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VALORACIÓN XERAL DO PAT 2015-2016 

O Plan de Acción Titorial implantouse para permitir un desenvolvemento integral do alumnado universitario favorecendo a súa integración na vida 

universitaria e atendendo as súas necesidades formativas e educativas. O profesorado voluntario organizou unha serie de reunións para comunicarse cos alumnos 

asignados previamente e tamén lles deu a opción de facelo por correo electrónico. Cabe destacar a baixa participación do alumnado, principalemente no Grao 

de Tradución e Interpretación. Algunhas reunións non se realizaron debido a ausencia dos alumnos. Como resultado do baixo índice de participación, non 

consta ningunha reunión cos alumnos do segundo curso de Tradución e do primeiro curso de Linguas Estranxeiras cos seus titores polo que non podemos 

recoller ningún dato neste informe. Aínda así o funcionamento do plan neste último grao foi moi positivo. Hai que lembrar que neste grao implantouse o 

Programa MEET-FFT cuxa princpipal novedade era a selección de mentores entre o alumnado dos últimos cursos. 

Este documento agrupa as impresións xerais, queixas e suxestións que se comentaron nas reunións do PAT. En xeral, podemos observar que o alumnado 

está satisfeito cos resultados e cas clases dos graos, e que teñen un especial interese polos programas de mobilidade como a beca Erasmus +. Este ano en todos os 

graos se fixeron dúas reunións de PAT, unha ao comezo do curso, no mes de outubro, e a seguinte a finais de marzo ou primeira quincena de abril. Observouse 

unha lixeira baixada de participación dos alumnos na segunda reunión con respecto á primeira reunión do PAT. A suxestión máis repetida foi a de ter un 

calendario de exames que non coincidira coas últimas sesións das clases polo que o Decanato o tivo en conta no novo calendario de exames para o curso 

2016-2017. Tamén se atenderon as queixas relativas aos horarios. Porén, houbo varias reunións cos profesores, coordinadores e equipo decanal para intentar 

solventar os problemas presentes nos diferentes cursos e titulacións. 

Campus de Vigo Facultade de Filoloxía e Tradución 

Praza das Cantigas, s/n 
Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 812 251 
Fax 986 812 380 

webs.uvigo.es/fft 
sdfft@uvigo.es 

mailto:sdfft@uvigo.es
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En relación ao Grao de Galego-Español a queixa máis salientable foi que o número de optativas reduciuse drásticamente debido á extinción do Grao. Os 

alumnos queren que se oferten prácticas como noutros graos. 

No Grao de Ciencias da Linguaxe destacan as incidencias da plataforma Faitic para os alumnos non presenciais, dado que algúns contidos non eran 

os axeitados, e os alumnos temían existe unha falta de información das materias. Os titores e coordinador falaron cos docentes responsables para resolver este 

problema. 

No Grao de Linguas Estranxeiras constan algúns problemas con docentes dalgunhas materias (a  práct i ca  de  conver sa  en  ing lés  non é  

suf i c iente  ou o  t raba l lo  teór ico  é  exces i vo)  que se están a resolver, como consta no informe. Destaca tamén unha mellor acollida do plan por parte 

dos alumnos deste grao. 

Por último, no Grao de Tradución e Interpretación salientan as queixas pola esixencia de nivel de idioma no primeiro ano e a falta de materias de tradución 

nos dous primeiros anos. Existen algúns problemas con docentes que se explican no informe e que se están intentando resolver. 

As demáis queixas, comentarios e suxestións realizadas nestas reunións recóllense nas táboas que aparecen a continuación. 
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GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE: informe xeral da primeira reunión do PAT 

1º CURSO  semipresencial 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

Valoracións xerais 

Maniféstase a satisfacción ante a flexibilidade 
demostrada polo profesorado, que ten en conta 
os problemas de asistencia que se poidan 
derivar do exercicio da conciliación familiar. 

Detección dos problemas relacionados co 
seguimento das clases na plataforma Faitic para 
alumnos non presenciais. 

Docencia 

Bótase de menos información e contidos na 
plataforma das seguintes materias: Filosofía: 
Introdución ás ciencias humanas e sociais e 
Literatura: Introdución aos estudos literarios 

No que respecta á plataforma: o apartado 
exames só contén o de gramática. 

Falla de información sobre as titorías intensivas 
para o alumnado semipresencial. 

Comunicar ós profesores responsables a 
necesidade de subir material axeitado á 
plataforma e de facer sesións de titoría presencial. 
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2º CURSO  semipresencial 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

Valoracións xerais 

Problemas de acceso a varias materias a través 
de Faitic. 

Falla de materiais e instrucións específicas para o 
grupo semipresencial en Faitic. 

Non están fixadas as datas para titorías/seminarios 
grupais (obrigatorios segundo o contemplado na 
memoria do grao). 

Contactactouse coa coordinadora do Grao para 
falar da situación dos estudantes 
semipresenciais. 
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GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE: informe xeral da segunda reunión do PAT 

1º CURSO  semipresencial 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

Valoracións xerais 

A titora anima a que participen nalgún programa 
de intercambio no terceiro e cuarto ano. 

Docencia 

Detección dos problemas relacionados co 
seguimento das clases na plataforma Faitic para 
o alumnado non presencial.

Adecuación dos contidos e documentos 
didácticos e guía titorizada por parte do 
profesorado. 

Necesidade de gravación das clases prácticas e 
non só das teóricas (en concreto a alumna refire 
esa urxencia en relación ás materias Fundamentos 
Gramaticais e Lingüística Xeral) 

Necesidade dunha nomenclatura clara e 
secuenciada nos documentos que se colgan en 
Faitic para facilitar a busca. 

A alumna refire tamén a falta dun tratamento 
específico para o alumnado semipresencial na 
materia Crítica literaria. 

A titora explica os procedementos de reclamación 
das cualificacións e o feito de que a avaliación 
está establecida na guía docente. Recomenda o 
diálogo e tratar os problemas directamente coa 
docente. 

Comunicar ó profesorado responsable as 
suxestións formuladas. 

Convocar a través do correo unha nova reunión 
do grupo. 
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2º CURSO  semipresencial 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

Valoracións xerais 

- Existe unha preocupación pola supresión 
de módulos no Grao de Ciencias da 
Linguaxe. 

- As numerosas lecturas que cómpre 
realizar dificultan a xestión do tempo. 

- O alumnos considera moi positivo non ter 
clase os venres. 

- O alumnos considera que L ingua 
P ortuguesa III e IV deberían estudarse 
en dous cuadrimestres diferentes. 

Só asistiu un alumno. Non hai interese en 
manter novas xuntanzas. 
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GRAO EN GALEGO E ESPAÑOL: informe xeral da primeira reunión do PAT 

3º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 Valoracións xerais  

Consideran importante ter prácticas no Grao. 
Ven positivo a súa realización para ter no mundo 
laboral. 

Demandan unha mellor comunicación e 
publicidade sobre os diferentes actos culturais 
que se realizan na Facultade. 

 Docencia 

Na materia Fonética e Fonoloxía do español parece 
existir certa tensión entre o alumando e o 
docente na exposición de contidos. 

O titor cre conveniente comentarllo á 
Coordinadora de Grao para ver que solucións 
se podían arbitrar. A Coordinadora decidiu falar 
co alumnado. 

 Carga de traballo e nivel esixido 

Quéixanse de que os exames acumúlanse todos 
nas mesmas datas e de ter que compatibilizar a 
asistencia obrigatoria as clases neses días coa 
realización de exames noutras materias. 
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  Planificación        

 

Esixen a existencia  dun calendario de exames 
con datas para as convocatorias de xaneiro e 
maio. 

 
 

  Outros        

Quéixanse e de que o prezo da matrícula das 
materias sen docencia nun grao en extinción 
ten que ser o mesmo cás que si teñen docencia. 
Reclaman unha baixada no prezo. 
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GRAO EN GALEGO E ESPAÑOL: informe xeral da segunda reunión do PAT 

3º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 Docencia 

O titor comentou as dúbidas e falta de 
información do alumnado sobre a realización 
do TFG: a escolla das liñas de investigación, dos 
directores do traballo, dos prazos, da 
matrícula, do número de convocatorias, da 
existencia dunha guía da materia. Tamén 
comentou que se aprobara na Xunta de 
Facultade un regulamento que se enviará 
cando se aprobe definitivamente. 

O titor falará co Decano e o Coordinador do 
grao para que se reunan co alumnado e os 
informen da situación das materias optativas 
para o 4º curso solucionar o problema. O 
asunto resolveuse na Xunta de Facultade do 
16/3/2016. 

Respecto ó TFG, o Decanato ou no seu caso o 
Coordinador de Grao debería reunirse nas 
primeiras semanas de setembro co alumnado 
de 4º para resolver as dúbidas que teñen sobre 
o TFG.

 Planificación 

A reunión celebrouse o 10 de marzo de 2015, 
con dúas semanas de retraso con respecto á data 
en que estaba prevista esta. Asistiron 12 
alumnos/as dos 27 convocados/as e a reunión 
durou aproximadamente 60 minutos. 

O titor informou de que se aprobara na Xunta 
de Facultade (4/3/2016) o PDA de 2015-16 para 
o último ano do Grao con redución nas
materias optativas para o 4º curso. O alumnado 
descoñecía o asunto e manifestou a súa protesta 
tanto por a falta de información e consulta. 
Ademais, algunas das optativas restantes xa as 
cursaran no terceiro ano. 

O titor despois de falar co Decano confirmou 
que o número de optativas que se ían implantar 
son 6: O español coloquial; Lingüística, comunicación e 
cognición; Dialectoloxía do galego; Linguas da 
península ibérica; Seminario de literatura hispánica e 
Textos canónicos da Literatura galega. 

O titor transmitiralle ó Decano a protesta do 
alumnado. O titor tamén informou ó 
Coordinador de Grao. Este asunto 
solucionouse na xunta de facultade do día 
16/3/2016. 
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  Outros    

O titor recordoulle ó alumnado a necesidade de 
participaren e de ter representación nos distintos 
órganos e comisións da FFT para resolver casos 
coma a aprobación da PDA, dado que na Xunta 
de centro aprobárase por asentimento.  

 

 

 

 



PAT Curso 2015-2016   Páxina 12 de 25 

GRAO EN LINGUAS ESTRANXEIRAS: informe xeral da primeira reunión do PAT 

2º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 Valoracións xerais 

Os alumnos están satisfeitos coa titulación. 

 Docencia 

O alumnado manifesta a súa satisfacción xeral 
con respecto ó desenvolvemento da docencia 
nas materias que están a cursar. 

Diferencia de criterios, actividades e nivel dos 
grupos de prácticas de inglés de primeiro. 

Falla de actividades de conversa. 

A titora presentará o informe correspondente e 
comunicará ás coordinadoras de grado os 
comentarios sobre as prácticas. 

Certa insatisfacción coa metodoloxía aplicada 
nas clases teóricas da materia Introdución á 
literatura inglesa. 

 Horarios 

O alumnado indica que os horarios docentes 
deberían ser algo máis equilibrados, dado que os 
venres só teñen que vir á facultade por unha 
materia e outros días teñen clase seis horas. 

A titora comprométese a deixar constancia das 
observacións feitas polo alumnado. 

1º CURSO   NON CONSTA NINGUNHA REUNIÓN 
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 Mobilidade 

Interese particular polo programa Erasmus +. O profesor titor orientou ós alumnos sobre os 
aspectos fundamentais do Programa Erasmus+: 
criterios, destinos, materias a cursar, validacións 
e mostrou as páxinas da ORI e de extensión 
universitaria onde podían atopar a  información 
sobre os temas debatidos na reunión. 



PAT Curso 2015-2016   Páxina 14 de 25 

 

 

 

3º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

  Valoracións xerais   

O alumnado manifestou estar satisfeito co 
desenvolvemento das materias e o 
desenvolvemento do curso. 

  Docencia   

 Sensación habitual de estancamento nalgunhas 
clases teóricas da materia Idioma Estranxeiro VII. 

Estase resolvendo co docente. 

  Outros   

Na rolda de intervencións unha alumna 
expón a necesidade de que o programa do Peer 
Mentoring leve asociado un plan de reunións 
co coordinador para poder consultar as dúbidas 
que vaian xurdindo, tal como fan na Escola de 
Telecomunicación. Manifesta que aínda non 
recibiron as actas. 

Unha alumna pregunta sobre a normativa de 
permanencia dado que ten que cursar 66 ECTS 
en 4º. 

Unha alumna pregunta se existe a esixencia de 
acreditación de nivel para rematar os graos na 
UVigo 

 

 

        
        

 

 

 A titora explícalle que a normativa de 
permanencia contempla que o alumnado a 
tempo completo aumente a matrícula por 
riba dos 60 créditos e recoméndalle que faga 
a consulta na Secretaría. 

A titora explícalle que non existe esa 
esixencia, pero si a recomendación de que 
podan acreditar un B2 nalgunha lingua 
estranxeira  
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4º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

  Valoracións xerais   

A maior preocupación do alumnado de 4º é a 
elaboración do TFG. 

O alumnado amosou interese nunha sesión 
informativa sobre o futuro laboral e académico 
e nas sesións informativas dos recursos da 
biblioteca 

 Manter o contacto para calquera cuestión 
académica que consideren preciso tratar 
personalmente ou en grupo. 
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GRAO EN LINGUAS ESTRANXEIRAS: informe xeral da segunda reunión do PAT 

2º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 Valoracións xerais 

O alumnado está satisfeito cos resultados do 
primeiro cuatrimestre e coas aulas. 

 Horarios 

Piden que o calendario de exames estea listo dende o 
inicio do cuatrimestre como noutras facultades. 
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3º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 Valoracións xerais 

Boa sensación cos resultados do primeiro 
cuatrimestre. 

 Docencia 

Os problemas de estancamento da materia 
Idioma estranxeiro VII resolvéronse co docente 
dun xeito moi satisfactorio. 

 Carga de traballo 

O alumnado queixase dunha excesiva carga 
teórica nas materias literarias. 
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4º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 Valoracións xerais 

O alumnado queixase de que algunhas actividades da 
materia Lingua para Fins Específicos semellan pouco 
útiles e adecuadas ó seu nivel de inglés. 

Tamén suxiren que na materia Variación e Cambio se 
fixese un estudio lingüístico máis profundo nalgúns 
temas. 

Queixanse de que na asignatura Xéneros Literarios 
non teñen moi claro as lecturas que deben facer e que 
lles gustaría que se seguise unha metodoloxía máis 
activa que trascenda a toma de apuntes con 
información que se pode atopar nos libros da 
temática tratada. 
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GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN: informe xeral da primeira reunión do PAT 
 

1º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 
  Valoracións xerais   

O Grao cumpre as súas expectativas e 
comprenden que é imprescindible profundar 
no coñecemento das linguas antes de traducir. 

Queixa xeral polo nivel. Mentres que no bacharelato 
se chega a un B1 aquí esíxelles un B2. 

 

 
 
Horarios 

Non entenden o horario resúltalles complicado e 
comentan que o profesorado non o respecta.  
Algúns continúan entrando e saíndo ás en punto 
(co cal entenden que dan horas de máis) e 
outros entran case a e media e saen a menos vinte. 
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3º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 
  Carga de traballo   

 Observan a necesidade de incluír materias 
prácticas de tradución e interpretación desde 
primeiro, aínda que sexa cun nivel introdutorio. 

As materias de Informática non deben estar tan 
alonxadas no tempo (unha en primeiro e 
outra en cuarto). 

As materias de idiomas non están a cumprir as 
expectativas do alumnado, talvez por ter un 
enfoque excesivamente teórico. 

Hai unha certa redundancia de contidos en 
determinadas materias, por exemplo en Teoría 
da tradución e da interpretación, que logo volven 
ser traballados nas demais como capítulos 
iniciais. 

Unha parte do alumnado queixouse de que o 
profesorado altera os criterios da guía docente no 
que atinxe especialmente a avaliación. 

Informouse que a guía docente é un compromiso 
que debe cumprirse. Non obstante, a vida 
académica é dinámica e poden xurdir 
circunstancias que alteren algúns dos postulados 
previstos. Neste caso, o profesorado ten que 
explicar ben esas novas circunstancias e ofrecer 
alternativas para o alumnado. 

 
 

2º CURSO     NON CONSTA NINGUNHA REUNIÓN 
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 Horarios 

Formulouse a queixa maioritaria de que debería 
cambiarse a ubicación das semanas de traballo 
autónomo para xusto antes da realización dos 
exames. Resáltase a importancia de ter presenza 
do alumnado nos foros onde se toman estas 
decisións. 

O alumnado quéixase de que a información do 
recoñecemento de créditos a través de 
actividades complementarias se transmita en 
terceiro. 

Queixanse de que o horario está moi 
fragmentado, o que dificulta que podan traballar 
ao longo da semana e concentra todo o traballo 
na fin de semana. Refírense sobre todo á materia 
de Tradución I, 2: fr-esp. 

Coméntase a necesidade de implementar a figura 
de delegado de curso contemplada na 
normativa pero non desenvolvida nesta 
facultade. 

Concluimos que esta información debe ser dada 
no PAT de 1º e de 2º. 
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4º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 
  Valoracións xerais   

Ao respecto dos TFG preguntaron e foron 
informados das diferentes convocatorias de 
presentación e defensa dos TFG e da 
duración e condicións do préstamo 
bibliotecario para o alumnado dos TFG. 

Tamén foron informados dos diferentes cursos 
de formación que organiza a Biblioteca da FFT. 

  Outros   

Posibilidade de realizar as prácticas co asesoramento 
dunha determinada profesora. 

Posibilidades extraordinarias de aprobar unha 
materia pendente no caso que non lle fose posible 
aprobala por convocatorias ordinarias. 
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GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN: informe xeral da segunda reunión do PAT 
 

1º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 
Valoracións xerais 

A titulación e a Facultade cumpren con as 
expectativas do alumnado. 

O alumnado fala da necesidade dun curso cero, para 
axudarlles a mellorar o seu nivel no idioma. Na 
primeira reunión, informouselles de que se estaba a 
tratar de organizar un curso cero para o ano 
próximo. 

 

Docencia 

O alumnado está satisfeito ca maioría do 
profesorado. 

Falan das clases monótonas da materia Introdución 
á teoría da tradución e a interpretación e dos exames 
complicados e que non se corresponden co que se 
ensina e o uso dun galego que non comprenden. 

 

 

Horarios 

 
O alumnado queixase de que teñen moitas clases 
algúns días e outros non. As sesións de dúas horas 
son moi pesadas. 
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3º CURSO 

3º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

Valoración xeral 

A valoración dos estudos é positiva, en liñas 
xerais as guías docentes teñen un elevado 
grao de cumprimento. 

Docencia 

Detectaron coincidencias de horarios en materias 
obrigatorias (combinacións de alemán-español e 
Introdución aos ámbitos de especialización) que se 
arranxaron por acordos alumnado/profesorado 
co coñecemento do equipo decanal. 

Os alumnos comentan que nunha materia da 
combinación inglés-español a guía contempla a 
realización dun traballo que penaliza se non se 
entrega pero non favorece ó alumnado pola súa 
realización. 

Informouse da intención do Vicedecanato de 
ter un contacto co alumnado antes da 
confección dos horarios. 

2º CURSO   NON CONSTA NINGUNHA REUNIÓN 
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4º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

Valoracións xerais 

Moitas reunións do PAT non tiveron lugar 
porque o alumnado convocado non se 
presentou. 

Anunciáronse futuras reunións e informouse ós 
alumnos da posibilidade de contactaren co titor 
en calquera momento en persoa o por correo 
electrónico, sen necesidade de agardar a unha 
titoría. 




