
 

 

 

COMISIÓN ACADÉMICA DO MÁSTER EN 

VALORACIÓN, XESTIÓN E PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 9 DE XULLO DE 2015 

 

A C T A 

 

Ás 16:30 horas do día indicado reúnense na sala común de e-meeting do máster os 

membros reseñados a continuación: 

Asistentes (5): 

Beatriz P. Comendador Rey, Álvaro Arízaga, Belén Riveiro, Cristina Montojo Santos e Mª 

Beatriz Vaquero Díaz. 

Disculpan a súa asistencia (2): 

Natalia Caparrini Marín, Mercedes Solla Carracelas,. 

 

ORDE DO DÍA: 

1.- Informe da presidenta. 

A coordinadora informa da nova solicitude de alta das contas de correo de materias e 

da secretaría do mestrado que foran creadas cunha caducidade dun ou dous anos. 

Informa tamén de que dado qeu o venres 10de xullo acaba o prazo para presentar 

TFM, pedíuselle ao alumnado que indicara quen o ía presentar e se había alguén que o quería 

ler de forma presencial en Ourense. Ata a mañá do día da reunión so presentara un TFM. 

Por último informa da solicitude de alta de materias en FaiTic dende a coordinación, 

que conservarán a información que foi introducida no curso 2014/15. 

 

2.- Aprobación, se procede, das actas da sesións do 12/05/2015 e 26/05/2015. 

Apróbanse por asentemento as actas das sesión do 12/05/2015 e do 26/05/2015. 

 

3.- Aprobación, se procede, das guías docentes do curso 2015/2016. 



 

Apróbanse por asentemento as guías docentes do curso 2015/2016. 

 

4.- Aprobación, se procede, dos horarios de Máster do curso 2014/2015. 

Apróbanse por asentemento os horarios do máster do curso 2014/2015 [ANEXO 1]. 

 

5.- Reclamación da cualificación de Prácticas da alumna Diana Blanco Patiño. 

A coordinadora informa que se producíu un erro na cualificación enviada por correo 

electrónico pola titora académica, no que aparecía un 8. A coordinadora subíu esta 

cualificación ás actas e enviou a listaxe provisional ao alumnado e non ás coordinadoras 

académicas. Unha vez solicitada a revisión pola alumna Diana Blanco Patiño quedou de 

manifesto que a nota que constaba no D7 era un 8,5. 

Vista a reclamacion a Comisión Académica acorda por asentemento asumir a nota 

outorgada pola titora académica no impreso D7, é dicir, 8,5. 

 

6.- Pedimentos e preguntas. 

O prof. Álvaro Arizaga formula as seguintes preguntas: 

¿Cando se abren os cursos en Moodle? A coordinadora responde que nos próximos 

días. 

A profª. Cristina Montojo formula as seguintes preguntas e propostas: 

¿Cando teñen acceso a Moodle os estudantes? A coordinadora responde que dende o 

momento en que se matriculan. 

Propón facer unha reunión alumnado/profesorado a comenzos de curso. A 

coordinadora propón invitar a Javier Gámez para que inaugure o curso cunha conferencia, e 

realizar sesións de orientación on-line que poderían complementarse coa convocatoria 

dunha reunión presencial en Ourense. Cristina Montojo suxire que se podería invitar como 

conferenciante a algún membro do Instituto de Restauración. 

 



 

ADENDA: Aprobación, se procede, da lista provisional de admitidas/os e excluídas/os 

no 1º período de preinscrición no mestado para o curso 2015/2016. 

Apróbase por asentemento a lista provisional de admitidas/os e excluídas/os no 1º 

período de preinscrición no mestado para o curso 2015/2016 [ANEXO 2]. 

 

Sen máis remata a sesión 

 

Ourense, a 9 de xullo de 2015 

 

A Coordinadora      A Secretaria 

 

 

 

 

 

 

Asdo. Beatriz Comendador Rey   Asdo. Mª Beatriz Vaquero Díaz 

 

DILIXENCIA 

Para facer constar que esta Acta foi lida e aprobada na Comisión Académica do Máster en 

Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural do día 29/09/2015. 

 

A Secretaria, 

 

 

 

 

 

Mª Beatriz Vaquero Díaz 

 

  



 

 

ANEXO 1: Horarios curso 2015/2016 

 

 

ANEXO 2: Lista de admitidas/os e excluídas/os no 1º período de preinscrición no mestado 

para o curso 2015/2016 

  


