
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantilla memoria xustificación económica de Máster Universitario en Criminoloxía 
para presentar coa declaración de interese 

 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

Número total de páxinas (aproximado): 10-12 páxinas 



1. Persoal Académico 
O título que se propón presenta un carácter interuniversitario coa participación, inicialmente, 
de dúas Universidades do SUG, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo, e coa 
posibilidade aberta de que se incorpore a Universidade de Santiago de Compostela ao longo do 
proceso de tramitación do título. 
Este feito impide presentar neste momento un cadro detallado do profesorado dispoñible para 
a titulación, tendo en conta, ademais, os seguintes factores. (1) Trátase dun título 
multidisciplinar no que deberá integrarse profesorado de distintas facultades, departamentos e 
áreas de coñecemento, fundamentalmente do ámbito xurídico-social, aínda que non só. 
Consecuentemente a proposta do cadro de profesorado, dependente directamente do plano de 
estudo, require máis tempo de traballo entre as universidades implicadas no título. (2) Por outra 
parte, os tempos marcados institucionalmente por cada unha das universidades para presentar 
a documentación que acompaña a declaración de interese difiren considerablemente. Na 
Universidade da Coruña, non se require na data límite para presentar a declaración de interese 
(11 de febreiro) esta memoria xustificativa económica, xa que logo resulta certamente difícil 
cubrir de forma consensuada un cadro destas características tratándose dun Máster 
interuniversitario cando dende a outra universidade implicada, que ademais é a coordinadora 
do título, non se está neste momento en disposición de facelo. 
Ao longo da tramitación do título iniciarase un proceso de contacto e chamada cos 
departamentos con áreas de coñecemento que poden ser de interese para a impartición da 
docencia nas universidades implicadas de cara a elaboración da Memoria provisional. 
 
1.1 PDI da titulación 
 
TÁBOA 1.1: 

Proposta de cadro de PDI para a titulación (incluíndo profesorado externo, se é o caso) 

Universidade Categoría Total % Doutores % Horas % 
     
     
     
     

 
En Categoría incluirase a correspondente o profesorado pertencente a Universidad.  
En Total% indicarase o % do total de profesorado para esa categoría.  
En Doutores% se indicará o % profesorado desa categoría que son doutores. 
En Horas% se indicará a estimación do % de horas que esa categoría no seu conxunto destinará o título. 
 
TÁBOA 1.2  

Cadro de profesorado dispoñible 

 
Univers. 

Categ. 
académica 

No 
Vinculación 

coa univ. 

Dedicación o 
título 

Nº de 
Doutores 

Nº de 
Quinquenios 

Nº de 
Sexenio

s Total  Parcial 
         



         
         
         
         

 
A vinculación coa universidade pode ser: Permanente, Temporal, Permanente de centro adscrito, Temporal 
de centro adscrito, Non vinculado. 
Ademais das táboas 6.1 e 6.2, poderase incorporar información adicional sobre o profesorado. Por 
exemplo, si se imparten materias obrigatorias en inglés, pódese facer mención o % de profesorado que 
está acreditado para impartir docencia en inglés ou táboas co nº de profesorado asociado por categoría 
cos anos de experiencia docente. 
 
TÁBOA 1.1: 

Cadro de novo profesorado necesario 

Universidade Categoría Total % Doutores % Horas % 
     
     
     
     

 

Valorarase xunto coas Universidades implicadas no título, en función do cadro de profesorado 
dispoñible, condicionado polo sinalado anteriormente. 
 

1.2 Outros recursos humanos 
 

Outros recursos humanos dispoñibles (PAS: Secretaría, Conserxería, Biblioteca, etc…) 

Categorí
a 

Experienci
a en el 
posto 
(años) 

Tipo de vinculación con 
la universidade 

Dedicación 
Antigüidad

e na 
universidad 

     
     

 

2 Recursos materiais e servizos 
Dispoñibilidade e adecuación dos recursos materiais e servicios 

 

2.1 Espazos dispoñibles 
Proponse un Máster interuniversitario con dúas sedes, na Universidade da Coruña, que é a 
Universidade que coordina o título, e na Universidade de Vigo.  
A Facultade de Dereito da Universidade de Vigo conta con recursos materiais e servizos 
adecuados para o desenvolvemento da docencia. 
No cadro que se pode ver embaixo, relaciónanse os recursos materiais e infraestruturas cos que 
conta a Facultade, así como outros dos que se dota o Campus de Ourense, onde se atopa. 



Cómpre sinalar que estas infraestruturas son obxecto de control, mantemento e mellora 
continuas por parte dos servizos competentes e, en particular, polo traballo realizado pola 
Unidade Técnica da Universidade de Vigo en estreita colaboración co servizo de prevención de 
riscos laborais.  
O edificio xurídico-empresarial, no que se ubica a Facultade de Dereito, e as súas dependencias, 
cumpre cos requisitos de accesibilidade requiridos. Está dotado dun aparcadoiro subterráneo 
de dous andaras, dúas liñas de elevadores dende o soto segundo ata o quinta (último) andar. 
Dispón de aseos en todos os andares. Conta cun servizo de cafetería. A mesma ofrece servizo de 
cafetería en horario de mañá e de tarde, ademais de servizo de comedor en horario de mediodía. 
En todo caso, tamén dispón de máquinas expendedoras de alimentos e bebidas nos dous 
andares nos que se ubican as aulas. 
Na entrada do edificio sitúase unha fotocopiadora de autoservizo, que pode ser empregada 
tanto por alumnado como profesorado. Nos dúas andares de despachos sitúanse dúas 
fotocopiadoras de uso exclusivo do profesorado. 
O Facultade de Dereito ocupa ala sur do edificio, cunha orientación sur na súa fachada máis 
ampla. Isto confírelle moitas horas de luz, especialmente nas horas centrais do días, algo do que 
se beneficia nos meses de outono e inverno, pero que dá lugar a un incremento considerable da 
temperatura interior nos meses de primavera e verán. Por ese motivo, os despachos así como 
as aulas desta ala do edificio están dotados de sistema de aire acondicionado, o que permite 
manter temperaturas conforme aos parámetros establecidos normativamente. 

Por último, sinalar que seguindo a normativa relativa a medidas de seguridade e prevención no 
contexto da pandemia da Covid-19, dotouse o edificio dos recursos necesarios. Así, 
establecéronse vías de entrada e saída diferenciadas e debidamente sinalizadas. Tamén se 
sinalizou a circulación das persoas no interior do edificio para evitar os cruzamentos. Existes 
dispensadores de xel hidroalcohólico en todas as portas de entrada do edificio, en todas as 
portas de entrada das aulas, así como nos aseos e outros puntos (por exemplo, ao carón de cada 
fotocopiadora). Sinalética sobre etiqueta respiratoria, uso do xel hidroalcohólico, distancia de 
seguridade, etc.  
De seguido relaciónanse de forma sistemática e descríbense as diferentes infraestruturas e 
servizos que teñen un uso máis alá do estritamente académico e que, precisamente, dan soporte 
a este: 

- Delegación de alumnado: Situada no andar baixa do edificio, é un espazo amplo, con 
equipamento informático, preparado para o desenvolmento das actividades propias da 
delegación. 

- Despachos de Persoal Docente e Investigador (PDI): a facultade dispón de 43 despachos 
para o PDI con vinculación permanente ou non permanente. Neles, o profesorado, 
ademais de realizar as tarefas de I+D, xestión ou atención do plan de acción tutorial que, 
segundo os casos, poida corresponderlle, debe estar a disposición do estudantado no 
seu horario de titorías. 

- Despachos de Persoal de Administración e Servizos (PAS): o PAS dispón de 5 despachos, 
nos que desempeñan as funcións inherentes ao seu posto de traballo e están durante a 
súa xornada laboral a disposición do alumnado e profesorado para atender calquera 
eventualidade. 

- Despachos de asociacións estudantís: como esixe a normativa de réxime interno do 
centro, as asociacións estudantís contan cos seus propios espazos para desenvolver as 
súas funcións. Na Facultade de Dereito contan con 2 despachos, completamente 
equipados, á súa disposición. 

- Secretaría de alumnado e Conserxería: a disposición do alumnado para xestionar e 
resolver calquera eventualidade académica e material. 



- Servizo de reprografía gratuíto: todo o estudantado da Facultade de Dereito –de 
calquera das súas titulacións– conta cun servizo de reprografía gratuíto na zona de libre 
acceso do primeiro andar. Cada mes, o estudantado dispón de 100 copias gratuítas. 

- Servizo de reprografía: o estudantado conta con catro fotocopiadoras de autoservizo –
que funcionan mediante tarxeta prepago– que cubren as necesidades do centro. 

- Servizo de cafetería e comedor: o centro dispón de servizo de cafetería e comedor 
atendido por unha empresa externa. 

- Servizo de aparcadoiro: o centro conta cun amplo servizo de aparcadoiro, con prazas 
reservadas para o estudantado –ou no seu caso PAS ou PDI– con discapacidade. 
Ademais da zona aberta, conta cun aparcadoiro subterráneo, ao que se accede coa 
Tarxeta Universitaria. 
 

Outros recursos para a docencia e a aprendizaxe 
 

- Conexión sen fíos: todas as aulas da Facultade foron convenientemente cableadas, para 
facilitar a utilización dos equipos informáticos propios por parte do estudantado, 
contando ademais con conexión sen fíos a Internet. Toda a comunidade universitaria 
teñen acceso a este servizo mediante clave vinculada á súa conta de correo persoal 
proporcionada pola Universidade. 

- Préstamo de computadores: identificándose coa tarxeta universitaria, o estudantado 
pode adquirir un computador portátil durante todo un día, para realizar traballos ou 
investigacións. O centro ten á súa disposición 36 unidades. 

- Páxina web da Facultade de Dereito: ferramenta de traballo indispensable para poder 
manter informado ao estudantado, nela facilítase toda a información relativa aos 
estudos impartidos no centro. 

- Recursos docentes en rede: como apoio á docencia, a Universidade de Vigo puxo a 
disposición do profesorado e estudantado a plataforma FaiTIC con recursos en liña 
destinados á teleformación.  Máis recentemente cóntase coa ferramenta de 
teledocencia Moovi, que se agarda sexa a única que se utilice en toda a Universidade de 
Vigo. A isto hai que engadir os avances que se deron en relación coa implementación de 
ferramentas acaídas para a docencia online e en remoto como consecuencia da 
situación de crise sanitaria debido á pandemia da covid-19. É de salientar a ferramenta 
Campus Remoto que permite o desenvolvemento da docencia en liña, en remoto, ben 
de forma semipresencial ou non presencial. Ofrece a posibilidade de gravar as aulas e 
crear un repositorio para que o alumnado as poida visualizar de forma asíncrona. 
Ademais, dende a páxina da biblioteca pódese acceder a diversas bases de datos que o 
estudantado pode consultar. Todos os recursos docentes en rede, son accesibles –para 
o estudantado– dende os seus domicilios, ben directamente por ser públicos, ben a 
través das súas chaves de identificación e acceso remoto. 

Ademais dos anteriores, que se ubican ou están ligados ao propio edificio xurídico-empresarial, 
tamén se pode contar cos seguintes:  

- Biblioteca: A Biblioteca Central do campus de Ourense atópase nun edificio propio de 
4.650 m2. Dispón de 500 postos de lectura, un depósito con 187.000 volumes en papel 
e unha hemeroteca con 12.300 contenedores. Os pisos superiores destínanse a salas e 
servizos multimedia aos que se accede a través da zona de lectura distribuída en 
distintas alturas. Está equipada con rede WIFI. O seu horario é de 8:30 a 21:00 de luns a 
venres, pero en época de exames ofrece un horario nocturno ata as 3:00h. Ademais da 
rede de instalacións bibliotecarias, e con obxecto de distribuír os seus servizos a toda a 
comunidade universitaria, a Biblioteca dispón dun moderno sistema de automatización, 



que inclúe un catálogo online (OPAC) para consultar os fondos existentes, así como a 
súa dispoñibilidade para o préstamo. De igual forma dispón da súa propia páxina web. 

- Instalacións deportivas: o estudantado, PAS e PDI da Facultade de Dereito ten á súa 
disposición as instalacións deportivas do campus de Ourense. 

A continuación relaciónanse todas as infraestruturas e recursos ligados estritamente á docencia 
dos que dispón na actualidade a Facultade de Dereito no edificio xurídico-empresarial.  

TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE NA 
UNIVERSIDADE DE VIGO 

AULA – TIPO PARA DOCENCIA TEÓRICA E PRÁCTICA 

DESCRIPCIÓN 
XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 

Espazo dotado de 
medios docentes. 

Dispón de postos de 
traballo 

Individuais 

Aula para a docencia teórica, práctica, 
titorías grupais e traballo autónomo do 

alumnado, exames 
Entre 66 y 120 alumnos/as 

DENOMINACIÓN DO ESPACIO E 
DOTACIÓN (número de espazos do 
tipo descrito e dotación de cada un) 

Aulas 

Aulas 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 

A capacidade respectiva é a seguinte: 110, 96, 120, 120, 
100, 102, 66, 120, 97. 

Son todas elas aulas en grada. Os mesados son continuos e 
as cadeiras individuais. 

Contan con encerado fixo e encerado móbil.  

Contan con encerado dixital. 

Ordenador, altofalantes, cámara, proxector. 

Mesa e cadeira para o docente, atril.  

Están dotadas coa tecnoloxía necesaria para impartir 
docencia por vía telemática, ben cun modelo puro (100% de 
asistencia por vía telemática) ou mixto (con asistentes na 
aula física e en remoto). 

Papeleira, paraugueiro, colgadores para abrigos. 

Laboratorio ……..  

  
TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE NA 

UNIVERSIDADE DE VIGO 

AULA – TIPO PARA DOCENCIA TEÓRICA E PRÁCTICA 

DESCRIPCIÓN 
XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 

Espazo dotado de 
medios docentes. 

Dispón de postos de 
traballo 

Individuais 

Aula para a docencia teórica, práctica, 
titorías grupais e traballo autónomo do 

alumnado, exames 

70 alumnos/as 
(34 postos con computador) 



DENOMINACIÓN DO ESPACIO E 
DOTACIÓN (número de espazos do 
tipo descrito e dotación de cada un) 

Aulas 

Aula 1.3 

A aula ten unha capacidade para 70 alumnos/as. Deses 70 
postos, 34 dispoñen de ordenador sobremesa. 

Aula en grada. Os mesados son continuos e as cadeiras 
individuais. 

Conta con encerado fixo e encerado móbil.  

Conta con encerado dixital. 

Ordenador, altofalantes, cámara, proxector. 

Mesa e cadeira para o docente, atril.  

Están dotadas coa tecnoloxía necesaria para impartir 
docencia por vía telemática, ben cun modelo puro (100% de 
asistencia por vía telemática) ou mixto (con asistentes na 
aula física e en remoto). 

Papeleira, paraugueiro, colgadores para abrigos. 

Laboratorio ……..  

 
TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE NA 

UNIVERSIDADE DE VIGO 

AULA – TIPO PARA DOCENCIA TEÓRICA E PRÁCTICA 

DESCRIPCIÓN 
XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 

Espazo dotado de 
medios docentes. 

Dispón de postos de 
traballo 

Individuais 

Aula para a docencia teórica, práctica, 
titorías grupais e traballo autónomo do 

alumnado, exames 
24 alumnos/as 

DENOMINACIÓN DO ESPACIO E 
DOTACIÓN (número de espazos do 
tipo descrito e dotación de cada un) 

Aulas 

Aulas 1A, 1B e 1C 

A capacidade de cada unha destas aulas é de 24 
alumnos/as. 

Son todas elas aulas en grada. Os mesados son continuos e 
as cadeiras individuais. 

Contan con encerado fixo e encerado móbil.  

Contan con encerado dixital. 

Ordenador, altofalantes, cámara, proxector. 

Mesa e cadeira para o docente, atril.  

Están dotadas coa tecnoloxía necesaria para impartir 
docencia por vía telemática, ben cun modelo puro (100% de 
asistencia por vía telemática) ou mixto (con asistentes na 
aula física e en remoto). 

Papeleira, paraugueiro, colgadores para abrigos. 



Laboratorio ……..  

 
 

TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE NA 
UNIVERSIDADE DE VIGO 

AULA – AULAS COMPARTIDAS INFORMATIZADAS 

DESCRIPCIÓN 
XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 

Espazo dotado de 
medios docentes. 

Dispón de postos de 
traballo 

Individuais 

Aula para a docencia teórica, práctica, 
titorías 

grupais e traballo autónomo do alumnado, 
exames 

24 alumnos/as 
(24 postos con computador) 

DENOMINACIÓN DO ESPACIO E 
DOTACIÓN (número de espazos do 
tipo descrito e dotación de cada un) 

Aulas 

Aulas 1D, 1E 

A capacidade de cada aula é de 24 alumnos/as. Todos os 
postos dispoñen de computador de sobremesa. 

Son todas elas aulas en grada. Os mesados son continuos e 
as cadeiras individuais. 

Contan con encerado fixa e encerado móbil.  

Contan con encerado dixital. 

Ordenador, altofalantes, cámara, proxector. 

Mesa e cadeira para o docente, atril.  

Están dotadas coa tecnoloxía necesaria para impartir 
docencia por vía telemática, ben cun modelo puro (100% de 
asistencia por vía telemática) ou mixto (con asistentes na 
aula física e en remoto). 

Papeleira, paraugueiro, colgadores para abrigos. 

Laboratorio ……..  

 
TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE NA 

UNIVERSIDADE DE VIGO 

AULA – LABORATORIOS DE INFORMÁTICA 

DESCRIPCIÓN 
XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 

Espazo dotado de 
medios docentes. 

Dispón de postos de 
traballo 

Individuais 

Aula para a docencia teórica, práctica, 
titorías grupais e traballo autónomo do 

alumnado, exames 

25 alumnos/as 
(15 postos con 
computadores) 



DENOMINACIÓN DO ESPACIO E 
DOTACIÓN (número de espazos do 
tipo descrito e dotación de cada un) 

Aulas 

Aulas.................  

Laboratorios de informática 0.2, 0.3 

Ámbolos dous laboratorios dispoñen de 25 postos, dos cales 
15 están dotados con computador. 

Son todas elas aulas en grada. Os mesados son continuos e 
as cadeiras individuais. 

Contan con encerado dixital. 

Ordenador, altofalantes, cámara, proxector. 

Mesa e cadeira para o docente, atril.  

Papeleira, paraugueiro, colgadores para abrigos. 

 
TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE NA 

UNIVERSIDADE DE VIGO 

AULA – SEMINARIOS 

DESCRIPCIÓN 
XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 

Espazo dotado de 
medios docentes. 

Dispón de postos de 
traballo 

Individuais 

Aula para a docencia teórica, práctica, 
titorías grupais e traballo autónomo do 

alumnado. Desenvolvemento de 
seminarios académicos, reunións 

científicas, talleres 

Entre 12 e 30 alumnos/as 

DENOMINACIÓN DO ESPACIO E 
DOTACIÓN (número de espazos do 
tipo descrito e dotación de cada un) 

Aulas 

Aulas de seminario 0.1, 3.2, 4.2, 5.1, 
5.2 

Teñen unha capacidade respectiva de 15-20, 15-20, 12, 30, 
12 alumnos/as. 

Teñen cadeiras individuais, con mesado integrado. Trátase 
xa que logo de mesas e cadeiras móbiles.  

Catro delas contan con computador para o posto do/a 
docente, ademais de proxector.  

Unha delas, non. 

Laboratorios......................  

 
TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE NA 

UNIVERSIDADE DE VIGO 

AULA – SALA DE VIDEOCONFERENCIA 

DESCRIPCIÓN 
XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 



Espazo dotado de 
medios docentes. 

Dispón de postos de 
traballo 

Individuais 

Aula para a docencia teórica, práctica, 
titorías grupais e traballo autónomo do 

alumnado. Exames. Desenvolvemento de 
seminarios académicos, reunións 
científicas, talleres, consellos de 

departamento, xuntas de titulación 

40 alumnos/as 

DENOMINACIÓN DO ESPACIO E 
DOTACIÓN (número de espazos do 
tipo descrito e dotación de cada un) 

Aulas 

Aulas de Sala de videoconferencia 

A aula ten unha capacidade para 40 alumnos/as. 

Os mesados son continuos e as cadeiras individuais. 

Conta con encerado fixo e encerado móbil.  

Ordenador, altofalantes, cámara, proxector. 

Mesa e cadeira para o docente, atril.  

Están dotadas coa tecnoloxía necesaria para impartir 
docencia por vía telemática, ben cun modelo puro (100% de 
asistencia por vía telemática) ou mixto (con asistentes na 
aula física e en remoto). 

Papeleira, paraugueiro, colgadores para abrigos. 

Laboratorios......................  

 
TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE NA 

UNIVERSIDADE DE VIGO 

AULA – MAGNA 

DESCRIPCIÓN 
XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 

Espazo dotado de 
medios docentes. 

Dispón de postos de 
traballo 

Individuais 

Aula para a docencia teórica, práctica, 
titorías grupais e traballo autónomo do 

alumnado. Exames. Desenvolvemento de 
congresos, conferencias, cursos, actos 

institucionais. Celebración de concursos de 
prazas de profesorado 

204 alumnos/as 

DENOMINACIÓN DO ESPACIO E 
DOTACIÓN (número de espazos do 
tipo descrito e dotación de cada un) 

Aulas 

Aula Magna 

A aula ten unha capacidade para 204 alumnos/as. 

Disponse en grada. Os mesados son continuos e as cadeiras 
individuais. 

Conta con encerado móbil.  

Ordenador, altofalantes, proxector. 

Mesas e cadeiras para os docentes, atril.  

Papeleira, paraugueiro, colgadores para abrigos. 

Laboratorios......................  

 



TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE NA 
UNIVERSIDADE DE VIGO 

AULA – SALÓN DE GRAOS 

DESCRIPCIÓN 
XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 

Espazo dotado de 
medios docentes. 

Dispón de postos de 
traballo 

Individuais 

Aula para a docencia teórica, práctica, 
titorías grupais e traballo autónomo do 

alumnado. Exames. Defensa de TFG, TFM e 
Teses de Doutoramento. 

Desenvolvemento de congresos, 
conferencias, cursos, actos institucionais, 

Xuntas de Centro 

107 alumnos/as 

DENOMINACIÓN DO ESPACIO E 
DOTACIÓN (número de espazos do 
tipo descrito e dotación de cada un) 

Aulas 

Aulas de Salón de Graos 

A aula ten unha capacidade para 107 alumnos/as. 

Disponse en grada. Cadeiras individuais. Dispoñen de mesa 
pregable. 

Conta con encerado móbil.  

Ordenador, altofalantes, proxector. 

Mesas e cadeiras para os docentes, atril.  

Papeleira, paraugueiro, colgadores para abrigos. 

Laboratorios......................  

 
TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE NA 

UNIVERSIDADE DE VIGO 

AULA – SALA DE XUNTAS DO DECANATO 

DESCRIPCIÓN 
XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 

Espazo dotado de 
medios docentes. 

Reunións do equipo decanal, comisións 
delegadas da Xunta de Centro, actos e 
recepcións institucionais, seminarios 

15 postos 

DENOMINACIÓN DO ESPACIO E 
DOTACIÓN (número de espazos do 
tipo descrito e dotación de cada un) 

Aulas 

Aulas de Sala de Xuntas do Decanato 

A aula ten unha capacidade para 15 postos 

O espazo está ocupado por unha mesa central ao redor da 
que se dispoñen as cadeiras. 

Conta con encerado móbil.  

Ordenador, altofalantes, proxector, cámara. 

Papeleira, paraugueiro, colgadores para abrigos. 

Laboratorios......................  

 



TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE NA 
UNIVERSIDADE DE VIGO 

AULA – DE ESTUDO 

DESCRIPCIÓN 
XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 

Espazo aberto no que 
se dispoñen mesas e 

cadeiras móbiles 
Estudo individual ou en grupo 140 alumnos/as 

DENOMINACIÓN DO ESPACIO E 
DOTACIÓN (número de espazos do 
tipo descrito e dotación de cada un) 

Aulas 

Aulas de Estudo 

A aula ten unha capacidade para 140 alumnos. 

O espazo está ocupado por mesas e cadeiras móbiles, que 
poden ser obxecto de redistribución en función das 
necesidades de uso. 

Papeleira, paraugueiro, colgadores para abrigos. 

Laboratorios......................  

 
TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE NA 

UNIVERSIDADE DE VIGO 

AULA – ZONA DE LIBRE ACCESO 

DESCRIPCIÓN 
XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 

Espazo aberto no que 
se dispoñen mesas e 

cadeiras móbiles 
Estudo individual ou en grupo 

70 alumnos/as 
(38 postos con 
computadores) 

DENOMINACIÓN DO ESPACIO E 
DOTACIÓN (número de espazos do 
tipo descrito e dotación de cada un) 

Aulas 

Aulas Libre acceso 

A aula ten unha capacidade para 70 alumnos/as, con 38 
computadores de sobremesa. 

O espazo está ocupado por mesas e cadeiras móbiles, que 
poden ser obxecto de redistribución en función das 
necesidades de uso. 

Papeleira, paraugueiro, colgadores para abrigos. 

Laboratorios......................  

 
 
2.2 Novos espazos necesarios 
En principio, atendendo ás características do título que se vai implantar, non semellan 
necesarios novos espazos. Nese sentido, cómpre sinalar que actualmente a Facultade de 
Dereito, coas infraestruturas relacionadas anteriormente, conta con dúas titulacións oficiais: o 



Grao en Dereito-PCEO ADE-Dereito e o Máster Universitario de Acceso á Avogacía. No caso do 
Grao en Dereito, o número de prazas de novo ingreso é de 60, no caso do PCEO ADE-Dereito, de 
20, e no caso do Máster de acceso á avogacía tamén de 20. Semella, por tanto, que non debera 
existir desequilibrio entre as titulacións ofertadas e os recursos materiais dos que dispón o 
centro.   

TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE 

AULA – TIPO XX 

DESCRIPCIÓN 
XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 

  Entre NN y NN alumnos/as 

DENOMINACIÓN DO ESPACIO E 
DOTACIÓN (número de espazos do 
tipo descrito e dotación de cada un) 

 

Aula de ………  

Laboratorio ……..  

  
2.3 Novos equipamentos necesarios 
Cabe sinalar o mesmo do xa referido no apartado anterior. Non obstante, esta é unha cuestión 
que dependerá do perfil que se lle outorgue o título e, xa que logo, da configuración do plan 
de estudos proposto. 

NOVO EQUIPAMENTO 

DENOMINACIÓN E 
NÚMERO DE UNIDADES DESCRIPCIÓN XENÉRICA CUSTE APROXIMADO 

   

  
 
O plan de estudos debe prever unha dotación suficiente de equipamento e infraestruturas, tanto nas 
universidades participantes como nas institucións colaboradoras, xustificando a súa adecuación os 
obxectivos formativos. En concreto, se deben identificar e describir os recursos materiais e servizos clave 
do Título que se propón (laboratorios, aulas e equipamentos especiais, bibliotecas específicas…) sinalando 
os mecanismos para seu mantemento, revisión e actualización. Nos casos nos que haxa varios centros 
propios e/ou adscritos débense sinalar os recursos e servizos dispoñibles para cada un deles. 
En todo caso, se deben observar os criterios de accesibilidade universal e deseño para todos, segundo o 
disposto na  Lei 51/2003, de 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e 
accesibilidade universal das persoas con discapacidade.  
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