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Anexo II 

Acta de constitución e acordos 
do tribunal de TFG 

Grao en  

Tribunal número   

Lugar:  Email Data: 23/02/21 

Hora de comezo: 13h15 Hora de finalización: 13h30 
 

Asistentes: Begoña Simal González  

 David Clark Mitchell 

 Carolina Núñez Puente 
 
ORDE DO DÍA: 

1. Constitución do tribunal 
2. Criterios de avaliación 
3. Determinación da data, hora e lugar para o acto de defensa dos TFG 
4. Relación ordenada das intervencións do estudantado 
 

 
ACORDOS ADOPTADOS: 
 
1. Constitúese o tribunal cos seguintes membros: 

Begoña Simal González, presidenta 
David Clark Mitchell, vogal 
Carolina Núñez Puente, secretaria 

 
2. Establecer os seguintes criterios da avaliación: 

- Exposición: axustada ao tempo, clara e estruturada e correcta e adecuada nos aspectos 
lingüísticos (35 %) 

- Contido do discurso: capacidade de síntese e atención aos aspectos relevantes do 
traballo (35 %) 

- Resposta axeitada a todas as observacións e preguntas do tribunal (15 %) 
- Utilización de forma efectiva e pertinente de medios audiovisuais e/ou materiais de 

apoio (15 %) 
 
3. Establecer que os TFG asignados a este tribunal na oportunidade de febreiro de 2021 sexan 

defendidos o día 3 de marzo de 2021 a partir das 12h30 horas na canle de Teams da Facultade 
de Filoloxía. 

 
4. Convocar os/as estudantes á defensa dos seus traballos segundo a seguinte táboa: 
 

Apelidos e nome da/o estudante Data Hora 

Gómez Fernández, Lucía 3/3/21 12h30 

Mariño Díaz, Lydia 3/3/21 13h00 

Martínez Castro, Lara 3/3/21 13h30 

Filoloxia
Texto escrito a máquina
Inglés
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Apelidos e nome da/o estudante Data Hora 

Méndez Cernadas, Silvia 3/3/21 14h00 

 
Rógase ás estudantes que permanezan atentas á súa canle de Teams por se 

fose necesario adiantar ou atrasar a súa intervención. 
 
 

A secretaria  V. e pr. da presidenta 
   

Asdo.: Carolina Núñez Puente  Asdo.: Begoña Simal González 
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