalizado e a unha maior participación do/a discente na súa formación. Non obstante,
para conseguir isto os/as docentes participantes nestes obradoiros estaban de acordo en que o número de alumnos/as por materia tería que ser reducido.
A materia de Citoloxía e Histoloxía Vexetal e Animal contaba nese momento con máis de
400 alumnos/as dos que o 40% eran repetidores. Estes/as alumnos/as estaban repartidos en 4 grupos de teoría de 100 alumnos/as por grupo, o que dificultaba enormemente o ensino personalizado (aínda que segundo o módulo proposto polo Vicerreitorado de Profesorado de 125 alumnos/as
serían só 3 grupos de teoría en todas as materias de primeiro).
Dado que a carga docente do profesorado da área implicada era moi elevado (preto das 240
horas por profesor/a) e que non parecía posible o incremento do profesorado, fixemos unha programación docente que nos permitira asumir os principios do EEES, aínda que supoñía un importante esforzo persoal.

Programación docente adaptada ao EEES
A programación docente que realizamos está reflectida na guía docente (dispoñible na páxina web da USC) e implica basicamente os seguintes cambios:
• División do alumnado en 5 grupos, dos que 4 grupos (aprox. 50 alumnos/as por grupo)
corresponden aos/ás alumnos/as de primeira matrícula, que serían os que participarían
nesta experiencia; e 1 grupo de alumnado repetidor, que seguiría o sistema anterior. Isto
permitíanos reducir o número de discentes por grupo e evitar os problemas asociados á
incompatibilidade de horario que tería o alumnado repetidor. Así e todo, somos conscientes de que nos vindeiros anos non é posible manter esta división, o que xa está recollido na guía docente do curso 2005-2006.
• Fixemos unha adaptación dos créditos actuais a créditos ECTS tendo en conta que a cada crédito ECTS lle corresponderían unhas 27 horas (ver táboa ECTS adxunta).
• Co fin de acadar unha maior implicación do alumnado na súa formación, diminuímos o
número de horas teóricas nun 30% e substituímolas por seminarios. Propuxéronse 17 seminarios sobre temas actuais relacionados coa materia e que puideran ser de interese para o alumnado. Para favorecer o traballo en equipo, en cada seminario participaron 3 dis-
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centes baixo a supervisión do/a profesor/a; o alumnado elaborou o traballo en conxunto, expúxoo (durante 15 min. por alumno/a), defendeuno e presentouno por escrito. Os
15 minutos restantes foron utilizados para promover o diálogo e discusión sobre o tema
tanto polo resto do alumnado como polo/a docente.
Os seminarios foron obrigatorios, valorados polo/a profesor/a e contaron para a cualificación final.
• A redución de horas teóricas nun 30% implicou a revisión e elaboración do temario da
materia para axeitalo a dita redución.
• Ademais das titorías convencionais, incluíronse 3 titorías obrigatorias de 30 minutos cada unha na que participan o alumnado correspondente a cada seminario. Na primeira titoría, ademais de coñecer a adaptación do alumnado á materia, explicóuselle como realizar a busca de material bibliográfico e como elaborar e presentar o seminario. Na segunda que se realizou antes da presentación do seminario, ademais de comentar o seu
rendemento académico na materia, repasouse o traballo elaborado polo alumnado e suxeríronse os posibles cambios para poder incorporar á presentación. E, xa na terceira, fíxose unha valoración xeral do traballo do/a alumno/a e do seu rendemento, así como recompilar as súas opinións sobre problemas ao longo do curso e posibles melloras na docencia desta materia.
• Mellorouse a docencia das clases prácticas coa disposición dun microscopio por alumno/a,
renovación do material de prácticas e valoración da aprendizaxe.
• Como apoio ás clases teóricas propúxose un libro de texto que incorpora todos os contidos da materia.
• Para dar as clases teóricas empregáronse as novas tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). As presentacións empregadas polo profesorado quedaron a disposición do
alumnado a través da USC Virtual ou doutros medios.
• Valorouse a asistencia á clase do alumnado como un compoñente máis da nota final do/a
alumno/a.
• Elaboráronse unhas enquisas sobre tempo de preparación das clases e valoración das diferentes partes (teoría, prácticas, seminarios, titorías personalizadas, exames, método de
avaliación).
• Os criterios da avaliación adaptáronse á nova metodoloxía docente. Así:
O alumnado debía superar un exame (o final ou os parciais) que representou o 70%
da nota final. O aprobado estaba en 5 sobre 10.
O alumnado tamén participou e expuxo obrigatoriamente os seminarios, o que supuxo o 10% da nota final.
Así mesmo, foi obrigatoria a súa asistencia ás prácticas, sendo necesaria para a superación das mesmas. Realizouse un exame práctico obrigatorio que determinou o
10% da nota final.
A asistencia á clase tamén se tivo en conta e supuxo o 10% da nota final.
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Resultados académicos das cualificacións finais
Gráfico 1
Estatística por materia superada ou non superada para alumnos/as con 1ª matrícula (curso 2004-05). Cada valor correspóndese
coa porcentaxe media dos catro grupos.

Gráfico 2
Estatística por materia superada ou non superada para alumnos/as do curso 2003-04 (inclúe só alumnos/as con 1ª matrícula).

Gráfico 3
Estatística por cualificacións para alumnos/as con 1ª matrícula do curso 2004-05. Cada valor correspóndese coa porcentaxe
media dos catro grupos.
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Gráfico 4
Estatística por cualificacións para alumnos/as do curso 2003-04. Inclúe só alumnos/as con 1ª matrícula.

Análise dos resultados das cualificacións
Como aparece reflectido na Fig. 1, a porcentaxe de aprobados no caso de alumnos/as con
primeira matrícula do curso 2004-05 é do 50% mentres que a porcentaxe de alumnos/as que superaron a materia no curso 2003-04 é do 49,5%. Por tanto, non hai diferenzas na porcentaxe de
alumnos/as de 1ª matrícula que superan a materia. En calquera caso, e despois de todos os cambios e esforzo feito no presente curso, esperabamos que a porcentaxe de alumnos/as que superaran a materia fose superior ao 50%, o que supuxo unha pequena decepción neste apartado.
Descoñecemos as razóns polas que non se produciu un maior incremento na porcentaxe deste alumnado e aínda que barallamos varias causas non temos métodos obxectivos para valoralas. Hai que
ter en conta, ademais, que de 200 alumnos/as con primeira matrícula só 135 escolleron a licenciatura de Bioloxía como primeira opción, polo que hai unha porcentaxe importante de alumnado
matriculado que poida que non estea suficientemente motivado cara aos estudos de Bioloxía.
Tamén é de destacar que tampouco hai diferenzas significativas na porcentaxe de non presentados e na porcentaxe de notables, sobresalientes e matrículas de honra.
En calquera caso, desde o punto de vista da aprendizaxe, hai outros aspectos moi positivos
para o alumnado como son a busca de información, utilización de material bibliográfico, traballo
en equipo, exposición, etc. que non é doado reflectilas nas cualificacións.

Conclusións das enquisas do alumnado
HORAS DE TRABALLO
Segundo a opinión do alumnado, o tempo de preparación das clases e do exame é inferior
ao que aparece na táboa de créditos ECTS, sendo de 1,6 horas por hora de clase teórica. Non obstante, a preparación de seminarios (busca bibliográfica, posta en común, traballo escrito, preparar a presentación en power point, etc) está infravalorada, sendo de 16 a 20 horas por seminario.
VALORACIÓN DAS CLASES TEÓRICAS
A diminución do número de clases teóricas nun 30% respecto a outros anos levounos a facer un novo programa da materia axeitado a dito cambio. Non obstante, o alumnado reflicte que
os contidos son moi amplos para o número total de clases teóricas que se lles dedica a eles. O propósito que nos fixemos de explicar as cousas esenciais e referir o alumnado ao libro de texto para completalas foi seguida só por algúns deles; a maioría o único que preguntaban era se a parte
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a completar polo libro de texto entraba nos exames (amosándose en contra de que isto fose así).
Queixábanse tamén de que o libro de texto lles parecía moi denso e aburrido, pero como se apunta anteriormente o libro proposto escolleuse porque abarca todas as partes da materia: a citoloxía, a histoloxía animal e a histoloxía e organografía vexetal.
Un aspecto que foi moi ben recibido pola maioría do alumnado é a utilización das TIC nas
clases e que logo poidan acceder directamente ao material que se usa nelas.
CLASES PRÁCTICAS
A maioría dos aspectos que se tentaron de mellorar nas clases prácticas (aumentar o número de microscopios e actualizar e complementar o material a usar nas prácticas) non puideron ser
avaliados polo alumnado xa que estes non fixeron prácticas con dúas persoas por microscopio e
con material vello. En calquera caso, mostráronse moi satisfeitos de poder usar un microscopio por
alumno/a é de que parte das preparacións histolóxicas a estudar fosen novas.
As clases prácticas resultaron en xeral de moito interese. A principal queixa que presentan
é que se poidan vencellar mellor os contidos teóricos e prácticos (ex. que se estuden nas clases
prácticas preparacións histolóxicas que correspondan aos temas que xusto se acaban de estudar
nas clases teóricas). Isto sería moi positivo, pero o feito de compartir o laboratorio con outras
materias da área (Embrioloxía, Organografía Microscópica Animal, Bioloxía do Desenvolvemento,
Bioloxía Celular, Protozooloxía, Neuroanatomía Comparada e Fundamentos de Bioloxía Aplicada) fai
que isto sexa imposible na actualidade. Outras queixas son que a algúns lles parece un número de
prácticas insuficiente e preferirían a explicación dos contidos das mesmas empregando máis imaxes: aspectos que serían facilmente asumibles xa que eles mesmo din que o material do que dispoñen non é suficiente para ocupar as dúas horas de prácticas.
SEMINARIOS
A gran maioría do alumnado amósase moi satisfeito da realización de seminarios sobre temas de actualidade no campo da Citoloxía e Histoloxía. Están de acordo con que axudan a familiarizarse coa busca de información e que axudan a incrementar os seus coñecementos en temas
interesantes de actualidade relacionados coa materia. Para algúns resultoulle moi gratificante preparar e expoñer un traballo propio.
A principal queixa que teñen é o elevado número de horas que lles leva preparalos, aínda
que recoñecen que iso débese en boa parte á falta de práctica en realizar buscas bibliográficas,
en facer traballos escritos, seleccionar a información e preparar presentacións públicas. Outras
queixas son que non todos traballan o mesmo, que non revisan os seminarios doutros/as compañeiros/as, mala coordinación cos compañeiros/as e exposición monótonas. En todo caso, entenden que é moi importante o acadar estas habilidades, e representa unha das propostas que tivo
mellor acollida polos/as discentes.
Por outra banda, a opinión do profesorado é que nalgúns grupos non se traballou en equipo senón que o traballo se fixo por separado e despois uniuse. Outro problema que xurdiu foi a dificultade de implicar ao alumnado no debate ao finalizar a exposición do traballo, debido seguramente a que son remisos a preguntarlle aos/ás compañeiros/as que expoñen.
TITORÍAS PERSONALIZADAS
Practicamente todo o alumnado subliñou a importancia destas titorías, sobre todo para axudalos a preparar os seminarios, coñecer mellor ao/á profesor/a, poderlle falar con tempo e achegarlle os problemas que lles afectan. Logo de seren preguntados sobre se usaban as “titorías normais” doutras materias para facer algo semellante con outro profesorado, dixéronnos que non o
facían. As titorías normais só as empregaban para ir resolver algunhas dúbidas normalmente nos
días anteriores aos exames. O alumnado, en todo caso, amosou a súa preocupación polo número
de horas que lles ocuparían as titorías obrigatorias se tivesen que facelas para todas as materias
(algo similar aínda que non o mencionaron moitos deles, dixérono para os seminarios).
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EXAMES E AVALIACIÓN
O alumnado está moi satisfeito coa frecuencia coa que se fan os exames. Tamén consideran
positivo que na cualificación final haxa varios compoñentes e que non só reflicta a nota do exame de teoría. En todo caso, preferirían que aprobar os exames non fose obrigatorio para superar a
materia (que aínda que suspendesen no exame, as cualificacións dos seminarios e asistencia a clase se sumaran á nota do exame e nalgúns casos puideran chegar ao aprobado).
O alumnado tamén ve como positivo que nos exames se inclúa unha parte de test e de interpretación de imaxes histolóxicas, aparte doutro tipo de preguntas algo máis longas.
En canto á dificultade dos exames, a valoración varía dependendo do grupo, considerando
estes que nalgúns casos é axeitada e noutros é alta.

Conclusións das enquisas do profesorado
Segundo a enquisa feita ao profesorado, este dedicou unhas 300-350 horas en total para a
adecuación da materia ao EEES (teoría, seminarios, prácticas, titorías, exames, reunións, charlas,
informes...).
Se descontamos as horas dedicadas a reunións, charlas e informes (que probablemente non
se repitan en vindeiros cursos) quedan máis de 250 horas, que serían a carga docente que lle correspondería a unha materia anual con 50 alumnos/as adaptada ao EEES, cousa que ata este momento non se reflicte no POD.
A
ACTIVIDADE
TÉCNICA

Clase
maxistral

Do/a
profesor/a

Do/a
alumno/a

Asimila e toma
apuntamentos.
Explica os
Presenta dúbifundamentos
das e cuestións
teóricos
complementarias

B

Horas de clase Horas presende teoría e
ciais aparte
laboratorio
das clases

C

D

E

Horas totais Créditos ECTS
Factor de
Horas de
traballo do/a traballo persoal
(A+B+D)
(E/27)
estudante* do/a estudante

60

–

1,8

108

168

6,22

Traballa
en grupo.
Presenta
oralmente o
traballo

–

1

8

8

9

0,33

Presenta
Seminario
Asistencia a
obxectivos e
sobre temas da
seminarios
enfoque do
materia
traballo

Atende e
cuestiona a
presentación
dos/as
compañeiros/as

–

17

2

34

51

1,88

Experimenta e
elabora unha
memoria

20

–

1,1

22

42

1,55

Recibe
orientación
personalizada

–

1,5

–

–

1,5

0,05

Exames

–

9

–

–

9

0,33

TOTAL

80

28,5

–

172

279,5

10,3

Teoría

Seminario
Presentación
sobre un tema
de seminarios
da materia

Presenta
obxectivos,
orienta e
titoriza o
traballo

Laboratorio

Prácticas de
laboratorio

Presenta os
obxectivos,
orienta o
traballo e
realiza o
seguimento

Outras
actividades

Titorías

Orienta e
resolve dúbidas
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DA EXPERIENCIA DE ADAPTACIÓN AO
EEES (MATERIA DE CITOLOXÍA)
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Antecedentes
Situación da materia no plan de estudos
Materia troncal de primeiro ciclo
Intervalo de ensino: primeiro cuadrimestre do primeiro curso da licenciatura de Bioloxía
O total de alumnos/as estaba dividido en dous grupos de 60.

Obxectivos
• Coñecer e analizar as características e propiedades dos diferentes tipos celulares, como
unidades anatómicas e funcionais dos seres vivos, a súa posible orixe e interrelación.
• Coñecer e analizar a estrutura, orixe e función dos compoñentes celulares, facendo especial énfase nas células eucariotas.
• Introducir o alumnado no coñecemento dos mecanismos que subxacen á dinámica dos
procesos vitais e sociais das células.
• Coñecer e familiarizarse coas metodoloxías, fontes bibliográficas e termos técnicos propios da Bioloxía Celular, usando o método científico para o seu estudo.

Carga docente
A materia ten asignado dun total de 6 créditos (MEC, LRU) distribuídos en 4,5 créditos teóricos e 1,5 créditos prácticos.

Evolución previa da materia
Ata a introdución dos criterios da adaptación ao EEES, a carga docente estaba baseada unicamente á presencialidade, na que se contemplaba como única actividade nas sesións teóricas a
lección maxistral e unhas sesións prácticas de laboratorio. Non había seguimento do labor do/a
alumno/a, nin cuantificación do seu esforzo. A avaliación baseábase nun exame teórico-práctico
final, aínda que normalmente se realizaba un exame parcial liberatorio na metade do cuadrimestre.
O número de alumnado matriculado por vez primeira correspondeu a un total de 125 alumnos/as menos (nº menor ca o total permitido pola Universidade da Coruña para o primeiro curso
135 alumnos/as), ao que había que engadir unha importante cantidade de alumnado repetidor, se
ben a súa participación no curso reduciuse unicamente aos exames.
O rendemento académico era moi baixo. A porcentaxe de suspensos/non presentados era
moi elevada (78-60%), distribuíndose a maior parte dos que superaban a materia na franxa do
aprobado baixo e sendo escasos os notables, e o sobresaliente un suceso pouco menos que excepcional.

Deseño da adaptación
Obxectivos
Ademais dos obxectivos xerais anteriormente descritos (ver apartado a), pretendeuse asegurar que o/a alumno/a comezase a adquirir unha serie de destrezas como a capacidade de definir conceptos e elaborar resumos, presentar en público e transmitir coñecementos.
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Deseño das actividades
A aprendizaxe deseñouse para optimizar a incorporación de conceptos fundamentais sobre
a materia, a familiarización co traballo no laboratorio, a elaboración de memorias sinxelas de prácticas, a busca de información en distintas fontes e a elaboración, exposición e defensa de traballos. Para iso, o/a profesor/a asesorou permanentemente o desenvolvemento das diferentes actividades da aprendizaxe. Empregáronse as seguintes técnicas:
• 15 Leccións maxistrais presenciais de 1 hora de duración sobre algúns dos contidos correspondentes ao programa. Para un total aproveitamento destas, recomendouse que o/a alumno/a lera previamente pola súa conta os aspectos fundamentais de ditos temas nos textos recomendados e completado os cuestionarios
referentes ao mesmo.
• 4 Titorías presenciais polo/a alumno/a, onde se traballou en grupos máis reducidos (20-25 alumnos/as) sobre un tema designado polo/a profesor/a e presente
na páxina web da materia e do que cada alumno/a elaborara previamente un resumo e entregara copia por escrito (2-5 folios) ao/á profesor/a na correspondente
sesión.
• 12 Seminarios impartidos por algúns dos/as alumnos/as do curso e expostos baixo a supervisión do/a profesor/a sobre os temas tratados nas titorías presenciais.
• polo menos 1 hora de titorías voluntarias polo/a alumno/a durante o cuadrimestre no horario que se especifique durante a semana.
• 8 Sesións prácticas de laboratorio onde, ademais de se abordaren algúns aspectos teóricos relacionados cos aparatos e as metodoloxías experimentais, se adquiran as destrezas manuais propias de técnicas citolóxicas sinxelas. O/A alumno/a
tivo que realizar unha memoria na que se detallaba o obxectivo de cada práctica,
o protocolo seguido e os resultados onde o/a alumno/a debía describir, debuxar e
interpretar as observacións levadas a cabo.
• Cuestionarios que periodicamente se puxeron a disposición do alumnado a través
de páxina web da materia, sobre distintos contidos e que o/a alumno/a tiña que
resolver individualmente e asimilar pola súa conta usando a bibliografía pertinente. As dúbidas resolvíanse nas sesións de titorías presenciais e/ou titorías voluntarias das que dispoñía o alumnado.
En canto á distribución temporal das actividades, tanto as clases maxistrais como as titorías presenciais como os seminarios desenvolvéronse no horario presencial asignado polo centro,
polo que se intentou non solicitar novos recursos de espazo ou tempo a maiores do asignado ao
curso sen adaptación. O cronograma aproximado foi de 4 ciclos nos que cada ciclo estaba distribuído da maneira seguinte: 3 Leccións maxistrais- 3 Titorías presenciais – 3 Seminarios.
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Adaptación ao ECTS (modificado do orixinal)
Materia de
Citoloxía

Teoría

Seminarios

Horas
presenciais
na aula

Horas
presenciais
fóra da aula

Factor de
traballo do/a
estudante

Horas de
traballo do/a
estudante

Horas totais

A

B

C

D

E

1

-

-

-

1

0,04

15

-

3

45

60

2,22

4

–

4

16

20

0,74

8

–

1

8

16

0,59

4

–

–

–

4

0,15

Prácticas de laboratorio

15

–

1

15

30

1,11

Titorías voluntarias

–

1

–

–

1

0,04

Cuestionarios

–

–

2,5x8

20

20

0,74

Preparación de exames

–

6

–

–

6

0,22

Exames

–

3

–

–

3

0,11

47

10

104

161

5,96

Técnica

(E/27)

Lección maxistral
Preparación e
presentación de
seminarios
Asistencia de
seminarios

Laboratorio

Outras
actividades

TOTAIS

Créditos ECTS
(A+B+D)

Métodos de Avaliación
O traballo do alumnado foi distribuído ao longo do tempo e avaliado a través de:
• 4 exames curtos de tipo test
• un exame final dos contidos teóricos e prácticos de toda a materia, con preguntas
de tipo test e preguntas curtas.
A presentación dos traballos do seminario e da memoria das prácticas era condición necesaria para ser avaliado. O exame final representaría o 70% da cualificación final. A media dos resultados obtidos nos boletíns de preguntas, suporía un 30% da cualificación final. A presentación
en público dos temas, así como o grao de participación nas actividades (seminarios principalmente) serviron para complementar a nota final. Estes criterios foron revisados ao finalizar a materia
de modo que o exame final tivo un maior peso que o inicialmente previsto, pois constatamos que
as cualificacións obtidas nos exames curtos prexudicaban o alumnado, se ben foron un bo instrumento para que estudasen periodicamente e se afixesen ao tipo test de exame, o cal redundou sen
dúbida na melloría observada na realización do exame final.

Resultados académicos
Tras aplicar o cambio de criterio na avaliación, obtivéronse os seguintes resultados:
• Porcentaxe de presentados: 81 %
• Porcentaxe de aprobados: 58 %
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O número de suspensos/non presentados foi elevado. Porén, dentro do alumnado aprobado
observouse un claro aumento nas frecuencias das notas intermedias, achegándose a unha distribución polo menos unimodal e aumentando a porcentaxe de sobresalientes.
Aparte da avaliación dos contidos teóricos reflectidos anteriormente, o alumnado exercitouse na elaboración de resumos e sobre todo na preparación e exposición en público de determinados temas. Sen pretender que estas destrezas fosen adquiridas por todo o alumnado neste curso,
si é certo que serviron de introdución para moitos, xa fose como oíntes críticos ou como relatores.

Resultados das enquisas realizadas
O alumnado (80%) mostrouse en xeral satisfeito co sistema aínda que mostrou reticencias
á adaptación de todas as materias do curso por temor á falta de tempo.
O tempo medio dedicado ao estudo dos contidos das clases maxistrais foi na súa maioría
de 2 horas. O dedicado á elaboración dos resumos entre 2 e 3 horas. O destinado ao estudo dos
seminarios expostos polos seus compañeiros de 1 a 2 horas.
Unha gran porcentaxe (máis do 60%) recoñece que o sistema lles axudou a mellorar nas
destrezas de aprendizaxe deseñadas (elaboración de resumos e exposición de traballos), e só a metade recoñece mellorar na utilización de ferramentas informáticas.
Moi poucos/as alumnos/as fixeron uso efectivo das titorías personalizadas, aínda que o
67% recoñece que acudiu algunha vez polo despacho do/a profesor/a. A principal razón aludida
polo alumnado para non utilizaren estas titorías máis asiduamente foi por considerarse autosuficientes (50%), ou por un aparentemente inxustificado e descoñecido temor (30%) xa sexa a quedar mal ou por un mal entendido respecto ao/á profesor/a.

Avaliación da experiencia polo profesorado
En xeral, cremos que a experiencia foi moi positiva tanto para o profesorado, como para o
alumnado.
Para o profesorado:
• Implica o profesorado na aprendizaxe do alumnado.
• O sistema obriga ao profesorado a planificar mellor a materia, tanto en calidade
das actividades como no axuste dos tempos dedicados a elas.
• Obriga ao/á profesor/a a valorar mellor a súa materia especialmente no que respecta ao esforzo do/a estudante, relativizándoa no contexto tanto do curso como
da licenciatura.
Para o alumnado:
• Maior participación do alumnado na clase e nos exames.
• En xeral, o alumnado traballou máis, aínda que non sempre de modo constante.
• Os que traballaron, melloraron con este sistema. Os seus niveis de coñecemento
son superiores (en calidade e cantidade).
• Aínda que lles custa traballo, comezaron a adquirir ademais dos contidos da materia outras destrezas (preparación de resumos, exposición de traballos, traballo en
equipo).

43

ADAPTACIÓN DE MATERIAS AO CRÉDITO EUROPEO: TITULACIÓN DE BIOLOXÍA. PROXECTO ACSUG

• Utilizaron as titorías optativas, pero moi poucos. Cústalles moito falar en público
e fáltalles confianza co/a profesor/a.
• As titorías en grupo obrígaos a ler máis e mellor (libros, non só apuntamentos), e
a participar en discusións.

Perspectivas de futuro
Coa experiencia obtida durante esta primeira fase piloto de adaptación, vese necesario realizar unha serie de cambios concretos na materia e que afectan a,
• un mellor axuste da dedicación do/a alumno/a a cada unha das actividades,
• a introdución dun tempo para o estudo/repaso de preparación dos contidos teóricos, que non se contemplaba na organización da primeira experiencia,
• a necesidade da coordinación transversal para que o/a estudante non se vexa excedido polo volume de traballo e a concentración de tarefas.
É preciso unha serie de cambios administrativo-lexislativos que facilite tanto a organización do curso que afectan tanto á aprendizaxe como á avaliación continua (comezo do curso con
todo o alumnado matriculado, eliminación de convocatorias extraordinarias de febreiro ou adiantadas, imposibilidade de matricularse á metade do curso,…)
Aínda que se fixo un esforzo importante no deseño de adaptación, en gran medida tivemos
que adaptar o sistema ao número de alumnos/as existentes, desvirtuando así o inicio do proceso,
cando o ideal sería que o alumnado se adaptasen ao mellor sistema posible. Isto actualmente é
imposible no noso caso ante o elevado número de alumnado e repetidor, con respaldo legal para
enquistarse na licenciatura simplemente con non se presentar ao exame, e por conseguinte e sobre todo pola escaseza de profesorado na Área, que mantén elevada a proporción alumnado/profesorado.

Enquisa citoloxía piloto
Esta enquisa é moi importante para podermos avaliar o curso piloto e posteriormente mellorar a materia, servindo de experiencia a outras materias piloto e a esta mesma o próximo ano. Por iso, é anónima e pídese maior franqueza nas respostas:
1. Estudaches de modo constante a materia? SI / NON
2. Canto tempo dedicaches como media e semanalmente á materia de Citoloxía?
3. Tes un libro de texto persoal para o estudo da materia?
4. Cantos libros seguiches para o estudo da materia?
5. Tes acceso fácil á rede?
■ Si, teño internet na casa
■ Si, pero desde a facultade ou outros lugares
■ Non
■ Outra resposta (indicar cal)_______________
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6. Cantas veces te conectaches semanalmente á páxina da materia da facultade virtual?
7. Tiveches problemas para acceder á facultade virtual?
8. Tiveches problemas para descargar os recursos da materia?
9. Cres que cunha conexión mellor á rede mellorarías o teu rendemento?
10. Preparaches con antelación as clases maxistrais e as dos seminarios dos teus compañeiros?
■ Sempre
■ Só ao principio
■ Nunca
■ Outra contestación (indicar cal)_______________
11. Canto tempo lle dedicaches ao estudo das clases maxistrais?
12. Canto tempo lle dedicaches ao estudo dos seminarios dos/as compañeiros/as?
13. Canto tempo lle dedicaches á elaboración dos cuestionarios?
14. Que tempo medio utilizaches para a elaboración dun traballo de seminario?
15. Cres que a materia che axudou a mellorar nas destrezas da aprendizaxe:
elaborar resumos
SI / NON
exposición de traballos SI / NON
ferramentas informáticas SI / NON
16. Utilizaches algunha vez as titorías persoais? SI / NON
En caso de resposta negativa indicar o porque
■ Non me facía falla
■ Cando ía non encontraba ao/á profesor/a
■ Non me atrevía
■ Outra razón (indicar cal)_______________
17. Ao teu xuízo, que destacarías como bo da materia piloto?
18. Que é o que menos che gustou da materia piloto?
19. Que suxerirías para mellorar o sistema?
20. Cres que é máis útil para a túa aprendizaxe este sistema piloto que o tradicional?
21. Coa experiencia que xa vas tendo, estarías disposto/a a que o segundo curso completo se impartise con este sistema? SI / NON
En caso negativo indicar por que _______________

GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN E POR CONTRIBUÍR Á MELLORA DA ENSINANZA UNIVERSITARIA
DE CALIDADE
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Jesús Domínguez Conde
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Configuración previa da materia.
• Situación no Plan de Estudos. Optativa cuadrimestral na licenciatura de Bioloxía (USC).
• Carga docente. 6 créditos, 4,5 (teoría) + 1,5 (prácticas).
• Obxectivos. Proporcionar ao alumnado unha adecuada formación no campo do coñecemento teórico do comportamento animal, así como das metodoloxías de
mostraxe aplicables en condicións de campo e laboratorio.
• Evolución previa da materia.

Deseño da adaptación.
Abordouse a adaptación ao Espazo Europeo de Ensinanza Superior (EEES) mediante unha focaxe coordinada do profesorado responsable desta materia nas Universidades de Vigo (Alberto
Velando), A Coruña (Juan Freire e Luis Fernández) e Santiago de Compostela (Jesús Domínguez).
Fixéronse a tal efecto dúas reunións de traballo na Facultade de Bioloxía de Santiago, mantendo
antes e despois das mesmas un foro de intercambio de ideas a través de correo electrónico.
Finalmente houbo consenso no organización relativa ao programa teórico da materia e titorías personalizadas, polo que quedou o programa práctico aberto a concreción por parte de cada universidade, tendo en conta fundamentalmente o número de alumnado matriculado e as posibilidades
docentes en relación ao profesorado dispoñible.2

Obxectivos da experiencia.
• Fomentar a participación do alumnado mediante as titorías personalizadas.
• Introducir a comprensión do método hipotético-dedutivo no marco da investigación etolóxica.
• Aplicar o método cun exemplo concreto de estudo experimental.

Contorno concreto de desenvolvemento da experiencia docente..
• Número de estudantes finalmente matriculados/as: 38. Outros 3 discentes foron repetidores que realizaron as súas prácticas o ano precedente. Este alumnado
examinouse co formato antigo.
• Canles de comunicación profesorado-alumnado. Ademais das titorías personalizadas configurouse unha listaxe de correo cos enderezos electrónicos do alumnado, o cal facilitou o envío de ficheiros e coordinación de horarios.

Teoría.
Optouse por un modelo docente caracterizado por un número de clases maxistrais limitado,
orientado fundamentalmente á exposición xenérica dos grandes temas da ecoloxía do comportamento. O esquema final incluíu unha introdución xeral de 2 horas lectivas, seguida de catro bloques temáticos. Cada un destes bloques composto por unha sesión introdutoria (1 h) + 4 horas
lectivas (Táboa 1). A carga total de teoría supuxo 22 h (redución de 51,1% respecto a anos previos). Para facilitar o traballo de preparación da materia teórica por parte do/a alumno/a, proporcionouse o desenvolvemento de cada bloque temático en arquivos de Word.
• Criterios de asistencia. Obrigatoria. Ao longo do curso pasouse lista en 10 ocasións. Indicouse que podería examinarse o que tivese > 75% asistencias. Con algunha excepción o grao de asistencia foi satisfactorio, tendo en conta ademais os
problemas relacionados cos prazos de matrícula existentes.

(2) Finalmente no curso académico 2004-05 a Universidade de Vigo non ofreceu a materia adaptada ao crédito europeo.
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Táboa 1
TÁBOA 1. Cuantificación do traballo do/a alumno/a. HP: horas presenciais; F.T.E., factor de traballo do/a estudante; H.T.P.E., horas de
traballo persoal do/a estudante
PROGRAMACIÓN
DOCENTE /
CRÉDITOS ECTS

TÉCNICA

INTRODUCIÓN

ACTIVIDADE

H.P.
(A)

F.T.E.
(B)

H.T.P.E.
(C)

Horas
ECTS
totais
(D/27)
D =A+C

do profesor

do/a alumno/a

- Presentación do programa
- Presentación da
metodoloxía docente

- Asimilación de explicacións
- Presentar dúbidas e
cuestións complementarias

2

0

0

2

0,07

TEORÍA
Teoría básica
bloques temáticos

Clase maxistral

- Introdución á materia
- Explicación conceptos
fundamentais de cada
bloque temático

- Asimilación de explicacións
- Presentar dúbidas e
cuestións complementarias

16

2

32

47

1,78

Presentación
contidos
complementarios

Clase maxistral

- Introdución á materia
- Presentación materiais
dispoñibles

- Asimilación de explicacións
- Presentar dúbidas e
cuestións

4

0

0

4

0,15

Preparación
contidos
complementarios

Traballo independente
do alumnado

- Preparación de obxectivos
e materiais

- Lectura e análise de
información

0

48

48

1,78

2

0

0

2

0,07

Titorías

- Orientación sobre o
- Presentar dúbidas e
traballo do alumnado
cuestións complementarias
- Resolución de dúbidas
- Demostrar coñecementos
- Avaliación de traballo
adquiridos
independente do alumnado - Participar en discusións

5,5

0

0

5,5

0,20

Seminarios

- Introdución á metodoloxía
- Asimilación de explicacións
de estudo
- Presentar dúbidas e
- Introdución a ferramentas
cuestións complementarias
estatísticas

4

2

8

12

0,44

20

0,74

12

12

0,44

Exame

TITORÍAS
PERSONALIZADAS

Traballo campo

- Toma de datos

20

- Tratamento da información
- Preparación da exposición

Elaboración traballo

- Supervisión da análise e
preparación de resultados
- Resolución de dúbidas

Presentación de
traballos

- Supervisión das
exposicións
- Moderar o debate

Conferencias por
expertos externos

- Busca de expertos e temas - Asimilación de explicacións
- Organización da actividade - Reflexión posterior e
- Recompilación de
lectura de materiais
complementarios
información para traballo
- Elaboración dun ensaio
posterior do alumnado

PRÁCTICAS

TOTAL

- Supervisión inicial sobre
o terreo

- Presentar dúbidas e
formular preguntas

5

0

0

5

0,18

6

0,5

3

9

0,33

167,5

6,2
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Prácticas.
No caso da materia impartida en Santiago, a parte práctica quedou configurada por tres elementos de desigual extensión temporal e obxectivos (Táboa 1):
• Realización dun traballo experimental. As temáticas de estudo foron definidas
polo profesor tomando como premisas a viabilidade e fiabilidade da toma de datos en condicións de campo. As características principais deste deseño experimental foron as seguintes:
- Tamaño de grupo: 4 alumnos/as 3
- Traballos a realizar: de campo, que non implicasen desprazamentos con vehículo (contorno da Facultade de Bioloxía), con utilización de medios ópticos convencionais (prismáticos e/ou telescopio terrestre) e tomando como
modelos de estudo especies facilmente observables e identificables.

Táboa 2
Planificación xeral da parte experimental da materia.

PERÍODO

CONTIDO

Outubro

Preparación previa do traballo

Novembro-principios decembro

Mostraxes de campo

Decembro

Preparación de bases de datos. Análise estatística

Xaneiro

Presentación do traballo
- Horas de mostraxe/estudante: 20 h. O alumnado realizou as mostraxes en
subgrupos de dous co fin de maximizar a toma de datos en cada grupo. A
cronoloxía de mostraxes de cada grupo e subgrupos foi establecida polo propio alumnado, en función da planificación xeral da materia (ver Cadro 1),
as súas axendas lectivas e a meteoroloxía dominante.
- Deseño experimental. Aplicación do método hipotético dedutivo, introducindo ao/á alumno/a na formulación dunha ou varias hipóteses a testar.
Este deseño, así como os avatares do traballo de campo e a preparación dos
resultados, seguíronse nas titorías personalizadas distribuídas ao longo do
cuadrimestre.
- Exposición de resultados. Expuxéronse mediante presentación oral por un
dos membros de cada grupo utilizando Powerpoint. O esquema de presentación do traballo foi similar ao dunha publicación científica (Introdución,
Área de estudo e Métodos, Resultados e Discusión, Bibliografía). As referencias bibliográficas presentáronse empregando as normas de publicación
dunha revista científica da área. A elección do/a alumno/a responsable da
presentación oral efectuouse por sorteo no momento previo á exposición.
Cada exposición tivo unha duración de 15-20 min e 10-15 min para debate
posterior.
- Criterios de asistencia. Obrigatoria ás mostraxes de campo e á exposición
oral de todos os grupos.

(2) Debido ao número final de alumnado matriculado configuráronse 9 grupos de 4 alumnos/as e un grupo adicional de 2
alumnos/as.
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• Seminarios. Concibíronse como unha ferramenta de apoio para a realización do
traballo experimental. Desta forma efectuáronse dous seminarios, un concibido para introducir os métodos de estudo en Etoloxía e outro na aula informática da
Facultade de Bioloxía para introducir o alumnado na utilización dun programa de
tratamento estatístico (SPSS).
- Criterios de asistencia. Obrigatoria aos seminarios.
• Conferencias. Programouse conxuntamente coas universidades da Coruña e Vigo
unha sesión de conferencias destinada a ofrecer ao alumnado das tres universidades dúas visións sobre aspectos concretos da investigación etolóxica. Esta sesión
tivo lugar o 13 de xaneiro de 2005 na Aula Magna da Facultade de Bioloxía da
Universidade de Santiago. Participou o alumnado da materia das Facultades de
Coruña e Santiago. Interviñeron como conferenciantes o profesor Alberto Velando
(UDV), quen resumiu as súas investigacións acerca da selección sexual e estratexias vitais do mascato de patas azuis, e a doutoranda Marta Arenas Romasanta
(USC), quen comentou os acertos e erros propios no deseño e execución do seu
proxecto de Tese Doutoral. Cada alumno/a debeu realizar un resumo (máximo 4 folios) acerca dos contidos e principais resultados de ambas as dúas exposicións.
- Criterios de asistencia. Obrigatoria ás conferencias.

Táboa 3
Duración e contidos das titorías personalizadas realizadas durante o curso académico 2004-05a.

TITORÍA

DURACIÓN (horas)

CONTIDOS

1

2

2

0,5

Revisión do proxecto. Inicio da mostraxe de campo. Resolución
de dúbidas

3

0,5

Seguimento do traballo de campo. Resolución de dúbidas.

4

1

5

0,5

6

1

Concreción do traballo experimental. Hipótese a testar. Onde
buscar bibliografía. Planificación do traballo. Proxecto.

Tratamento da información colectada. Resolución de dúbidas.
Preparación da exposición. Powerpoint. Resolución de dúbidas.
Preparación da exposición. Resolución de dúbidas.

Titorías personalizadas.
Concibíronse como o ámbito para o deseño e seguimento do traballo experimental, así como para a resolución de dúbidas relativas ao apartado teórico da materia. As características destas titorías foron as seguintes:
• Tempo total por alumno/a: 5,5 h.
• Tamaño do grupo: 4 alumnos/as (mesmos que no traballo experimental).
• Número total de titorías: 6. As características e duración de cada titoría indícanse no Cadro 2.
• Criterios de asistencia. Obrigatoria a todas as titorías. Púidose faltar xustificadamente a unha das titorías, excepto á primeira que foi de asistencia inescusable.
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Titorías convencionais.
Fixáronse de acordo co establecido para o conxunto das materias da licenciatura de
Bioloxía.

Adaptación ao ECTS.
A adaptación concreta do deseño teórico-práctico e a súa distribución no esforzo temporal
do alumnado están sintetizados na Táboa 1.

Métodos de avaliación.
Incluíu os seguintes compoñentes:
• Teoría. Exame final acerca do grao de coñecemento da materia impartida, incluída a de seminarios. Este exame ponderou un 50 % na nota final. A superación do
exame foi condición necesaria para a superación da materia. Neste exame teórico
puxéronse preguntas de resposta obrigatoria, destinadas a valorar o coñecemento
do/a alumno/a para a superación da materia, e preguntas complementarias, de
resposta optativa que permitiron mellorar a nota final unha vez superado o limiar
mínimo esixido para o aprobado.
• Traballo práctico. Ponderou un 40% na nota final. Todos os membros de cada grupo recibiron a mesma nota polo traballo. Na valoración de dito traballo empregouse o seguinte baremo:
- Calidade do Powerpoint. Iconografía. Animación das diapositivas. Fluidez da
exposición. Ponderou un 20%.
- Axuste ao esquema metodolóxico proposto (incluíndo formato da bibliografía). Ponderou 20%.
- Contido: formulación de hipóteses e predicións, texto, gráficas, análise estatística, bibliografía utilizada. Ponderou un 60%.
• Conferencias. Ponderou un 10%.

Resultados académicos.
A Táboa 4 detalla as notas obtidas polo alumnado matriculado nesta materia durante o curso 2004-05. A figura 1 amosa a distribución final das notas asignadas.

Gráfico 1
Notas finais obtidas polo alumnado durante o curso académico 2004-05.
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A porcentaxe de aprobado respecto ao de alumnado presentado foi do 70,9%, mentres que
a porcentaxe de aprobados respecto ao total matriculado foi do 53,6%.

Táboa 4
Detalle das puntuacións obtidas polo alumnado da materia de Etoloxía durante o curso académico 2004-05. NP = non presentado; *, alumno/a repetidor/a con prácticas aprobadas.
EXAME TEÓRICO

TRAB ALLO EXPERIMENTAL

ASISTENCIA

PREGUNTAS
OBRIGATORIAS

PREGUNTAS
COMPLEMENTARIAS

CALIDADE

A XU S T E

C O N TI D O S

(4)

(5)

(6)

ALUMNO/A 1

9,5

0,9

7,5

7,5

7,5

7,5

ALUMNO/A 2

6

0,2

7

7,5

8

7,7

ALUMNO/A 3

3,75

0,2

6

7,5

7

ALUMNO/A 4

9,25

1,15

8

7,5

ALUMNO/A 5

5,8

0

8

8

ALUMNO/A 6

0,7

0,2

ALUMNO/A 7

5,5

0,6

7,5

7,5

7,5

7,5

ALUMNO/A 8

8,25

0,6

7,5

7,5

7,5

7,5

ALUMNO/A 9

3,1

0,55

7

7,5

8

7,7

ALUMNO/A 10

NP

7,5

7,5

7,5

7,5

ALUMNO/A 11

NP

8,5

9,5

9

9

ALUMNO/A 12

7,5

0,6

ALUMNO/A 13

5,9

0,35

7

7,5

8

7,7

ALUMNO/A 14

0,9

0,25

6

7,5

7

6,9

ALUMNO/A 15

NP

NP

NP

NP

ALUMNO/A 16

2,4

0,3

8

8

8,5

8,3

8

NOME

NOTA
R E S UM E
GLOBAL CONFERENCIAS

C LA S E S
(n =1 0)

TITORÍAS
(n = 6)

9

10

6

8

8

6

6,9

8,5

5

5

8

7,9

9

9

6

8,5

8,3

8,5

10

6

8

5

6

8

10

6

8

9

6

8

10

6

NP

6

5

7,5

10

6

7

9

6

9

6

NP

NP

NP

ALUMNO/A 17

4

0

8

8

8,5

8,3

7,5

6

6

ALUMNO/A 18

5,7

0,5

7

7,5

8

7,7

8

10

6

ALUMNO/A 19

7,5

0,45

6

7,5

7

6,9

9

9

6

ALUMNO/A 20

4,1

0

9

8

8,5

8,5

7

9

6

ALUMNO/A 21

7,5

0,7

8

8

8,5

8,3

7,5

9

6

ALUMNO/A 22

7,5

0,05

9

8

8,5

8,5

7

9

6

ALUMNO/A 23

NP

8

8

8,5

8,3

7

10

6

ALUMNO/A 24

NP

8

8

8,5

8,3

7

10

6

ALUMNO/A 25

2,5

0

8,5

9,5

9

9

8

9

6

ALUMNO/A 26

5,1

0,3

ALUMNO/A 27

5,7

0,05

8

7,5

8

7,9

7

10

6

ALUMNO/A 28

7,75

0,2

9

8

8,5

8,5

9

9

6

ALUMNO/A 29

5,3

0,1

8

7,5

8

7,9

7

9

6

ALUMNO/A 30

2,2

0

8

8

8,5

8,3

7

9

5

ALUMNO/A 31

NP

8

8

8,5

8,3

8

10

6

ALUMNO/A 32

6,25

0,3

9

8

8,5

8,5

8

7

6

ALUMNO/A 33

3,1

0,5

8,5

9,5

9

9

9,5

9

6

ALUMNO/A 34

4,7

0,25

8

7,5

8

7,9

7,5

9

4

ALUMNO/A 35

NP

8,5

9,5

9

9

NP

9

5

ALUMNO/A 36

3

0,15

7

7,5

8

7,7

7

6

5

ALUMNO/A 37

4

0,2

7

7,5

8

7,7

NP

8

5

ALUMNO/A 38

5

0,55

7

7,5

8

7,7

8

6

4

ALUMNO/A 39

NP

7

7,5

8

7,7

7

8

6

ALUMNO/A 40

NP

9

8

8,5

8,5

6

4

5

NP

Iconografía. Animación das diapositivas. Fluidez da exposición. Pondera 20%
Axuste ao esquema metodolóxico proposto (incluíndo formato bibliografía). Pondera 20%
(6) Contido: formulación de hipóteses e predicións, texto, gráficas, análise estatística, bibliografía utilizada. Pondera 60%
(4)
(5)
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Enquisas de opinión do alumnado.
Finalizado o curso académico, concretamente en maio de 2005, recadouse a participación
anónima e voluntaria do alumnado mediante a listaxe de correo creada no seu momento. O alumnado foi enquisado nunha aula en presenza dunha doutoranda do profesor responsable da materia. Presentáronse un total de 11 alumnos/as. Cómpre resaltar o valor limitado desta enquisa, dado que foi feita finalizado o cuadrimestre e postas xa as notas finais. A enquisa consistiu en catro preguntas de resposta test e tres de carácter xeral destinadas a recoller a valoración do/a alumno/a sobre aspectos concretos da materia.

ENQUISA ETOLOXÍA 2004-2005
1. O formato da materia pareceuche:
■ moi bo
■ bo
■ aceptable

■ malo

■ moi malo

2. O nivel de satisfacción xeral respecto á materia foi:
■ moi bo
■ bo
■ aceptable
■ malo
■ moi malo
3. A parte práctica da materia pareceuche en conxunto:
■ moi bo
■ bo
■ aceptable
■ malo
■ moi malo
4. As titorías personalizadas parecéronche:
■ moi bo
■ bo
■ aceptable
■ malo

■ moi malo

5. Sinala as carencias que detectaches respecto a contidos e desenvolvemento da parte
teórica da materia:
6. Sinala as carencias que detectaches respecto a contidos e desenvolvemento da parte
práctica da materia:
7. Que suxestións poderías facer para mellorar as titorías personalizadas:

O grao de satisfacción xeral do formato da materia foi bastante elevado, destacando a boa
acollida que nesta enquisa recibiu o formato das titorías personalizadas (Figura 2).

Gráfico 2
Resumo das preguntas test formuladas na enquisa efectuada a estudantes da materia en maio de 2005 (n = 11).
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Respecto ás preguntas presentadas para recibir suxestións do alumnado, en relación ao
apartado teórico (pregunta 5) varios estudantes suxeriron a necesidade de incrementar o número
de horas de teoría e a existencia de problemas cos equipos de canón de vídeo que provocaron numerosas perdas de tempo. Respecto á parte práctica da materia (pregunta 6) houbo unha opinión
xeneralizada de satisfacción, aínda que insistiron na necesidade de incrementar o número de horas de titoría para supervisar a análise estatística da información colectada. Por último, respecto
ás titorías personalizadas (pregunta 7) varios/as alumnos/as suxeriron a necesidade de aumentar
o número de horas e de facelas con horario máis flexible.

Avaliación da experiencia.
• Valoración global. Moi positiva. Globalmente non supuxo un incremento desmesurado na carga de horas docente do profesor, aínda que o límite aceptable para
esta planificación da materia estaría no lindeiro de 40 alumnos/as. Cifras superiores implicarían o incremento no número de estudantes por grupo de prácticas/titorías personalizadas ou a redución no número de horas de ditas titorías. Calquera
destas opcións suporía unha perda na calidade respecto ao proxecto desenvolvido
neste curso 2004-05.
• Principais problemas detectados na experiencia ECTS.
- Desaxustes administrativos. Os prazos actuais de matrícula impiden coñecer con exactitude o número de alumnado matriculado ao inicio do curso
académico. Isto supón na práctica a existencia dun goteo de estudantes novos, incluso semanas despois de iniciadas as clases, que trastocan totalmente os fundamentos deste tipo de docencia.
- Proporción nº alumnado/profesorado. Aínda que a miña opinión é que
cun grupo de 40 alumnos/as é posible desenvolver un modelo docente como o exposto aquí, tamén é certo que sen dúbida se podería mellorar aumentando as horas de titorías e seminarios. Este aumento é literalmente inviable sen unha participación doutros/as profesores/as na materia. Como se
indicou no apartado anterior, grupos superiores a 40 alumnos/as necesariamente levarían a unha redución no número de horas de titorías personalizadas ou o incremento no tamaño de grupo de titorías/prácticas.
- Horarios. Un problema fundamental e case exasperante foi a de encaixe das
horas de titorías personalizadas nos horarios docentes dos/as estudantes,
sobre todo con relación á materia troncal de Fundamentos de Bioloxía
Aplicada. Finalmente foi posible impartir estas titorías grazas á boa vontade de alumnado e profesor, xa que moitas delas se realizaron en horas moi
pouco habituais.
• Cambios a introducir en futuros cursos.
- Prácticas. Os profesores das universidades galegas valoramos a posibilidade de efectuar unha sesión conxunta (ao estilo dun congreso científico) para a exposición dos traballos experimentais realizados polo alumnado das
tres universidades. Esta idea esixirá a unificación do formato práctico da
materia, pero parece moi prometedora, xa que pode aumentar a motivación
do/a alumno/a e fomentar a súa participación.
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Juan Freire Botana
Luis Fernández Rodríguez
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Contexto.
Antes de entrar a describir e avaliar a experiencia realizada en relación coa posta en marcha da materia Comportamento Animal no contexto da adaptación ao EEES durante o curso 200405, é preciso puntualizar as circunstancias docentes e administrativas nas que se desenvolveu, para así relativizar canto sexa posible a súa valoración:
En primeiro lugar cabe destacar o feito de que o alumnado co que se traballou non tivo na
súa vida académica unha experiencia similar, o cal tenda a producir, sen lugar a dúbidas, uns resultados inferiores en termos de calidade e cantidade de obxectivos acadados, aos que cabería esperar no caso contrario. Non obstante, e tendo en conta as excepcións administrativas inherentes
ao plan de estudos vixente (que tenden a que o alumnado teña limitada a súa capacidade para seleccionar materias opcionais), tamén debemos dicir que o alumnado matriculado nesta materia, supoñendo que a seleccionaran sendo plenamente consciente do que supón a novidade do EEES é,
en principio, aquel que amosa unha maior confianza na súa capacidade de traballo, á marxe doutras cuestións como as relacionadas coa afinidade pola materia en cuestión e co profesorado responsable da materia.
Tampouco debemos ignorar o feito de que a experiencia realizada na materia de
Comportamento Animal coexistiu con outras materias, algunhas das cales non se sumaran ao programa de adaptación ao EEES e, o que resultou ser máis problemático, outras que si se sumaran á
adaptación ao EEES, pero de forma máis tardía e parcial, sen que analizaran a nova situación coa
mesma profundidade que as materias piloto previamente á súa posta en marcha. Isto, unido á inexperiencia previa do alumnado anteriormente aludida, complica sensiblemente a interpretación dos
resultados sobre a experiencia inicial realizada sobre a adaptación ao novo Espazo Europeo de
Ensinanza superior.
Coa coexistencia de materias piloto, cun grao de adaptación total ao EEES, e outras parcialmente adaptadas, púxose en evidencia unha falta total de coordinación entre ambos os dous
tipos de materias, e probablemente tamén entre as parcialmente adaptadas, ao non planificar previamente e de maneira conxunta a súa posta en marcha, tal e como se fixo entre as materias piloto. Neste contexto, o alumnado priorizaba as esixencias doutras materias con menor grao de
transformación, fronte ás materias piloto como a de Comportamento Animal, nas que se formulaban novas ferramentas docentes. No caso desta materia, durante a primeira metade da mesma, o
alumnado non daba a importancia que debía ás titorías, non as percibían como un concepto importante dentro da nota global a pesar de llo explicar claramente nas clases iniciais. Inicialmente
non as preparaban de maneira conveniente en boa parte debido á coexistencia cos exames tradicionais que presentaban outras materias, e que erradamente o alumnado consideraba que tiña moito maior peso. Probablemente influíra tamén o feito de que por seren alumnos/as piloto se vían
con dereito a unha maior comprensión de cara á avaliación final. Este problema minimizouse na
segunda metade da materia, despois de dedicar boa parte do tempo das titorías da metade inicial
a unha dura campaña de concienciación.
Por outra parte, en relación coas esixencias que formula un cambio desta índole na docencia universitaria, resulta inevitable aludir á falta de medios coa que nos enfrontamos ao mesmo,
aínda que sendo conscientes de que o noso labor inicial é precisamente o de adaptármonos ao EEES, con todo o que supón. Neste senso, fomos deficitarios en cuestións tan importantes como a
dispoñibilidade de fondos bibliográficos suficientes para promover a lectura e o espírito crítico por
parte do alumnado; tamén faltan espazos nos que organizar titorías co alumnado cuns niveis mínimos de fluidez na interacción con el e, por tanto, na súa axeitada avaliación. En canto aos aspectos administrativos, as listaxes de alumnos/as elaboráronse co curso xa ben entrado, o cal é
contraproducente para realizar unha atención personalizada do alumnado.
A pesar de todos os inconvenientes mencionados, a experiencia levada a cabo na materia
de Comportamento Animal contou coa vantaxe dun número de alumnado razoable (19 alumnado
real – 21 alumnado matriculado), tendo en conta sobre todo o maior protagonismo do traballo do
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alumnado no novo contexto do EEES e, como consecuencia, o seguimento personalizado que require. Así mesmo, os/as estudantes en xeral dispoñían de recursos informáticos persoais, e da
Facultade Virtual para facer máis fluído o traballo dentro da materia, o cal minimizou o potencial
problema que se presenta dada a actual escaseza de recursos informáticos da facultade para cubrir
as necesidades de todo o alumnado.

Resultados.
Traballo independente do/a alumno/a e cualificacións obtidas
Os resultados que se describen sobre a adaptación desta materia ao EEES baséanse tanto
nas cualificacións obtidas polo alumnado nas distintas facetas docentes (titorías, prácticas de laboratorio, conferencias e exame), como nas manifestacións do mesmo sobre o esforzo dedicado a
cada unha de ditas facetas docentes (asistencia e traballo independente do/a alumno/a), excluíndo o exame de teoría, posto que o tempo dispoñible para realizalo non inflúe na nota final do/a
alumno/a, e engadindo a asistencia ás clases maxistrais. A enquisa proporcionada aos/ás 19 estudantes que cursaron a materia, foi cuberta por 6 deles.
Unha cuestión a destacar é que o valor teórico do factor de traballo previsto inicialmente
está dentro dos límites da dispersión observada en torno aos valores medios obtidos nas diferentes facetas docentes, e salvo no caso do tempo dedicado a elaborar un informe sobre as conferencias recibidas, o factor de traballo declarado resultou ser inferior ao valor teórico (Táboa 1). Ambos
os dous valores do factor de traballo, declarado e teórico, foron especialmente próximos no caso
da dedicación á asimilación dos conceptos teóricos (declarado: 4.48, teórico: 5.00) e á realización
do exame (declarado: 4.84, teórico: 5.96). O factor de traballo declarado respecto á elaboración
do informe das prácticas realizadas (1,36) diferiu en maior grao respecto ao valor teórico (2,00).

Táboa 1
Resultados da enquisa realizada polo alumnado sobre a súa dedicación ás diferentes facetas docentes da materia.
TEO RÍA
A LUMN O

ASIS T

TI T

AGF
MRG
CFC
CVS
MPB
LPB

15
16
16
9
15
10

8
8
8
5
8
8

Promedio 13,50 7,50
sd
3,15 1,22
%
84,375 93,75
Valor teórico

100

100

CONFERENCIAS

T.I.A. TOTAL
49
97
39
61
103
81

73
121
63
85
127
105

71,67 95,67
26,10 26,10

–

–

T.I.A TOTAL

PRÁCTICAS

F.T.

ASIST

F.T.

3,06
6,06
2,44
3,81
6,44
5,06

3
3
3
3
3
3

4
7
3
8
6
8

7
7
7
7
7
7

1,33
2,33
1,00
2,67
2,00
2,67

4,48
1,63

3,00
0,00
100

6,00
2,10

7,00
0,00

2,00
0,70

5

100

–

–

0,5

ASIST T.I.A. TOTAL
12
12
12
12
12
12

24
12
6
9
25
22

36
24
18
21
37
34

12,00 16,33 28,33
0,00 8,31 8,31
100
100

–

–

EX AM E
F.T.
2,00
1,00
0,50
0,75
2,08
1,83

Total/Alumno
2
2
2
2
2
2

1,36
0,69

2

118
154
90
115
173
148
133,00
30,54

100

161

En xeral, tal e como era de agardar, observouse alta variabilidade en canto ao traballo individual declarado polo alumnado nas distintas facetas docentes utilizadas, así como unha gran
correlación entre o traballo do alumnado e a nota final acadada, de xeito que aqueles cun factor
de traballo declarado maior acadaron as notas máis elevadas, e viceversa (Gráfico 1). A validez
do novo sistema EEES quedou demostrada nesta experiencia á vista das cualificacións obtidas no
exame teórico, xa que este non soamente constaba de preguntas tratadas nas clases maxistrais,
senón tamén no material que os/as alumnos/as debían preparar individualmente, e que era susceptible de ser abordado nas titorías.
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Gráfico 1
Relación entre o factor de traballo individual e a cualificación obtida polo alumnado (N=6) en cada un dos apartados docentes da
materia de Comportamento Animal, así como para a cualificación global.

Novas ferramentas docentes
Respecto á valoración das novas ferramentas docentes incorporadas, as titorías reveláronse como un bo sistema para o fomento da participación do/a alumno/a, xa que aínda que inicialmente, durante a primeira metade da materia puido ser desexable unha maior disposición do/a
alumno/a á participación. Así pois, esta foi mellorada notablemente durante a segunda parte da
mesma, o cal convenientemente calibrado respecto á inexperiencia do/a alumno/a neste tipo de
experiencias, fai pensar en bos resultados relativos á capacidade de adaptación dos/as estudantes
ao EEES. Cabe destacar que o número de alumnado co que se traballou permitiu desenvolver as titorías cun número pequeno de alumnos/as (4-5), polo que se ven especialmente comprometidos a
participar.
O alumnado dispoñía de fichas bibliográficas nas que se informa ao/á profesor/a sobre as
lecturas realizadas para preparar cada titoría (datos do texto, capítulos e apartados lidos, tempo
dedicado, valoración do texto, etc.). Estas fichas debían ser entregadas con suficiente antelación
á celebración de cada titoría, co cal o/a profesor/a ten un maior control sobre o desenvolvemento da mesma. Grazas a isto pode presentar cuestións clave baseándose nas lecturas efectuadas polo alumnado en relación cos contidos da titoría e condicionar a participación activa do/a
alumno/a. Pola súa parte, o alumnado vese obrigado a ser sincero á hora de cubriren as fichas bibliográficas, xa que se lle fai preguntas sobre o material de lectura utilizado e avalíase o seu rendemento. As fichas bibliográficas revelaron que, asumindo un grao similar de ocupación do alumnado (aínda que nesta materia coincidían alumnos/as de 4º e 5º curso de licenciatura) o hábito
de lectura é moi variable no alumnado. A modo de exemplo, houbo alumnos/as que unicamente
entregaron 2 fichas bibliográficas, correspondentes a 1 capítulo de 2 textos distintos, para os que
investiron 2 horas e 25 minutos, mentres que outros entregaron 14 fichas correspondentes á lectura de 22 capítulos pertencentes a 5 textos diferentes, para o que investiron 45 horas e 30 minutos. En xeral, as fichas bibliográficas demostraron ser un material útil, que incentiva a lectura
no alumnado, que permite un maior control no desenvolvemento das titorías, que fomenta a utilización de bibliografía á marxe dos típicos apuntamentos, e que achega información sobre o traballo independente realizado polos alumnos/as. (HABERÍA QUE ANALIZAR CON MÁIS DETALLE ESTES DATOS)
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Outro aspecto positivo das titorías levadas a cabo durante o desenvolvemento da materia
de Comportamento Animal é que motivaron o alumnado para formular máis dúbidas das que ata o
de agora eran habituais no contexto da clase maxistral. Deste xeito, a participación voluntaria
do/a alumno/a viuse sensiblemente mellorada, o cal permitiu, á súa vez, poñer de manifesto as
debilidades de cada discente, en canto a cuestións como a capacidade de expresión, a claridade
con que asumiron os contidos principais da materia, etc. Estas cuestións normalmente non afloran nos exames escritos, ou non o fan coa mesma claridade.
Por outra parte, outra das novidades docentes utilizadas nesta experiencia foi a obrigatoriedade da asistencia a conferencias pronunciadas por investigadores especializados en
Comportamento Animal, xunto coa entrega dun informe posterior individual e sometido a avaliación polo/a profesor/a. A experiencia resultou ser positiva, posto que os/as estudantes viron a
aplicabilidade directa da materia que están estudando, e ademais permitiu ao/á profesor/a avaliar
a capacidade de síntese e de comprensión do/a alumno/a, especialmente en canto a problemas reais de investigación en bioloxía, o cal require en moitos casos capacidade de manexar e interrelacionar conceptos de diferentes disciplinas da bioloxía.
Finalmente, respecto ás ferramentas informáticas, hai que dicir que o espazo habilitado na
Facultade Virtual para a materia permitiu desenvolver fundamentalmente cuestións administrativas e de organización da materia. Con todo, a súa utilización en termos puramente docentes (resolver dúbidas, fomento do debate, etc.) resultou ser moi escasa no que ao alumnado se refire.

Traballo presencial do/a profesor/a
En termos de dedicación presencial neta do/a profesor/a durante a experiencia piloto desenvolvida, produciuse un incremento de 6 horas presenciais respecto ao sistema anterior, no que
se impartían 60 horas (45 de teoría e 15 de prácticas), excluído sempre o exame de teoría posto
que foi similar en ambos sistemas. Se ben aplicouse unha redución considerable (60%) nas clases
maxistrais, e menor (20%) nas clases prácticas (xa que é máis difícil que o traballo independente
do/a alumno/a supla as clases presenciais de laboratorio, ao ser unha materia experimental), coa
experiencia piloto incrementouse considerablemente o traballo presencial do/a profesor/a nas titorías, ao que hai que sumarlle a presencialidade relacionada coas conferencias pronunciadas ao
alumnado. Cabe destacar polo tanto que o incremento de aproximadamente un 10% no traballo
presencial do/a profesor/a neste caso foi debido fundamentalmente ao desenvolvemento das titorías, e que este aspecto depende directamente do número de alumnado matriculado na materia.
No noso caso, o baixo número de alumnos/as permitiu que o traballo presencial do/a profesor/a
non se incrementase desmesuradamente, pero ante un eventual incremento notable da matrícula
habería que reconsiderar o deseño da materia.
Respecto ao traballo non presencial do/a profesor/a, a organización da materia resultou ser
máis complexa e requiriu máis tempo do que viña sendo habitual, xa que houbo que planificar horarios e calendarios para máis actividades docentes, pensar novas normas de funcionamento e avaliación, e facelo a un nivel máis fino ca co sistema clásico, investir tempo en proporcionar material bibliográfico ao alumnado, dada a falta de medios actuais. Ademais, cambiáronse os contidos
das clases maxistrais (e tamén o material gráfico correspondente), deseñouse material para o traballo independente do/a discente, e para o desenvolvemento das titorías e investiuse máis tempo
en corrección de ensaios de conferencias, etc. Non obstante, o tempo invertido en moitos destes
aspectos, a pesar de ser elevado nun principio, tende a reducirse co tempo e a experiencia.
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Cuestións clave a resolver.
Para cada materia
Dentro do novo sistema EEES cada materia deberá deixar claro ao alumnado as normas que
debe seguir canto ás distintas actividades docentes que se lle presenten, e o ideal sería que non
houbese excesivas discrepancias entre materias, xa que non darían a solidez necesaria ao sistema
educativo.
Cada materia deberá resolver cuestións de carácter xeral como a obrigatoriedade da asistencia a cada unha das actividades docentes propostas, a importancia de cada unha delas respecto á cualificación final do/a alumno/a e se é necesario acadar unha nota mínima nalgunha ou en
todas as facetas docentes empregadas, a necesidade de novos sistemas de avaliación axeitados ás
diferentes ferramentas docentes utilizadas (por exemplo, para a actitude e o traballo desenvolvido polo alumnado nas titorías), a multiplicidade potencial de exames de setembro ante potenciais
suspensos nalgunhas, non en todas, das facetas docentes proxectadas, os criterios para a redución
da presencialidade e, en relación con iso, a cantidade e tipo de materia destinada ao traballo independente do/a alumno/a, etc.

Cuestións xerais
Desde o punto de vista administrativo, é imprescindible para a organización das distintas
actividades docentes dunha materia e para o seguimento personalizado do alumnado que os prazos de matrícula se habiliten coa suficiente antelación como para que o/a profesor/a poida dispoñer das listaxes do alumnado desde o comezo de curso. Así mesmo, a existencia de prazos de matrícula extraordinarios pode complicar notablemente o bo desenvolvemento da docencia, e incluso presentar problemas éticos e/ou legais para o/a alumno/a e a Universidade. Co fin de fomentar o descenso da excesivamente elevada porcentaxe de estudantes de segunda matrícula ou posteriores, que complicaría notablemente a xestión da materia de non se incorporaren plenamente a
ela, é dicir, participando en todas as actividades docentes propostas (ao cal, por certo, teñen dereito), sería fundamental considerar novamente a falta de asistencia a un exame oficial como un
suspenso.
En canto ao material e infraestruturas necesarios para unha adecuada adaptación ao EEES,
púxose de manifesto a necesidade de dotar á biblioteca con máis bibliografía para o alumnado e
outros medios complementarios que poidan contribuír a paliar o déficit actual, como por exemplo,
a habilitación dun servizo de dixitalización de textos, como se fixo noutras universidades. Tamén
son necesarios máis espazos para reunións de distinta índole, pero relacionadas todas elas coa
adaptación ao EEES, como son as titorías co alumnado (neste senso os gabinetes compartidos son
contraproducentes incluso para a atención personalizada e individualizada do alumnado), as reunións de coordinación do profesorado, etc.
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E COMPARADA

Dr. Manuel A. Aldegunde Villar
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Descrición da situación da materia
Materia
Código da materia
Lingua na que se dá
Tipo de materia
Número de créditos
Anual/cuadrimestral
Créditos ECTS
Curso
Horarios de clase
Datas de exames
Profesor

Horario de titorías
Metodoloxía da ensinanza
Sistema de avaliación
Tempo de estudo e traballo
persoal do/a alumno/a
(estimado)
Recomendación para o
estudo da materia

NEUROBIOLOXÍA XERAL E COMPARADA
410012552
Castelán > Galego
Optativa de especialidade
4,5 : 2,5 Teóricos + 1 laboratorio + 1 Seminarios
Cuadrimestral
4,5
Segundo ciclo (5º curso)
Mércores e xoves de 13 a 14 h.
Xuño:
Setembro:
Dr. M. Aldegunde
Tfno.: Ext. 13335
Enderezo electrónico: fsaldegu@usc.es
Área Fisioloxía Animal (Dpto. Fisioloxía)
FACULTADE DE BIOLOXÍA
Martes e venres de 13 a 14 h.
Mércores de 10 a 14 h.
Teórica, Práctica, Seminarios.
Traballo persoal do/a alumno/a
Continuada e exame
73,5 horas non presencial (Total: 121,5 horas)

Ter aprobada a Fisioloxía Animal (3º curso)
Traballo diario
Cubrir a planificación da materia

Obxectivo
Adquirir un coñecemento básico sobre o sistema nervioso e como ten lugar a transmisión
de sinais nel, tendo en conta os diferentes niveis: I. o celular/molecular, II. o sináptico e III. os
circuítos de comportamento. Cada un destes niveis solápase cos outros, sendo os niveis
celular/sináptico nos que se incidirá máis profundamente durante o curso.

Obxectivos específicos:
• Coñecemento básico da evolución e constituíntes do SN
• Como se xeran os sinais e pasan dunha neurona a outra neurona
• Interacción dos neurotransmisores cos seus receptores
• Analizar e estudar os sistemas de neurotransmisores individualmente
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Evolución previa da materia
• Alumnado 2002-2003: 88
• Alumnado 2003-2004: 55 (materia pre-piloto EEES)
• Alumnado 2004-2005: 53 (materia piloto EEES)

Interpretación da Inflexión no curso 2003-2004
➜ Evolución da matricula en base aos cursos anteriores
➜ Renuncia á matrícula de numerosos/as alumnos/as baseándose na programación
do curso cun sistema de avaliación continuada.

Indicadores de rendemento
Gráfico 1
Indicadores de rendemento

Curso 2004-2005

Curso 2003-2004

Curso 2001-2002

Curso 2002-2003

Obsérvase claramente a mellora do rendemento do alumnado a medida que se implanta o
sistema de ensinanza adaptado ao EEES (Cursos 2003-2004 / 2004-2005)
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Método de avaliación
Táboa 1
Método de avaliación: continuada e exame

Parámetro a valorar

Valor

Esixencias

Asistencia a clase con participación activa

≤< 1

Tomarase lista
aleatoriamente

Desenvolvemento dun tema relacionado co programa da materia.
Exposición (máximo 20-30 minutos) e discusión

≤< 2

Serán avaliados

Asistencia e memoria das prácticas realizadas

≤< 2

Serán avaliadas

≤< 1.5

Serán avaliados

≤< 2

Serán avaliados

≤< 1

Serán avaliados

≤< 1

Serán avaliados

Realización dos Boletíns de autoavaliación e problemas
Realización dun DESEÑO EXPERIMENTAL (este traballo pode substituír ás prácticas de
laboratorio). Será avaliado e discutido
Lectura crítica dun traballo científico relacionado coas neurociencias. Criticar/avaliar a
validez científica do artigo baseándose no coñecemento actual do/a alumno/a.
Extensión aproximada da avaliación 2 páxinas
Posibles puntos para abordar:
- Tipo de investigación
- A hipótese de traballo
- A claridade da introdución e hipótese
- O resumo (abstract)
- Material e métodos: validez das medidas, deseño experimental, método estatístico utilizado, ...
- Discusión: claridade, soportada polos resultados, moi especulativa.
- Bibliografía: adecuada, posta ao día.
Outros (a considerar)
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TOTAL

≤< 10,5

EXAME

≤< 5

Esixirase un mínimo dun
40% para avaliar o resto

NEUROBIOLOXÍA XERAL E COMPARADA

Aplicación ao ECT
Táboa 2
Aplicación ao ECT
A
ACT I VI D ADE
Docencia

Método

Teoría

Clase maxistral

Seminario

B

C

Horas
Factor de
Horas
presenciais traballo
de
fóra
do/a
clase
da aula estudante

D

E

Horas de
Créditos
traballo
Horas
ECTS
persoal
Totais
do/a
(E/27)
estudante

do profesor
(INFORMACIÓN)

do/a alumno/a
(COÑECEMENTO)

Explica os
fundamentos
teóricos

Asimila e toma
apuntamentos.
Presenta dúbidas

25

1,8

45

70

Seminario sobre Presenta obxectivos,
orienta e titoriza os
un tema da
traballos
materia

Traballo en grupo.
Presenta oralmente
o traballo.
Desenvolve os boletíns de problemas
e de autoavaliación

10

2

20

30

Laboratorio

Prácticas

Presenta os
obxectivos, orienta
o traballo e realiza
o seguimento

Desenvolve a
práctica e elabora a
memoria
correspondente

5

0,5

2,5

7,5

Aula
Informática

Prácticas con
modelos

Presenta os obxectivos e colabora na
interpretación dos
resultados

Realiza as simulacións e interpreta
os resultados

5

1

5

10

Outras
actividades

Titorías persoais

Orienta e resolve
dúbidas

Recibe orientación
personalizada

Outras
actividades

Busca na rede

Ampliación de perspectivas da materia

Busca elementos
para ampliar a
teoría

0,5

1

Exame
T O TAL

0,5

2,5
45

3

1
2,5

73,5

121,5

4,5

Enquisa de opinión do alumnado
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Grao de satisfacción á adaptación
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Problemas existentes
Tal e como se observa a partir das enquisas de opinión pódese considerar que o alumnado
está altamente satisfeito do sistema, NON OBSTANTE é opinión xeneralizada que este sistema debería de levarse a cabo coexistindo cun menor número de materias. Nas titorías ao longo do curso foi opinión xeneralizada que o traballo que leva este método de estudo é moi intenso e continuado, polo que a súa coexistencia coas numerosas materias do curso é complexa. Moito alumnado considera que se existise na mesma especialidade e curso outra materia con este desenvolvemento docente moi probablemente non a cursarían.

Experiencia do profesor
Experiencia moi frutífera. A resposta do alumnado en xeral moi tremendamente positiva.
Existen problemas de horario para desenvolver máis as titorías e desenvolver novos sistemas
docentes (grupos de discusión con poucos/as alumnos/as que se desenvolverían inmediatamente
despois de finalizar determinados bloques docentes)
Supón unha carga de traballo moi superior ao desenvolvido nunha materia polo método
clásico.
Dispoñibilidade practicamente ilimitada. Nunha das preguntas da enquisa preguntábaselle
aos/ás alumnos/as porque non fixeron uso das titorías a través do enderezo electrónico (posibilidade que se lles propuxo desde o primeiro día) e a súa contestación xeneralizada foi porque o profesor estaba dispoñible a calquera hora.
O desenvolvemento das titorías -por grupos con horario de cita e individuais libres- (sen
contar as propias do POD) e as autoavaliacións ao longo do curso (incluíndo a súa preparación e
avaliación) consumiron aproximadamente un valor de 127, 55 horas. Neste cómputo horario non
inclúe a dedicación normal do curso (90 horas en POD): docencia teórica (25 h.), prácticas (10
h.), Seminarios (10 h.), nin as titorías ordinarias.
É preciso desenvolver os fondos bibliográficos a disposición por parte do alumnado. Este
sistema apártase dos apuntamentos da clase e esixe e profunda no uso de libros de texto.
Desenvolvemento de máis postos informáticos. Desde o meu punto de vista, o desenvolvemento de máis prácticas de simulación como substrato docente e a dispoñibilidade de acceso á
busca bibliográfica (ex.: de revistas científicas: crítica de traballos, desenvolvemento de seminarios específicos, desenvolvemento do deseño experimental..) son dous aspectos importantísimos no
novo desenvolvemento docente.
Sería ideal contar cun menor número de estudantes.

Cambios a introducir no próximo curso
A miña intención, dependendo da carga docente que se me recoñeza no POD (ver subapartados anteriores), é seguir co novo sistema. Se fose así introduciría os seguintes cambios:
• Axuste do programa teórico e práctico (segundo resultados da enquisa realizada a
final de curso ao alumnado).
• Axuste mínimo do sistema de cualificación.
• Estandarizar, no posible, os horarios de titorías con cita.
• Potenciar o uso de titorías a través de correo electrónico.
• Potenciar o desenvolvemento de foros de discusión (temas relacionados co desenvolvemento do programa).
• Fomentar a lectura, uso e crítica de traballos científicos.

71

4.6. MICROBIOLOXÍA E
BIOTECNOLOXÍA AMBIENTAL

Ángeles Cid Blanco
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Descrición da materia
Nome e código da materia
Curso
Cuadrimestre
Tipo de materia
Número de créditos ECTS
Lingua en que se dá
Profesora

Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
(código: 610212626)
Segundo ciclo (4º ó 5º)
2º Cuadrimestre
Optativa
6 créditos
Castelán
Ángeles Cid Blanco

Contexto
A materia “Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental” é materia optativa de 2º ciclo que se
dá dentro dos 2 itinerarios ofertados para a licenciatura de Bioloxía da Universidade da Coruña, a
saber: Bioloxía Ambiental e Bioloxía Molecular.
Este feito contribuíu a que o alumnado matriculado nesta materia durante o curso 2004-05
foi moi pouco homoxéneo, o que creou dificultades á hora de planificar determinadas actividades
como se comentará máis adiante.

Obxectivos, competencias, habilidades e destrezas
A adaptación desta materia piloto mantivo o número de créditos (4,5 teóricos e 1,5 prácticos) e os descritores da materia que aparecen no plan de estudos que se ofrece actualmente na
nosa universidade (BOE de 7 novembro de 2000).
O obxectivo xeral da materia é comprender o papel que desenvolven os microorganismos
nos ecosistemas e como se poden utilizar as diferentes capacidades microbianas en beneficio da
sociedade.
Co desenvolvemento da materia espérase que o alumnado adquirira algunhas competencias
tales como:
• recoñecer o papel que xogan os microorganismos no mantemento e dinámica dos diferentes ecosistemas
• capacidade de levar a cabo un deseño experimental e de laboratorio da potencial utilización de diferentes microorganismos para solucionar algúns problemas do medio natural
servíndose da potenciación de diferentes aspectos do metabolismo microbiano.
Ademais mellóranse diferentes habilidades e destrezas do/a alumno/a, como son:
• capacidade de síntese de conceptos
• comprensión de textos científicos no ámbito da Ecoloxía Microbiana e a Biotecnoloxía
Ambiental
• capacidade de relación de conceptos e aplicacións prácticas dos mesmos
• expresión oral de coñecementos científicos
• manexo de equipos e material dun laboratorio de Microbioloxía.
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Metodoloxía
Para un bo desenvolvemento da materia recoméndaselle ao alumnado que teña as materias
troncais da área de Microbioloxía superadas, ademais do coñecemento dos conceptos básicos
Bioquímica e Ecoloxía. Tamén é recomendable o coñecemento do idioma inglés cun nivel de comprensión de lectura medio e nivel de usuario de ferramentas informáticas.
A metodoloxía seguida para ensinar esta materia consta de:

Clases maxistrais
Nelas danse os conceptos básicos dos 19 temas incluídos no programa da materia. A tendencia xeral foi que cada tema se corresponda cunha clase maxistral, e nalgúns casos 2. Durante
este curso déronse 25 clases maxistrais.
Seminarios
Realizáronse 2 tipos de seminarios:
Tipo A: Comentario dun artigo de investigación relacionado co programa da materia
Todo o alumnado le o mesmo artigo, e a partir da súa lectura elabora un resumo, dunha
extensión máxima de 200 palabras, poñen título ao artigo e presentan 5 palabras clave.
Estes resumos preséntanse nun día fixado previamente, dentro da hora de clase e cada
alumno/a corrixe o resumo presentado por un compañeiro ou compañeira, repartidos ao
azar.
Tipo B: Elaboración dun tema ou parte dun tema do programa da materia
Poden ser elaborados individualmente ou por grupos. Dependendo do número de alumnos/as que interveñan proporcionaránselles os diferentes temas. Os grupos de 3 alumnos/as foron os máis frecuentes.
A profesora proporciónalles a bibliografía a partir da cal elaborarán dito tema, que presentarán na clase ante os/as compañeiros/as.
Algúns destes temas presentáronse intercalados entre as clases maxistrais pero a maioría
deles presentáronse cando estas xa concluíran.

Titorías de aprendizaxe e seguimento
Trátase de reunións dunha hora de duración con grupos de tres alumnos/as. Na programación previa ao inicio de curso, formulouse a posibilidade de realizar 6 titorías ao longo do cuadrimestre, unha despois de cada unha das seccións do programa teórico da materia. No entanto, durante o curso 2004-05, debido á problemática do alto grao de heteroxeneidade do grupo de alumnado matriculado, só se realizaron dúas destas titorías con cada alumno/a. Na primeira delas fíxoselles un cuestionario sobre cales eran as súas expectativas con respecto a esta materia e ademais sentábanse as bases para a realización dun seminario posterior. Na segunda, próxima ao final das clases maxistrais, facíanselles preguntas acerca do nivel de coñecemento acadado así como se se lograran os obxectivos propostos na titoría anterior.
Ademais destas titorías específicas, o alumnado acudiu a titorías normais para consultar
aquelas dúbidas que lle xorden ao longo do curso.

Prácticas de laboratorio
As prácticas de laboratorio leváronse a cabo ao longo de cinco días alternos ao longo de
dúas semanas. Unha vez máis a heteroxeneidade do grupo de alumnos/as, fundamentalmente debido ao feito de que fosen de 4º e 5º curso non permitiu que se desenvolvesen as prácticas consorte ao seu trazado inicial, que era o de tres horas de laboratorio durante cinco días consecutivos.
Ao finalizar as prácticas, o alumnado elabora un informe final das prácticas.
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Avaliación
A teoría da materia avaliouse mediante un exame final, que constitúe o 60% do valor da
nota final. As titorías sométense a avaliación continua, e xunto cos traballos dos seminarios propostos constitúe o 25% do valor da nota final. O informe final das prácticas de laboratorio e a avaliación continua do traballo no laboratorio constitúe o 15% do valor da nota final.
Para superar a materia, o/a alumno/a debe superar cada un dos apartados da avaliación.

Resultados
Na figura represéntanse as cualificacións obtidas na convocatoria oficial de xuño do curso
2004-05 polos 30 alumnos/as matriculados/as na materia. O 60% do alumnado obtivo a cualificación de notable, o que pode considerarse un bo resultado desta experiencia.

Gráfico 1
Cualificacións obtidas na convocatoria oficial de xuño do curso 2004-05 polos 30 alumnos/as matriculados/as na materia
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4.7. XENÉTICA MOLECULAR

Paloma Morán
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Descrición da situación da materia no plan de estudos.
Obxectivos e carga docente; evolución previa da materia
Descrición da situación da materia no plan de estudos
No curso 2004/2005 comezou a implantarse o segundo ciclo da licenciatura en Bioloxía
(Plan 2001) con tres especialidades diferentes e cun número medio de alumnado matriculado en
cuarto curso de 38.
No proxecto piloto de adaptación ao EEES están implicadas as materias específicas de cuarto curso da rama de Biotecnoloxía todas elas de 6,5 créditos, e que son novas en comparación co
plan de estudos anterior (Plan 1994). Nesta rama matriculáronse un total de 16-15 alumnos/as segundo a materia. É importante sinalar que ademais destas materias os estudantes están matriculados das materias troncais e que estas seguen o método “tradicional”. Así, o alumnado cursou durante o primeiro cuadrimestre:
• Métodos en bioquímica e bioloxía molecular 4,5 créditos
• Métodos e técnicas en taxonomía e identificación de vexetais 4,5 créditos
• Técnicas histolóxicas 4,5 créditos
E durante o segundo cuadrimestre :
• Métodos en inmunoloxía 6 créditos
• Técnicas en microbioloxía 4,5 créditos
• Crecemento e desenvolvemento de plantas 5 créditos

Obxectivos e carga docente das materia Xenética Molecular:
Os avances no campo da xenética e en concreto as súas aplicacións na investigación fan
que nos últimos años se desenvolvera unha parte da mesma denominada xenética molecular e enxeñería xenética na que se nos amosa o manexo do ADN e ARN. Esta metodoloxía permitiunos analizar a función dos xenes e introducirnos en procesos máis complexos. É un campo que se desenvolve moi rapidamente polo tanto o interese desta materia é o coñecemento das bases conceptuais e metodolóxicas para poder entender os grandes logros neste campo.
En programa desenvólvense os seguintes aspectos da xenética molecular: Reorganización e
evolución do xenoma. Mutaxénese. Control da expresión xénica. Enxeñería xenética. Transxénese.
Terapia xénica.
A carga docente total é de 6,5 créditos repartidos 4 deles de carga teórica e 2,5 de carga
práctica.

Evolución previa da materia
Esta materia ofrecíase como optativa no plan de estudos anterior, pero a carga docente
era diferente así como os epígrafes de BOE que non coinciden na súa totalidade. A demanda da
materia era moderada, 20-30 alumnos/as e a porcentaxe de alumnado presentado que supera a
materia do 70-80%.

Deseño da adaptación: novas metodoloxía docentes
Para organizar o curso durante os meses de maio, xuño, xullo e setembro de 2004 realizáronse diversas reunións entre o profesorado implicado para coordinar os contidos docentes de cada materia e os obxectivos que se desexaban acadar en cada unha delas. Tratouse de igualar as
distribucións de créditos EEES das diferentes materias e acordar entre todos as horas dedicadas a
teoría, seminarios, laboratorios, aula de informática, titorías e outras actividades. Tamén se determinou o valor de cada actividade na nota final do/a estudante. Acordouse utilizar como medida 1
crédito igual a 25 horas ECTS e respectar as horas de prácticas de forma que 2,5 créditos prácti-
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cos representen ao igual que sempre 25 horas presenciais. O labor que se considerou máis importante foi a coordinación entre materias tanto horizontal como vertical e constitúe a de maior dificultade.

Adaptación ao ECTS: cuantificación do traballo do alumno

Táboa 1

Tendo en conta o acordado, a materia divídese en clases teóricas, clases prácticas de ordenador, laboratorio e taboleiro (problemas), seminarios (individual e conxunto) resumo de artigos,
titorías personalizadas e exame. A distribución das horas presenciais e de traballo persoal indícase na táboa:

Adaptación ao ECTS: cuantificación do traballo do/a alumno/a; criterios; aplicación
Técnica

A: Horas
presenciais

Actividade
Profesor

Alumno/a

Aula

B: Horas
C: Factor de deD:trHaobraalslo
presenciais
traballo
persoal
Alumno/a
Fora da aula
Alumno
(E*G)

Horas
totais

Créditos
ECTS

Alumno/a
(E+F+H)

(E/25)

Clase maxistral

Explicación de
fundamentos teóricos

Asimila e anota conceptos
Plantexa dúbidas e
cuestións

20

0

2

40

60

2,4

Seminarios

Presenta obxectivos,
orienta e titoriza o
traballo

Desenvolve, redacta e
expón un traballo.
Organiza traballo en grupo.

5
1

0
0

6
10

30
10

35
11

1,4
0,44

Prácticas no
laboratorio

Presenta obxectivos,
orienta e realiza o
seguimento

Experimenta, usa material
experimental e elabora
unha memoria

20

0

0,5

10

30

1,2

Problemas,
modelos...

Presenta obxectivos, orienta e axuda na interpretación dos resultados

Resolve problemas e
interpreta resultados

5

0

2

10

15

0,6

Titorías
personalizadas

Orienta e resolve dúbidas

Plantexa dúbidas e cuestións.
Expón os seus problemas e
avances.

0

3

0

0

3

0,12

Búsquedas
na rede

Orienta sobre os recursos
dispoñibles

Plantexa dúbidas e cuestións.
Expón os seus problemas e
avances.

0

0

0

0

0

0

2

0

3

6

8

0,32

162

6,48

Exame
T O TAL

Métodos de avaliación
Avaliación continua: 60% da nota final
Desta porcentaxe (60%) a avaliación detállase da seguinte forma:
• 30% Asistencia e presentación dos resumos correspondentes aos seminarios.
Valorarase a capacidade de síntese e comprensión do artigo e a participación activa no debate.
• 15% Asistencia ás practicas de problemas e participación nas mesmas.
• 15% Presentación de resumo de prácticas de laboratorio e ordenador (a asistencia
ás mesmas é obrigatoria). Valorarase a presentación clara de datos e a súa interpretación correcta.
• 40% realización dun seminario especifico e exposición do mesmo. Neste seminario o alumnado debe reflectir o seu interese na materia, debe demostrar que domina a busca de referencias sobre o tema e que realizou as suficientes lecturas so-
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bre o mesmo. Valorarase a claridade e precisión na presentación e exposición e o
bo uso da bibliografía.
Exame escrito: 40 % da nota final.
Responder a 3 preguntas dun total de 6 preguntas. As preguntas serán de desenvolvemento e están deseñadas para poder avaliar o coñecemento e comprensión da materia. Valorarase o uso de material adicional ao subministrado durante as clases de
teoría, a utilización de exemplos apropiados e a capacidade crítica. Cada pregunta
valorarase sobre 100 e o valor final será a media das tres preguntas. Os exames con
menos de tres preguntas contestadas non serán válidos.

Resultados académicos: análise de cualificacións
Todo o alumnado participou en todas as actividades e todos superaron a materia. A maior
dificultade deuse no exame escrito, o resto das actividades foron superadas con éxito. As notas
numéricas finais oscilaron entre 7,34 e 8,9. Dende o profesorado coincidimos en que, se todo o
alumnado colabora coma neste caso, este baremo de puntuación establece poucas diferenzas entre alumnos/as. Deste xeito, beneficia a aqueles “despreocupados” porque se lles “obriga” a realizaren unha actividade continua e prexudica aos “bos” por que o resultado comparativo é peor
que co sistema tradicional.

Enquisas de esforzo e opinión do alumnado
A valoración do alumnado a esta metodoloxía de ensinanza pódese considerar, á vista das
enquisas, positiva posto que a nota media total da materia é 2.3 (sendo o mellor valor o 1, o
peor o 5, e o valor medio o 3). Porén o sentir xeral é que traballaron máis que os/as outros/as
compañeiros/as que non participaron en experiencias piloto e as notas finais non resultaron tan
boas como eles esperaban. A dificultade na adaptación do sistema radica na gran cantidade de
horas presenciais das materias troncais que son na súa maior parte prácticas polo que os alumnos permanecen moitas horas no centro e resulta imposible “levar as materias ao día” xa que
moitas semanas só en horas presenciais superan as 40 horas.
En xeral, supúxolles un esforzo importante, claramente superior ao dunha materia tradicional. É importante sinalar que se lles “obriga” a participar na experiencia e non se lles ofrece
unha recompensa a cambio.

Avaliación da experiencia do profesorado
Á vista das enquisas decidimos:
• Especificar escrupulosamente os criterios de avaliación en cada apartado da materia.
• Indicar dunha forma estrita que se pretende coa materia, cal será a metodoloxía para
conseguilo e cal será o traballo requirido ao/á alumno/a.
• Establecer un sistema de avaliación continuada, con traballos curtos e periódicos, puntuables en cada apartado da materia. Isto supón redimensionar a porcentaxe de exame
teórico, seminarios e informe de prácticas. Así mesmo, tanto seminarios como informes
de prácticas solicitaranse e avaliaranse durante o curso. Todo isto contribuirá a que o/a
alumno/a coñeza o progreso da súa cualificación na materia.
• Advertir das vantaxes e inconvenientes que o sistema europeo de ensinanza supón para o alumnado (sen asustalos).
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• Readaptar a carga docente do/a alumno/a nas materias troncais respecto ás específicas
da Orientación. As materias troncais supoñen unha dedicación excesiva do alumnado en
comparación aos créditos que teñen asignados (suxerido polo alumnado). Mellorar a guía
docente. Especificar con máis claridade os distintos obxectivos e introducir os aspectos
propostos en Boloña: ensinanza transversal, capacidades, etc.
• Mellorar as infraestruturas para a realización do traballo persoal individual ou en grupo
do/a alumno/a na Facultade: aulas de reunións, aulas informáticas, etc.
A título persoal vou cambiar o exame de preguntas curtas a tipo test porque é imparcial
aínda que non necesariamente máis xusto. Ademais este próximo curso os seminarios consistirán
na lectura e resumo de artigos científicos en vez da preparación dun seminario individual.
Particularmente estou moi contenta coa resposta dos/as alumnos/as e coido que os exames de decembro dificultan en gran medida o desenvolvemento do curso. A maioría dos alumnos
tiñan materias pendentes doutros cursos o que lles impide levar a materia ao día.

Cuestionario para a autoavaliación das materias
participantes no proxecto ECTS
Para cada epígrafe responder brevemente e indicar: fortalezas, debilidades e propos tas de mellora.
1. OBXECTIVOS DA MATERIA
• Os obxectivos están claramente definidos e especificados?
Si.
• Existe coherencia entre os obxectivos e os contidos da materia?
Si.
• Existe unha clara diferenciación entre as competencias específicas e xenéricas que
adquire o/a alumno/a ao rematar a materia?
Si, pero as xenéricas poden ser acadadas noutras materias ou ben son complementarias ás obtidas noutras.
2. REQUISITOS DE ACCESO (=PERFIL DE INGRESO)
• Os requisitos de admisión e de promoción na materia están suficientemente especificados? (perfil de ingreso que debería ter o alumnado)
Especifícanse claramente tanto os coñecemento previos necesarios e o sistema de
avaliación.
• Tense en conta os perfil do alumnado da experiencia realizada para desenvolver a
nova guía docente da materia?
Detéctase que unha parte do alumnado carece dos coñecementos previos necesarios,
pero non por iso deixan de ser necesarios, polo tanto aparecen de novo na guía
docente.
• Existen mecanismos para chegar a ter o perfil de ingreso necesario para esta materia e existen medios para informar o alumnado da existencia destes mecanismos?
Sería necesario que existisen materias chave, que non se puidesen cursar a ampliación dunha materia concreta sen ter superada a materia xeral. Non é información o
que lle falta ao alumnado.
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Téñense en conta para a elaboración da guía docente os resultados das enquisas de opinión que cobren os/as estudantes ao finalizar a materia?
Si, sobre todo na adecuación dos medios e contidos.
3. PLANIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA MATERIA (GUÍA DOCENTE)
• Está elaborada a Guía Docente da Materia?
Si.
• Por quen foi elaborada?
Si.
• Axústase á estrutura definida na Guía de Guías?
Si, na medida do posible.
• Principais aspectos nos que se aparta do modelo ACSUG.
Non hai.
• Causas destas desviacións (en caso de existiren).
• Considera que estas diferenzas supoñen unha mellora?
• Proporía manter as modificacións realizadas? Por que?
• Están consensuados estes cambios con outro profesorado?
- Con profesorado da súa universidades?
- Con profesorado doutras universidades?
4. O PROGRAMA DA MATERIA (DESENVOLVEMENTO DA GUÍA DA MATERIA)
Existe un protocolo para informar o alumnado da experiencia de ECTS na que vai participar?
• Conta o alumno cun asesoramento continuo ao longo da experiencia?
Si.
• Téñense en conta os resultados obtidos nas enquisas de opinión dos estudantes
sobre a súa orientación dentro deste proceso de experimentación?
Si.
• Adáptase a guía da materia ás condicións concretas ou ao contexto que rodeará a
súa posta en práctica: número e características do alumnado, coñecementos previos,
recursos,...?
O número de estudantes matriculados/as (15) é o ideal. Os coñecementos previos en
moitos casos non son os suficientes, o espazo físico non é apropiado, fan falta aulas
pequenas e lugares de reunión.
• Existe coherencia entre as competencias explícitas da guía da materia e os obxectivos xerais do plan de estudos da titulación?
Non están claros os obxectivos xerais do plan de estudos.
• Aparece unha distinción entre contidos esenciais, contidos necesarios e contidos
ampliación que axuden ao alumnado na aprendizaxe dos mesmos e na superación da
materia?
Non especificamente.
• Cal é o peso aproximado que lle dá na súa materia á lección maxistral, ao traballo
en grupo e ao estudo independente?
1:0,5:2.
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• Aparece explicitado o tipo de actividades (traballos en grupo, seminarios…)?
Si, seminarios.
• En canto ás titorías, especifícanse horarios, obxectivos das mesmas…
Aparecen, pero no curso 04/05 non se acadaron os obxectivos proxectados.

5. PERSOAL DOCENTE
• Considera adecuada a súa formación para o desenvolvemento da nova metodoloxía
docente demandada pola reconversión a ECTS?
Mellorou moito este último ano.
• De que maneira inflúe esta nova metodoloxía docente na súa dedicación á investigación, á dirección de teses..?
Hai que dedicar máis tempo, pero non descoidei outras actividades.
• Tempo dedicado:
- Na experimentación da súa materia
aproximadamente o dobre dunha materia tradicional.
- Canto suporía unha vez implantado o ECTS?
Un terzo máis dunha materia tradicional.
• Téñense en conta as enquisas de opinión dos/as estudantes sobre:
- Experiencia ECTS. Si.
- Docencia. Si.
- Medios empregados. Si.
- Número e tipo de enquisas e resultados das mesmas. Si.
- Cambios necesarios na estrutura do profesorado? Si.

6. RECURSO E SERVIZOS DESTINADOS Á ENSINANZA
• Como afecta o calendario da matrícula ao desenvolvemento da materia?
É imprescindible coñecer o número de matriculacións con suficiente antelación para
poder planificar as actividades.
• Que solucións adopta o profesorado ante esta problemática?
Non hai solución, resólvese sobre a marcha.
• Están as facultades e os seus recursos adaptados á nova metodoloxía?:
- aulas. Son demasiado grandes.
- espazos de traballo. Non existen.
- laboratorios. Si.
- obradoiros
- ...
• En canto á biblioteca, existe suficiente:
- fondo bibliográfico. Dalgúns libros si.
- postos de lectura, espazos para traballar en grupo. Non, é moi escaso.
- horario de traballo. É suficiente.
- ordenadores. Faltan ordenadores.
- …?
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• En canto ás aulas informáticas?:
- tipo de aula. Hai aula de informática.
- número de postos que se precisan. Necesitaríanse máis e que non se utilicen como
un cíber.
- distribución espazo-temporal. Hai queixas por parte do alumnado.
• Téñense en conta as enquisas de opinión do alumnado en canto a superficies, recursos, espazos...? Inténtase mellorar.
• Existen problemas organizativos detectados:
- no centro. Respecto aos horarios si.
- no departamento. Non.
- en relación cos cambios que afectarán ao PAS? Coido que si.

7. OS RESULTADOS ACADÉMICOS OBTIDOS NA MATERIA
• Canto alumnado segue a experiencia, número e porcentaxe sobre os matriculados?
100% matriculados/as na materia.
• Cal é a taxa de abandono na experiencia? 0%.
• Cales son os motivos dese abandono?
• Cales son as taxas de eficiencia na materia? Os resultados son mellores ca os obtidos polo sistema tradicional. O alumno traballa considerablemente e ténselle en
conta ese traballo.
• Téñense en conta as enquisas de opinión do alumnado en canto aos resultados da
avaliación? Si. O próximo exame escrito será tipo test e especificaranse mellor o sistema de avaliación do resto das actividades.
• En que medida este cambio permite abarcar todos os contidos da materia, compaxinándoos co resto das actividades? A experiencia piloto dentro do sistema actual
limita a súa aplicación por que hai limitacións de horarios e sobrecarga de traballo
do alumnado.

8. GARANTÍA DE CALIDADE
Debería existir un sistema de avaliación externo. Ademais, cómpre ter en conta que o
profesorado participa na experiencia de forma voluntaria e o alumnado “obrigado” e
sen obter claros beneficios en comparación ao alumnado non participante, o que vai
en contra da calidade do sistema.
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Avaliación global da experiencia. Recomendacións sobre
necesidades de recursos e cambios de xestión. Perspectivas
de futuro
1. Algunhas ideas sobre un modelo de universidade adaptado
ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES)
Aínda que centremos esta análise na adaptación de titulacións e profesores ao EEES, posiblemente sexa recomendable efectuar algunhas reflexións sobre como a universidade como institución debe abordar este proceso que se superpón e amplifica cos intensos cambios sociais e económicos que se suceden nas últimas décadas. Unha boa aplicación do EEES pasa por construír unha
universidade de calidade que proporcione unha boa formación intelectual e facilite a inserción profesional, que favoreza a liberdade e responsabilidade dos estudantes. Asemade, que sexa meritocrática no seu acceso para que permita a todos os potenciais estudantes acceder aos estudos universitarios dependendo da súa capacidade intelectual e non dos seus recursos económicos. A consecución destes obxectivos pasa por:
• Permitir a diversidade entre universidades dentro dun mesmo país baseada na competencia entre institucións (en prezos, oferta curricular e metodolóxica, requisitos de acceso,
...).
• Repercutir o custo da ensinanza nos estudantes, pero con sistemas de pago diferido (créditos pagables tras a graduación). Como alternativa, un sistema subvencionado, que só
semella funcionar en casos moi particulares (países nórdicos), debería ser moi estrito na
esixencia de resultados aos estudantes e no control dos tempos de permanencia.
• Métodos docentes centrados no traballo activo do estudante (especialmente sistemas titorizados e de aprendizaxe baseada en problemas).
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• Oferta de itinerarios curriculares curtos que permitan aos estudantes que así o desexen
incorporarse ao mundo laboral tras un paso “breve” pola universidade. Este modelo debería complementarse cunha oferta diversificada para estudantes que desexen continuar estudos (e completar a súa formación intelectual e/ou acceder a postos de maior cualificación) e “estudantes de retorno” que estean en diferentes fases da súa carreira profesional (“life-long learning”).
• Posibilidade de establecer currículos diversificados,, pero que a universidade estableza as
súas propias recomendacións. Desta xeito unha maioría de estudantes poden seguir os itinerarios estándar, mentres que uns poucos, máis “aventureiros” ou con demanda de formación especial, poden seguir itinerarios propios.

2. Oportunidades e ameazas do EEES
O EEES é (ou debería ser) unha oportunidade de mellora da calidade da docencia universitaria debido aos seguintes factores:
• Supón un cambio de paradigma: dun sistema baseado na ensinanza do profesorado a un
sistema baseado na aprendizaxe do estudantado.
• Introduce transparencia no sistema ao establecer un contrato de facto profesorado-alumnado (ECTS).
• Supón unha aposta por unha formación integral que aborda tanto os contidos científicos
como as capacidades (e polo tanto entende o alumnado como profesionais e cidadáns activos).
Pola contra, se o proceso non se xestiona adecuadamente, correse o perigo de que o EEES
se poida converter en:
• Un cambio administrativo na forma de medir a dedicación do alumnado (e posiblemente
do profesorado).
• A obriga de preparar unha táboa de equivalencias entre horas de clase (crédito tradicional) e horas de traballo do alumnado (crédito ECTS).
• Crear novas vítimas do sistema. Tanto o profesorado que, se non interpreta adecuadamente o cambio, pode converter unha materia nun “campionato de capacidades”: “agora teño que ensinarlles ciencias e, ademais, inglés, informática, a traballar en grupo, habilidades de comunicación, ….”, desbordando a súa capacidade de traballo, como o alumnado
que pode sufrir un certo abandono ao recibir menos clases a cambio de nada incrementando o seu traballo individual sen ningunha contrapartida.
O principal valor do EEES podería ser o de servir de escusa para provocar un cambio docente moi necesario na universidade española. Este novo espazo implica numerosos cambios normativos que, en si mesmos, non teñen por que afectar á calidade da docencia universitaria. Polo contrario, sen que os cambios normativos obriguen a iso, a adaptación ao EEES provocou un proceso
de reflexión e debate interno que é moi positivo en si mesmo (aínda que só sexa para recoñecer
as numerosas deficiencias do sistema), e que ademais pode servir de punto de partida para cambios importantes. Polo tanto, o EEES está sacando á luz moitas realidades das nosas universidades; pero non se debe tomar como escusa: o EEES non é o problema, só fai aflorar os problemas.
Así como a adaptación ao EEES está provocando reflexións sobre a situación previa, o cambio non está sendo, en moitos casos, resultado dunha análise dos obxectivos que se perseguen.
Estase seguindo un proceso demasiado mecánico, sen responder a dúas preguntas básicas: por que
(cales son os obxectivos finais?) e como (que modelo docente se quere?).
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O proceso de adaptación depende fundamentalmente de cambios culturais e organizati vos que afectan aos diferentes actores (institucións, profesorado, estudantado). Pola contra,
segundo pasa o tempo vaise entendendo que son menos relevantes os recursos económicos (en
moitos casos, demándase financiamento para lograr recursos que se poden obter con cambios organizativos ou administrativos moito menos custosos).
Aínda que por suposto o financiamento actual é insuficiente, existen outros factores que
son aínda máis relevantes e aos que, posiblemente, se está prestando menor atención institucional. Os cambios culturais deben afectar a institucións (universidades e organismos autonómicos e
estatais), profesorado e alumnado, mentres que os cambios organizativos tinxen tanto a profesorado como, especialmente, a institucións.
Son especialmente importantes os niveis organizativos medios (equipos de dirección de
cada centro que son responsables da xestión de cada titulación; a titulación debe ser a unidade
organizativa). O profesorado é importante, pero as experiencias illadas non terán ningún efecto.
Pola contra, de crermos nun equipo decanal e se este se involucra no proceso de cambio logrará
moi posiblemente resultados importantes (por termo medio calquera facultade conta cunha alta
diversidade de profesorado que permite asegurar o éxito).
A falta de vontade política que se está a experimentar nos últimos anos (e que se manifesta nos retrasos na aparición da lexislación prometida e nos cambios nas liñas de actuación básica) está minando a credibilidade do sistema e o ánimo daquel profesorado e daqueles xestores
especialmente comprometidos. Sempre coidamos que o importante do proceso de adaptación ao
espazo europeo era o cambio na cultura universitaria (a forma de entender a docencia e a relación
entre profesorado e alumnado) e non os catálogos de títulos ou as cuestións administrativas. Con
todo isto se os temas legais non se resolven dun xeito rápido e sen crear perversidades, converteranse nun incentivo para non involucrarse no proceso de cambio (ou nunha penalización para os
que xa o están facendo).
Os procesos de adaptación que se iniciaron en moitas universidades, aínda sendo globalmente positivos, reveláronse como demasiado regrados. Inclúen moi pouca experimentación,
tendo en conta a pouca experiencia e coñecemento de primeira man do profesorado sobre innovación docente (a inmensa maioría son herdeiros do “monopolio da clase maxistral”). Ademais, e
como era esperable nunha universidade cunha enorme inercia, os resultados dos poucos experimentos son utilizados moi lentamente pola escasa capacidade de adaptación da institución e dos
seus xestores e do seu profesorado. A clave do éxito é a xestión adaptativa: entender o proceso
de adaptación como unha serie de experimentos controlados cuxos resultados permiten unha adaptación continua.
O estudantado ten escasa vontade de participación. Este feito non é sorprendente dado
que ese estudantado se adaptou durante anos a un modelo que o premia pola súa pasividade e
conformismo. Aínda así, en ocasións é sorprendente a boa resposta cando realmente se cre no proceso e se involucra. O realmente dificultoso é conseguir a súa participación, para o que deberían
incluírse medidas de choque que a incentiven claramente (por exemplo é básico que todas as actividades docentes sexan avaliadas explicitamente).

3. Unha proposta de estratexia e plan de traballo para a
implementación da adaptación ao EEES en titulacións e
centros
Ata o momento, as accións de adaptación ao EEES desenvolvidas polas universidades españolas e/ou as axencias de calidade tiveron tres obxectivos básicos: 1) información ao colectivo
universitario, especialmente profesorado, sobre a natureza e consecuencias do EEES e sobre proxectos desenvolvidos ata o momento; 2) formación pedagóxica adaptada ás necesidades do EEES
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e 3) desenvolvemento de proxectos piloto (normalmente de pequena escala) de adaptación de
materias concretas ou de cursos dentro dunha titulación.
Nas universidades galegas, e en concreto na titulación de Bioloxía, este proceso de cambio,
aínda incipiente, tivo un certo éxito e, tras un primeiro ano “piloto”, unha boa parte do profesorado manifestouse interesado en incorporarse ao modelo EEES nos próximos cursos. Para a organización deste proceso necesítase un traballo de concienciación co fin de aliñar á maior parte do colectivo nuns obxectivos comúns baseados, entre outros, na calidade docente, competencia entre institucións e importancia do desenvolvemento de capacidades entre o alumnado. Un aspecto básico
para o éxito destes proxectos é a necesidade dunha estreita coordinación docente dentro de cada
titulación, un aspecto que foi desatendido de forma xeneralizada na universidade española.
Por outra banda, as actividades informativas,, son necesarias pero dunha efectividade limitada. O profesorado, e en moita maior medida estudantes e persoal de administración e servizos,
non acostuma a mostrar demasiado interese e, aínda aqueles máis interesados, non se ven como
actores do cambio nin analizan a súa contribución cando asisten a xornadas de formación.
Por todo o anterior, é sumamente importante o traballo directo de especialistas ou asesores externos co profesorado implicado para analizar desde un principio a problemática e deseñar a
estratexia de adaptación específica de cada centro, titulación e profesor/a (cunha formación previa mínima). Esta idea poderíase definir como a aplicación da filosofía do EEES tamén ao proceso
de cambio e adaptación do profesorado. Desgraciadamente, estamos tratando de formar o profesorado utilizando os vellos modelos docentes que pretendemos superar. Dentro deste traballo co profesorado débese prestar especial atención aos aspectos de coordinación (a gran materia pendente nas nosas universidades), ao mesmo nivel que ao deseño e desenvolvemento de métodos docentes concretos dentro das diferentes materias.
Por outra banda, o contexto político e social actual fai imprescindible nestes momentos
aumentar a eficacia das iniciativas de adaptación e acelerar todo o proceso tanto para cumprir os
prazos legais previstos como para contar cunha vantaxe competitiva con respecto a outras institucións.
Para cumprir os obxectivos discutidos máis arriba, a continuación preséntase un esquema
de proposta de metodoloxía de implantación da adaptación ao EEES en titulacións. Esta metodoloxía pretendería provocar un cambio eficaz e rápido mediante un traballo intensivo e dirixido a
obxectivos específicos. A proposta estrutúrase en forma de diversas actividades que poderían
desenvolverse secuencialmente ou en paralelo.
• Creación de equipo(s) de asesores docentes que sexan os encargados de iniciar o proceso de adaptación en cada centro e/ou titulación e de asesorar e realizar un seguimento do traballo a desenvolver. Estes equipos deberían ser de pequeno tamaño (3-4 persoas) e estar constituídos por docentes con experiencia de primeira man en adaptación ao
EEES (en particular que traballaran na adaptación de materias e na coordinación docente dentro da titulación) e unha visión ampla dos obxectivos finais do EEES. Os membros
destes equipos, idealmente, deberían contar con profesorado de ámbitos científicos próximos aos das titulacións a adaptar e persoas expertas en métodos docentes.
• O equipo de asesoramento debería realizar unha primeira Avaliación da titulación en cada centro e do seu potencial de adaptación. Esta actividade debe desenvolverse in situ
utilizando información xa dispoñible (avaliacións de titulacións, guías docentes, documentos internos, etc) e entrevistas cos encargados da xestión académica e administrativa do centro, estudantado, persoal de administración e servizos (PAS) e profesorado.
Trátase de realizar unha avaliación rápida das fortalezas e debilidades de cada centro, pulsar a iniciativa existente dentro do centro para iniciar a adaptación, e identificar potenciais “líderes” dentro do profesorado que poidan dinamizar o proceso. Complementariamente, o equipo debería xerar un clima de confianza dentro do centro que facilite as seguintes fases.
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• Actividades intensivas de información sobre EEES e innovación docente dirixidas ao
profesorado do centro. Esta actividade poderíase realizar tanto polo equipo de asesoramento como por outras persoas especialistas.
• Elaboración polo equipo asesor, en colaboración con representantes do profesorado do
centro, dun plan estratéxico de adaptación a curto e medio prazo que inclúa actividades de formación, sistemas de coordinación e calendario de adaptación. Identificación de
necesidades de recursos humanos e materiais e deseño dun plan de traballo para a súa
obtención.
• Discusión e modificación co equipo de goberno do centro e representación do profesorado do plan estratéxico. Presentación oficial ao centro para a súa aprobación.
• Organización de grupos de traballo dentro da titulación (profesorado e representación
do estudantado e PAS) para deseño e coordinación da estratexia de adaptación.
Traballo intensivo do equipo asesor cos diversos grupos de traballo para deseñar o proceso (métodos docentes, obxectivos, desenvolvemento de ferramentas, coordinación entre materias, etc).
• Traballo independente dos grupos do centro que debería contar coa axuda do equipo
asesor, ben mediante reunións periódicas ben mediante contornos virtuais.

4. Algunhas ideas sobre o problema da participación activa
dos estudantes
Todos os que se dedican á educación láianse, máis ou menos, da falta de participación do
estudantado. A participación non é unha opción, non é unha alternativa pedagóxica, senón que é
a punta do iceberg dun modelo de cidadán polo que case ninguén traballa pero todos din defender. Políticos e “axentes sociais” gaban a persoa emprendedor, a innovación ou a solidariedade
pero, alguén se pregunta como se pode aprender a ter iniciativa, a ser unha persoa emprendedora e innovadora, a colaborar e compartir?
Volvendo á (falta de) participación do estudantado, unha (gran) parte da responsabilidade
é nosa (como profesores/as individuais e como parte das institucións) por traballar con métodos
que conducen, case necesariamente, á pasividade. No cumio da perversión, que por desgraza aparece en demasiadas ocasións, o alumnado con ansia de participación vese penalizado polo seu traballo. Se esta non se traduce nun beneficio directo e se os métodos de cualificación non discriminan o estudantado que se estivo formando para participar daquel que se limitou a unha aprendizaxe mecánica, o alumnado activo perderá o seu tempo en lugar de “arrimar os cóbados” no sentido máis clásico da frase; o único que moito profesorado valora.
Pero outra parte da responsabilidade tena o propio alumnado. Non pouco profesorado (que
intenta ser) innovador frústrase cada ano ao enfrontarse a un colectivo apático que, no mellor dos
casos, non aproveita as oportunidades de participación e, no peor, foxe (se a organización académica llo permite) das materias “innovadoras”. Ambas as dúas responsabilidades están intimamente relacionadas: nun sistema que globalmente penaliza a participación, a mellor estratexia é adaptármonos a este modelo xeral e a supervivencia ou fuxida nas excepcións “participativas”.
Chegados a este punto, no canto de laiarse polas perversións do sistema ou a falta de iniciativa do estudantado (cada un porá o acento no culpable que prefira; tristemente pouco profesorado se criticará a si mesmo ou ao seu colectivo), débense descubrir métodos activos para acadar o cambio.. Se se quere que os estudantes conversen co profesorado en entre eles necesítase
xerar incentivos explícitos e agresivos para acadalo..
Non é suficiente con propoñer aos estudantes que a súa participación será valorada positivamente ao final de proceso. Se a afirmación é xenérica, simplemente non a crerán (case nunca
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se converte en realidade no seu contorno). Aínda se é específica (con criterios cuantitativos e sistemas obxectivables de medición) serán remisos a participar: son simples receptores dunha proposta, non teñen capacidade de iniciativa.

5. Necesidades de recursos materiais e humanos para a
adaptación ao EEES
Aínda que o proceso de adaptación ao EEES implica cambios culturais importantes, non se
pode esquecer a necesidade de que as condicións de desenvolvemento da actividade docente (o
contexto onde se debe conseguir a adaptación) se modifiquen para facilitar (ou polo menos non
impedir) os obxectivos. Neste sentido, presento a continuación dous grandes tipos de necesidades
sobre as que as universidades xa están actuando en maior ou menor medida ou deberían tratarse
nun futuro inmediato:

Necesidades de recursos materiais
Redeseño dos espazos de traballo dos centros universitarios para adecuarse aos novos
modelos docentes. Por exemplo, faise evidente na maior parte dos casos a necesidade de contar
con espazos adecuados para titorías e seminarios (5-10 persoas) trazados para o traballo en grupo
e non para clases maxistrais.
Incremento de fondos bibliográficos para utilización activa polo alumnado. Esta necesidade non ten por que traducirse necesariamente en aumento das obras dispoñibles “en papel” nas
bibliotecas universitarias. Este obxectivo pode lograrse dun xeito máis barato e eficaz mediante a
dixitalización de contidos parciais de libros básicos (os problemas de copyright poderían superarse con mecanismos de acceso restrinxido nas intranets) ou o desenvolvemento e utilización de
materiais de dominio público ou copyleft.
Acceso á internet por parte do alumnado. Este obxectivo podería cubrirse cunha combinación de accións que abarcarían: redes sen fíos en campus (wifi), aulas de informática “móbiles”,
e promoción de compra de portátiles (negociación de prezos con provedores e de financiamento
con bancos)

Necesidades de recursos humanos
O cambio docente implica un incremento da carga docente do profesorado que polo momento non foi convenientemente avaliado. Este aumento de dedicación docente pode supoñer entre
un 50 e un 100% (dependendo de factores como o número e tipo de titorías). Polo tanto, é imprescindible en primeiro lugar abordar a avaliación obxectiva e cuantitativa deste aumento. O aumento de carga docente individual debe analizarse no contexto da redución de alumnado universitario
que, en moitos casos, pode permitir asumir a adaptación cos recursos humanos existentes. Esta
avaliación cumpriría facela a pequena escala, dada a heteroxeneidade existente entre áreas e
departamentos en cada universidade.
Unha vez realizada esta análise, poderíanse achegar solucións. Partindo da imposibilidade
financeira de aumentar de modo importante os actuais cadros de persoal de profesorado, deberíanse buscar alternativas viables que sexan asumibles cun custo limitado. Poñamos por caso a asignación de asistentes / bolseiros de apoio (por exemplo estudantes de doutoramento ou posgrao
cunha dedicación parcial, dunhas 10 h semanais, durante 3-4 meses). Como alternativa, de necesitaren as universidades un aumento de capacidade docente e non poidan asumilo, as institucións
deberían avaliar a posibilidade de reducir a limitación de prazas de modo que a universidade conte
cun menor número de estudantes e poida ofrecerlles unha ensinanza realmente adaptada ao EEES.
Por suposto, esta é unha decisión política e estratéxica, pero os responsables non deben esquecer
o problema e deberían entender que unha ensinanza de calidade, e adaptada aos requisitos do
EEES, precisa duns recursos mínimos por alumno/a.
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6. A coordinación como unha das claves do éxito no proceso
de adaptación ao EEES
Coido que a coordinación dentro dunha titulación é a clave fundamental do éxito. Este tería
que ser o obxectivo principal dun equipo de dirección que debería liderar o proceso actuando de
catalizador para que o profesorado se implique activamente neste proceso. Estes serían algúns elementos básicos para configurarmos un proceso de coordinación efectivo, que parta de que a unidade organizativa fundamental debe ser a titulación (e por tanto o centro do proceso o/a alumno/a):
• Coordinación dentro do curso (entre materias)
• Coordinación dentro da titulación (entre cursos)
• Capacidades como obxectivo da titulación (non da materia)
• Participación do alumnado na coordinación (só eles teñen a “experiencia completa”)
• Identificación de profesorado “líder” a diferentes niveis (curso, titulación): facilitador do
diálogo e toma de decisións
• Creación de grupos de traballo: por curso e por titulación
• Establecer un diálogo aberto (debese fuxir da metalinguaxe, tan habitual nos debates
universitarios, e abordar os problemas non as súas consecuencias) e estruturado (identificar problemas e procurar solucións).
O proceso de coordinación debe desenvolverse de modo cíclico, de maneira que exista unha
retroalimentación continuada entre niveis e unha mellora paulatina da organización académica.
Este esquema pretende representar este proceso:
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A valoración global da experiencia que se fai por parte dos autores desta monografía é moi
positiva, no sentido de que permitiu apreciar algúns dos méritos das novas metodoloxías de ensinanza e aprendizaxe, ao mesmo tempo que sinalou diversos aspectos que a xuízo dos autores
requiren a introdución de cambios urxentes en diversos ámbitos da educación superior, e incluso
da ensinanza media. Cómpre, para unha análise en detalle dos diversos aspectos desta valoración,
deslindar os tres actores principais en todo este proceso: o profesorado, o alumnado e os órganos
de goberno das universidades.
Desde a perspectiva do profesorado implicado nesta experiencia, hai coincidencia practicamente xeral en que tanto a aplicación do sistema de créditos ECTS para valorar a carga de traballo real do estudantado, como a substitución dunha parte importante das clases maxistrais por
outras actividades tuteladas, levounos a realizar un exercicio de revisión en profundidade dos contidos do seu programa e da importancia relativa dos distintos temas, ao mesmo tempo que tomaban conciencia do esforzo que lle esixían ao seu alumnado. A experiencia demostra que a adaptación ao EEES é factible en materias cunha ratio profesorado/alumnado elevada, da orde de 1/50,
pero logo de subdividir o alumnado en grupos reducidos (<10) para certas actividades, co conseguinte aumento de traballo para o/a profesor/a sen que este se vexa recoñecido no seu plan de
organización docente. É perentorio, por iso, revisar os indicadores da carga docente do profesorado que adapta as súas materias ao ECTS, posto que os actuais, baseados nas leccións maxistrais,
son claramente inapropiados, e a súa perpetuación conduce ao desalento. O labor realizado polo
profesorado que participou na experiencia é realmente encomiable pois, ás horas dedicadas á reflexión sobre o seu programa docente, súmanse as moitas que a súa posta en práctica lles supuxo.
Asemade este esforzo, ás veces aparentemente, non estivo acompañado dunha mellora significativa nos resultados académicos do alumnado. Porén, na maioría dos casos detéctase que, se ben non
hai máis aprobados ca en cursos anteriores, o alumnado que supera a materia faino con mellores
notas e a satisfacción do/a profesor/a, entendida como percepción do que conseguiu aprender o
seu alumnado, é tamén maior. É posible, a fin de contas, que non esteamos conseguindo avaliar
correctamente a moito do noso alumnado, xa sexa polas técnicas utilizadas, xa por carencias básicas na súa formación intelectual (limitada capacidade de expresión, sobre todo escrita, e de lectura comprensiva).
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En canto ao alumnado, debe sinalarse como un posible erro no deseño da experiencia piloto que unicamente tiveran voz na fase final do proceso, cando se efectuaron as enquisas de valoración. A ignorancia do sistema de créditos ECTS, así como dos métodos de ensinanza e aprendizaxe que se pretenden xeneralizar na universidade no marco do EEES, pode ser un serio inconveniente para o alumnado de novo ingreso. Sería aconsellable, por iso, adoptar medidas que permitan introducir ao novo estudantado nestes aspectos fundamentais da educación superior, como por
exemplo a súa inclusión entre os contidos dun curso de nivelación, tal como se está facendo xa
no mes de setembro nalgún dos nosos centros, ou presentacións nos centros de secundaria mediante iniciativas promovidas desde a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de
Galicia. En todo caso, a tenor das enquisas, os resultados da experiencia foron bastante positivos.
A diversidade de rutas de aprendizaxe que supón a adaptación ao EEES é vista de forma moi favorable polo alumnado, así como o que a valoración da súa actividade académica non se realice
exclusivamente mediante un exame. As queixas obedecen fundamentalmente á excesiva carga de
traballo que en ocasións tiveron que soportar. É notable que tamén algúns profesores sinalaran a
negativa influencia que tivo sobre o desenvolvemento das súas clases que o alumnado estivese
seguindo nese curso outra materia en vías de adaptación ao EEES. Este feito non fai máis ca resaltar a enorme importancia que cobra a coordinación por curso dentro do sistema ECTS.
Os órganos de goberno das universidades deberían tomar conciencia da existencia de varios
problemas cuxa solución non pode demorarse:
• Os actuais prazos de matrícula provocan que un número indeterminado de alumnado se
incorpore de xeito tardío a cursos que poderían contar con actividades programadas e suxeitas a avaliación desde o primeiro día de clase. É máis, nin sequera é posible artellar
unha programación docente cunha importante compoñente titorial (tal como se incentiva no EEES) sen coñecer cunha mínima antelación a relación do alumnado matriculado.
Tan lóxica demanda é, hoxe por hoxe, de imposible cumprimento para unha boa parte das
materias que se ensinan nas nosas universidades.
• A normativa de avaliación consagra a aínda algunhas das nosas universidades a exclusiva validez do exame final como forma oficial de valorar a adquisición de coñecementos e
destrezas do alumnado. A experiencia de adaptación supuxo, con todo, a substitución de
boa parte das clases maxistrais por cuestionarios, seminarios e traballos tutelados, que
normalmente son avaliados moito antes do fin de curso. Por iso, semella acaído recoñecer a validez doutras formas de avaliación, alternativas ou complementarias do exame
final, sen menoscabo dos dereitos do alumnado.
• Moi relacionado co problema anterior está o xerado pola existencia de máis dunha convocatoria de exame por curso. A estrutura dunha materia adaptada ao ECTS, na que xeralmente se combinan distintas actividades que son avaliadas independentemente, dando
forma a un seguimento continuo do desempeño académico do alumnado, fai extremadamente difícil valorar en termos equitativos a quen se presente en distintas convocatorias.
Unha, ou como máximo dous por curso, sería o razoable, pero en todo caso debe quedar
claramente establecido nas guías docentes de todas as materias o procedemento de avaliación que se aplicaría en cada convocatoria.
• Polo xeral un/ha alumno/a considérase como “non presentado/a” se non comparece ao
exame final da materia, e como tal o profesorado está obrigado a facelo constar nas actas
de fin de curso. De novo, se nunha materia adaptada ao ECTS se programan unha serie de
actividades e avaliacións ao longo do curso, e o/a alumno/a se somete a elas, o lóxico é
que se poida cualificar atendendo ao seu desempeño nas aulas, á marxe de se se presenta ou non ao exame final. Podería arbitrarse un breve período de tempo, ao inicio de cada
cuadrimestre, durante o cal o/a estudante podería renunciar. Se transcorrido este prazo
non se producira a renuncia, o/a alumno/a sempre se consideraría como “presentado/a”
e recibiría unha cualificación.
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• Unha das normas que rexen no SUG establece que a non presentación ao exame oficial
supón a renuncia automática á correspondente convocatoria. A aplicación desta norma
supón na práctica que a permanencia do estudantado nas nosas facultades pode ser ilimitada, o que acaba provocando enormes bolsas de repetidores nalgunhas materias, que
incluso chegan a multiplicar por dez o número de alumnado de nova matrícula. Esta situación é absolutamente incompatible coas técnicas de ensinanza, aprendizaxe e avaliación
que a adaptación ao EEES leva aparelladas.
• As materias adaptadas a ECTS combinan actividades presenciais e non presenciais. Isto
ten incidencia no deseño dos espazos interiores dos edificios nos que se dá a docencia,
posto que se precisan despachos, salas pequenas para seminarios e, en xeral, espazos nos
que o alumnado poida traballar individualmente ou en grupo. Á marxe de solucións máis
ou menos imaxinativas, como a colocación de mesas e cadeiras nos vestíbulos dos edificios, será precisa unha inversión en infraestruturas para adecualos ás novas necesidades
docentes.
Nestes momentos, próximos xa a rematar o curso seguinte a aquel no que tivo lugar a experiencia piloto, convén apuntar varios feitos significativos. En primeiro lugar, hai varios casos entre
o profesorado que, logo de tomaren parte na experiencia, volveron este curso ao esquema tradicional, para renunciaren, así, a manter a adaptación ECTS da súa materia en tanto non se modifique a ordenación académica, nalgún dos sentidos apuntados pouco antes. Coa implantación de
cursos completos adaptados ao sistema ECTS (1º e 2º nestes momentos), faise patente, por outra
banda, a urxente necesidade de artellar mecanismos eficaces de coordinación entre o profesorado
das distintas materias, tanto dentro de cada curso (horizontalmente) como entre cursos (verticalmente), probablemente mediante comisións formadas por docentes e discentes que xogasen un
papel activo na organización docente da titulación e velasen para evitar posibles excesos na carga
de traballo que, nun momento dado, se pretendese impoñer ao estudantado (“hiperboloñización”).
Polo que se refire ao uso das tecnoloxías da información e a comunicación na docencia, aínda que
son xa abundantes as páxinas e sitios web, a integración dos recursos de maior valor instrutivo
(actividades interactivas, contornos integrados) vese moi limitado polo seu elevado custo de
desenvolvemento, e requiriría un maior apoio institucional (apoio pedagóxico e técnico para
docentes; apoio técnico para discentes), ligado á progresiva incorporación de novas materias ás
facultades virtuais. Por último, non é de desdeñar o negativo efecto que tivo nalgúns dos protagonistas desta experiencia o que poderiamos describir como falta de cultura ECTS de moitos membros da comunidade universitaria, algúns con responsabilidades de goberno, que se manifesta no
profundo escepticismo sobre as posibilidades reais de éxito da adaptación ao EEES.
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