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INFORME DA PROXECCIÓN DA 

FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN 
CURSO 2021-2022 

 
 
Durante o curso 2021-2022, a Facultade de Filoloxía e Tradución centrouse en continuar 

coa tarefa de dar a coñecer a importancia que teñen as Humanidades na sociedade actual, 

unha sociedade na que o trinomio linguas, tecnoloxía e empresa representa o máximo 

expoñente de equilibrio entre teoría e aplicación, ademais da superación dun divorcio 

improdutivo e trasnoitado entre “ciencias” e “letras”. Nesta etapa, a Facultade de 

Filoloxía e Tradución, ademais de obxectivos, conseguiu algúns logros importantes, 

como se detallan a continuación neste informe. Mantivemos algunhas actividades que o 

curso pasado deran bos resultados e comezamos algunha nova. 

Entre as actividades desenvolvidas destacamos as seguintes: 

1. Actos de benvida ao estudantado de primeiro curso  

O día 5 de setembro de 2021 realizouse o acto de benvida para o estudantado de primeiro 

curso dos tres graos da Facultade de Filoloxía e Tradución co seguinte programa: 

Programa de benvida estudantado de 1.º curso 

GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN 

(Salón de Actos no pavillón central) 

9:00 - 9:15 h BENVIDA DO DECANO 

9:15 - 11:00 h 

Información sobre o Plan de Estudos e Presentación do Plan 

de Acción Titorial (Coordinadora do grao e do PAT, 

vicedecana de calidade e representante da Delegación de 

Estudantes da FFT)  

GRAO EN FILOLOXÍA APLICADA GALEGA E ESPAÑOLA 

(Salón de Graos no pavillón B) 

9:00 - 9.15 h Información sobre o Plan de Estudos e Presentación do Plan 

de Acción Titorial (Coordinadora do grao e do PAT e 



9:30 - 11:00 h representante da Delegación de Estudantes da FFT) 

9:15 - 9:30 h BENVIDA DO DECANO 

GRAO EN LINGUAS ESTRANXEIRAS 

(Aula sala de estudo no pavillón central) 

9:00 - 9:30 h 

9:45 - 11:00 h 

Información sobre o Plan de Estudos e Presentación do Peer 

Mentoring e do Plan de Acción Titorial (Directora do 

Departamento de Filoloxía inglesa, francesa e alemá e 

representante da Delegación de Estudantes da FFT) 

9:30 - 9:45 h BENVIDA DO DECANO 

 

2. Acto de apertura del curso 2021-2022 

O día 30 de setembro de 2021, tivo lugar na FFT o acto de apertura do novo curso. Nel 

participaron os catedráticos Estrella Montolío Durán, de Lengua Española da Universitat 

de Barcelona, e Manuel González González, de Filoloxía Románica da USC, que foron 

entrevistados pola vicedecana de Comunicación, Captación e Diversidade, Inmaculada 

Anaya  Revuelta e o catedrático Xosé Henrique Costas, respectivamente. Este acto tivo 

repercusión na prensa, como a entrevista que fixo o faro de Vigo a Estrella Montolío. Na 

segunda parte, o acto centrouse nun diálogo co público asistente, acerca da aplicación das 

humanidades na sociedade actual co fin de instar ao alumnado a perseguir novas saídas 

profesionais máis alá das clásicas.  

 



A continuación, antes de rematar o acto, outorgáronse os premios Concita Cunqueiro á 

estudante de Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios da Uvigo Iria Custodio, e mais ás 

alumnas do IES Terra de Turonio de Gondomar África Fragueiro e Yeneba Romero. 

3. Distintivo de Igualdade 

Tras realizar un gran esforzo, o martes 5 de outubro de 2021 a Facultade de Filoloxía e 

Tradución converteuse na primeira facultade de España en lucir o selo do Distintivo de 

Igualdade da UVigo. O acto de entrega celebrouse coa presenza de parte do equipo 

decanal e de María Seijas, vicedecana de Calidade, que foi a encargada de recibir o 

galardón, de mans do reitor, Manuel Reigosa. Asistiron tamén a directora da Unidade de 

Igualdade, Águeda Gómez; a poeta e ex alumna da facultade Nuria Vil, quen amenizou o 

acto, e en modalidade virtual, Mª José Rodríguez Jaume, membro da Comisión 

Avaliadora, que forma parte do Instituto Universitario de Investigación de Estudios de 

Género (IUIEG). 

 

Algunhas das iniciativas que fixeron á FFT merecedora deste recoñecemento son as guías 

docentes que tratan da igualdade de xénero, as liñas e proxectos de investigación, 

seminarios, xornadas, informes e publicacións con perspectiva de xénero, o traballo das 

persoas expertas neste eido ou o uso de linguaxe inclusiva.  

A noticia foi recollida en diversos xornais, entre os que destacan: 

1/09/2021 | Faro de Vigo: https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2021/09/01/filologia-

traduccion-recibira-distintivo-igualdade-56800544.html 

https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2021/09/01/filologia-traduccion-recibira-distintivo-igualdade-56800544.html
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2021/09/01/filologia-traduccion-recibira-distintivo-igualdade-56800544.html


5/10/2021 | Duvi: https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/filoloxia-

traducion-primeira-facultade-espana-lucir-distintivo-igualdade 

5/10/2021 | El Español: 

https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/actualidad/una-facultad-de-la-uvigo-

primera-de-espana-en-lucir-un-distintivo-de-igualdad 

6/10/2021 | El Correo Gallego: https://www.elcorreogallego.es/galicia/filoloxia-e-

traducion-de-la-uvigo-primera-con-distintivo-de-igualdad-XX9198246 

4.  Mención de Excelencia ao mestrado de Tradución para a Comunicación 

Internacional 

O mestrado de Tradución para a Comunicación Internacional (MTCI) da Uvigo, 

coordinado no curso 2021-2022 por José Yuste Frías, é o primeiro Máster en Ciencias 

Humanas e Sociais do Sistema Universitario Galego que consegue a mención de 

Excelencia, concedida pola Xunta de Galicia o 13 de agosto de 2021 e entregado o 25 de 

outubro de 2021 na Cidade da Cultura. Este selo, cuxa vixencia é de cinco anos, acredita 

o nivel académico e a solvencia científico-técnica do mestrado e supón unha “garantía de 

futuro” para o estudantado. A noticia apareceu recollida en diversos medios: 

 

14/08/2021 | La Voz de Galicia: 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/08/13/dos-masters-udc-obtienen-

mencion-excelencia-xunta/00031628844845691420119.htm  

https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/filoloxia-traducion-primeira-facultade-espana-lucir-distintivo-igualdade
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/filoloxia-traducion-primeira-facultade-espana-lucir-distintivo-igualdade
https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/actualidad/una-facultad-de-la-uvigo-primera-de-espana-en-lucir-un-distintivo-de-igualdad
https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/actualidad/una-facultad-de-la-uvigo-primera-de-espana-en-lucir-un-distintivo-de-igualdad
https://www.elcorreogallego.es/galicia/filoloxia-e-traducion-de-la-uvigo-primera-con-distintivo-de-igualdad-XX9198246
https://www.elcorreogallego.es/galicia/filoloxia-e-traducion-de-la-uvigo-primera-con-distintivo-de-igualdad-XX9198246
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/08/13/dos-masters-udc-obtienen-mencion-excelencia-xunta/00031628844845691420119.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/08/13/dos-masters-udc-obtienen-mencion-excelencia-xunta/00031628844845691420119.htm


14/08/2021 | Faro de Vigo: https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2021/08/14/xunta-

concede-excelencia-masteres-universidad-56206178.html  

14/08/2021 | El Correo Gallego: https://www.elcorreogallego.es/galicia/tres-nuevos-

masteres-consiguen-la-mencion-de-excelencia-de-la-xunta-XF8689365  

10/09/2021 | Duvi: https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/traducion-

comunicacion-internacional-biotecnoloxia-avanzada-primeiros-mestrados-uvigo-

mencion?fbclid=IwAR3TyBODB5MNihb4iU8bp541dnj2ZBZPyh6i5Nu1y9tuER6iRqJ

OZqFzuZk  

25/10/2021 | G24.gal: https://www.crtvg.es/informativos/tres-novos-mestrados-reciben-

as-mencions-de-excelencia-da-xunta-de-galicia-5380697 

25/10/2021 | Xunta de Galicia: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/35459 

5. Comezo do novo Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española 

Un terceiro logro é a posta en macha do novo Grao en Filoloxía Aplicada Galega e 

Española, cuxo obxectivo é adaptarse á sociedade actual poñendo o foco na aplicación da 

filoloxía ao ámbito tecnolóxico. A titulación consta de catro anos, distribuídos en dous 

ciclos; dous anos iniciais de formación básica e obrigatoria, e outros dous especializados 

e orientados a cada unha das linguas centrais do grao (galego e español), permitindo 

ademais cursar dous idiomas modernos a elixir entre alemán, francés, inglés ou portugués. 

Así mesmo, incorporouse a lingua de signos española, nun módulo optativo de 

especialización, o cal converte a este grao no primeiro do Sistema Universitario Galego 

en dispor desta formación. 

6. Celebración do Día de Rosalía de Castro  

A FFT sumouse á celebración do Día de Rosalía o día 24 de febreiro. Moitas e moitos 

estudantes escribiron os seus versos favoritos nun taboleiro colocado no vestíbulo do 

pavillón central da facultade. Ademais, organizouse unha lectura de poemas que abriu o 

decano, José Montero, con Adeus ríos, adeus fontes, de Cantares Gallegos. 

7. Celebración do Día da Muller 

O día 8 de marzo, a FFT celebrou o Día da muller cunha homenaxe neste caso,  co título 

“Mulleres de letras que son presente”, representadas por catro profesoras da Facultade de 

Filoloxía e Tradución de recoñecido prestixio: Elena Sánchez Trigo, Catedrática de 

Tradución e Interpretación; Helena Cortés Gabaudan, Profesora Titular de Lingua e 

https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2021/08/14/xunta-concede-excelencia-masteres-universidad-56206178.html
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2021/08/14/xunta-concede-excelencia-masteres-universidad-56206178.html
https://www.elcorreogallego.es/galicia/tres-nuevos-masteres-consiguen-la-mencion-de-excelencia-de-la-xunta-XF8689365
https://www.elcorreogallego.es/galicia/tres-nuevos-masteres-consiguen-la-mencion-de-excelencia-de-la-xunta-XF8689365
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/traducion-comunicacion-internacional-biotecnoloxia-avanzada-primeiros-mestrados-uvigo-mencion?fbclid=IwAR3TyBODB5MNihb4iU8bp541dnj2ZBZPyh6i5Nu1y9tuER6iRqJOZqFzuZk
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/traducion-comunicacion-internacional-biotecnoloxia-avanzada-primeiros-mestrados-uvigo-mencion?fbclid=IwAR3TyBODB5MNihb4iU8bp541dnj2ZBZPyh6i5Nu1y9tuER6iRqJOZqFzuZk
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/traducion-comunicacion-internacional-biotecnoloxia-avanzada-primeiros-mestrados-uvigo-mencion?fbclid=IwAR3TyBODB5MNihb4iU8bp541dnj2ZBZPyh6i5Nu1y9tuER6iRqJOZqFzuZk
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/traducion-comunicacion-internacional-biotecnoloxia-avanzada-primeiros-mestrados-uvigo-mencion?fbclid=IwAR3TyBODB5MNihb4iU8bp541dnj2ZBZPyh6i5Nu1y9tuER6iRqJOZqFzuZk
https://www.crtvg.es/informativos/tres-novos-mestrados-reciben-as-mencions-de-excelencia-da-xunta-de-galicia-5380697
https://www.crtvg.es/informativos/tres-novos-mestrados-reciben-as-mencions-de-excelencia-da-xunta-de-galicia-5380697
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/35459


Literatura Alemana; Carmen Becerra Suárez, Profesora Titular de Teoría da Literatura e 

Literatura Comparada e Rexina Rodríguez Vega, Profesora Contratada Doutora do 

Departamento de Lingua Española e novelista. Todas elas gravaron cadanseu un vídeo  

explicando a súa traxectoria académica e profesional, e estes contidos publicáronse na 

UVigo TV: http://fft.uvigo.es/es/avisos/8m/ 

 

7. Difusión a través das redes sociais 

Como o ano anterior, a empresa ESTÉREA realizou a publicidade en redes, e este é o 

resumo da campaña: 

http://fft.uvigo.es/es/avisos/8m/


  



  



  



 

 



Conclusións 

• No período 2021-2022, rexístrase un aumento claro e progresivo de seguidores en todas 

as redes. En LinkedIn o uso triplícase; en Instagram supera o dobre da cifra do pasado 

setembro e Facebook aumenta máis de 100 seguidores. 

 



• Facebook: Respecto ao informe anual de 2020-2021, as interaccións sociais, é dicir, os 

comentarios, “me gusta” chegan a alcanzar a cifra de 9.028, polo tanto, máis do dobre 

que o ano pasado, no que foron 4.030. Isto débese, entre outras cousas, ao gran pico 

rexistrado en maio, a raíz das dúas primeiras publicacións con maior alcance os días 4 e 

29 dese mes (ver apartado de “10 publicacións con máis alcance”) nas que destaca o 

proxecto europeo G-BOOK, realizado na Biblioteca Municipal de Gondomar. Tamén 

adquire moita difusión a publicación do acto de graduación das dúas promocións de 

Filoloxía e Tradución (a correspondente ao ano da pandemia e ao curso actual), nas que 

se etiquetou ao alcalde Abel Caballero. O número de impresións aumentou ata as 96.271, 

dez mil impresións máis que as rexistradas durante o ano pasado. 

En cambio, a porcentaxe de resposta e impresións dos últimos meses en Facebook caeu 

considerablemente, dado o parón da actividade académica durante os meses de xullo e 

agosto, período correspondente ás vacacións de verán. 

• Instagram: Realizáronse 273 publicacións e 307 historias, cunha porcentaxe de 

engagement estable e 118.604 impresións. A publicación que conseguiu un maior alcance 

foi o vídeo de celebración do Día da Muller, polo que o número de impresións en marzo 

foi moi elevado. O mesmo que nas outras redes, destaca en impresións e interaccións a 

publicación do acto de graduación das dúas promocións de Filoloxía e Tradución, 

realizadas neste período. 

Nos últimos meses prodúcese unha baixada de interaccións e de impresións. Coincide 

cunha baixada das publicacións, e tamén co período de verán, os meses de xullo e agosto, 

como xa se comentou. 

• LinkedIn: Esta rede aumenta en seguidores e interaccións sociais de forma progresiva. 

Rexistráronse 19.405 impresións, cifra moi superior á do período anterior 2020-2021, no 

que se realizaron 4.459 impresións. Rexistrouse unha elevada cifra na publicación do 24 

de agosto sobre o premio ao lexicógrafo ourensán Isaac Alonso Estraviz, moitas máis 

interaccións en comparación co resto de publicacións. Tamén destaca, como en Facebook 

e Instagram, a cifra de interaccións e impresións de maio, resultado da difusión do acto 

de graduación das dúas promocións da facultade. 

 

 

 



 

 

8. Peche da exposición Xela Arias 

 

 
 

9. Participación na feira de EDUGAL 20-21 

 

Os días 20, 21 e 22 de outubro de 2021 a FFT participou en EDUGAL, a sala de oferta 

educativa e formativa galega. O profesorado e estudantado da Facultade de Filoloxía e 

Tradución informaron aos visitantes da oferta académica do centro. Luís Alonso 

Bacigalupe, profesor titular da Área de Tradución e Interpretación da Universidade de 

Vigo, impartiu a charla “Traducir e Interpretar no século XXI”. 



 
 

 

 
 

10. WEB da FFT 

Durante o curso 2021-2022, a web da FFT permitiu manter a comunidade universitaria 

actualizada. Neste sentido, subíronse periodicamente os eventos que acontecían na 



universidade, ademais de compartirse mensualmente a Axenda Cultural, e subíronse as 

novas en relación coa facultade que publicaban distintos xornais dixitais. 

 

11. Visitas a centros e visitas de centros a Facultade de Filoloxía e Tradución 

Durante o ano académico visitaron a Facultade de Filoloxía e Tradución os seguintes 

centros: 

IES Pazo da Mercé (As Neves) 

Colegio Lar (Mos) 

IES Val Miñor (Nigrán) 

IES As Barxas Moaña (Pontevedra) 

IES de Rodeira (Cangas) 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Pontevedra) 

IES de Mos (Pontevedra) 

IES da Cañiza (Pontevedra) 

IES Mendiño (Redondela, Casco Urbano) 

IES Castelao (Vigo) 

IES Illa de Tambo (Marín, Pontevedra) 

IES A Xunqueira I (Pontevedra) 

IES A Guía (Vigo) 

IES A Basella (Vilanova De Arousa) 

IES DO Castro (Vigo) 

Colegio Bouza Brey (Vigo) 

IES San Tomé (Vigo) 

IES Val Do Tea (Ponteareas) 

IES Numero I (O Carballiño)  

IES Escolas Proval (Nigrán) 

IES Manuel Chamoso Lamas (O Carballiño) 



IES Campo De San Alberto (Noia/ A Coruña) 

O profesorado da FFT tamén se realizou algunhas visitas a centros, como, por exemplo o 

IES do Castro de Vigo, o IES Pino Manso en Porriño, o IES A Xunqueira II en Pontevedra 

ou o IES de Beade.  

12. Axenda Cultural 

A Axenda Cultural foi un proxecto que partiu hai xa dous anos dende o vicedecanato de 

Comunicación, Captación e Diversidade e que se levou a cabo para divulgar e promover 

todos os actos culturais que se realizan na facultade. Ten unha difusión mensual e 

actualízase cada vez que se incorpora un acto, e envíase á comunidade universitaria, á 

páxina web e ás redes sociais. 
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