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Tipo de centro  

  Propio

  Adscrito

Autoinforme provisional. Órgano de aprobación  
Comisión de Calidade  

Fecha   
10 / 31 / 2013  

Autoinforme definitivo. Órgano de aprobación  
   

Fecha   
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 FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Descrición del título

ID del título  
1007/2009 Grao en Tradución e Interpretación  

Rama de conocimiento  
Artes e humanidades  

Universidad solicitante  
Universidade de Vigo  

Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título o, de ser el caso, departamento o instituto  
Facultade de Filoloxía e Tradución  

Centro/s donde se imparte el título  
Facultade de Filoloxía e Tradución  

 En caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidades participantes. UNIVERSIDAD
COORDINADORA:  
   

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:  
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 FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Tipo de educación  
Grao  

Régimen de estudios  
Presencial e semipresencial  

Periodicidad de la oferta  
Anual  

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas  
120  

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo  
Plano de estudos seguido en cursos consecutivos de 1º a 4º. Número máximo de créditos por matrícula será de 30 ao
semestre e 60 por curso. Non se establece un número mínimo de créditos por curso no réxime a tempo completo.  

Normas de permanencia  
Pódese consultar no seguinte enlace:

http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Uvigo/norm_perm_grao_ma
ster.pdf  

Información sobre la expedición de suplemento al título  
Pódense consultar os seguintes enlaces:

http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_es/_galeria_descargas/normativa_reguladora_de_tramitaci
on_do_suplemento_europeo_ao_titulo.pdf"
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/xeral/ensinanzas/index.html, e máis directamente:
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Xeral/real_dec_exp_titulos.
pdf  

Responsable del título  
María Rosa Pérez Rodríguez  

Coordinador/a del título  
Lourdes Lorenzo García / Ana María Pereira Rodríguez  

Correo electrónico del/de la responsable del título  
rosa@uvigo.es  

Fecha de verificación del título   
24 / 06 / 2009  

Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros   
30 / 10 / 2009  
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Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia   
27 / 08 / 2009  

Fecha de inscripción en el RUCT   
05 / 01 / 2010  

Fecha de publicación en el BOE   
05 / 01 / 2010  

Curso de Implantación  
2009-2010  

Modificaciones autorizadas  
   

Fecha de la última acreditación   
01 / 06 / 2009  

Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título  
Equipo Directivo do Centro, Coordinador do SGIC e Comisión de Garantía interna de Calidade do Centro.  

Memoria vigente del título  
  

 memoria. Grado_en_Traduccion_e_interpretacion.pdf    

Descripción del título. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencia documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
A páxina web do centro recolle información completa sobre todos os aspectos do título. Nela aparecen claramente os
responsables do título.
Non houbo cambios no tipo de ensino, segue a ser presencial e semipresencial.
A normativa de permanencia está accesible na páxina web da facultade, no apartado "Información académica". Foi
aprobada en marzo de 2013.
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E TRADUCIÓN

Neste grao houbo que atender un alumno que padece a síndrome de Asperger e outro con problemas de mobilidade. Para
o primeiro, creouse unha comisión de expertos presidida por un catedrático de psicoloxía que fai un seguimento puntual
dos progresos do devandito alumno.
A información sobre o suplemento europeo ó título está accesible no apartado de Descrición correspondente á información
sobre calidade.
Non houbo cambios no equipo decanal.
O equipo decanal pretende mellorar de forma continuada a información fornecida pola páxina web do centro. Antes de
febreiro de 2014 haberá un cambio salientable no deseño da páxina web.  

Buenas prácticas  
Mellora continua da información da páxina web.  

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Justificación" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y objetivos de calidad de la formación" del Programa FIDES-AUDIT.

 

 Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Justificación. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
No curso 2012/2013 rematouse a implantación da titulación. O Departamento de Tradución e Lingüística, a Comisión de
Calidade do Centro e o Decanato da Facultade de Filoloxía e Tradución entenden que a xustificación do título é
satisfactoria e non precisa de modificación.

REFERENTES EXTERNOS:
Seguen sendo actuais as recomendacións do Libro branco da tradución. As enquisas de satisfacción do alumnado, debido
a un problema específico este ano, non dan datos sobre o posible cuestionamento da continuidade do título. Con todo, as
taxas e outros indicadores que aparecen no apartado 8 demostran o éxito da proposta. As titorías do PAT recollen queixas
sobre materias ou profesorado que se tentan solucionar o máis axiña posible pero, en ningún momento, cuestionan a
validez do título.

CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DE CALIDADE DO CENTRO:
* Nota: Debido a que as enquisas de satisfacción referidas ó alumnado non acadaron un índice de participación significativo
(5,99%) este ano non se poden avaliar, como se fixo nos anteriores, os obxectivos de calidade asociados a aquelas.
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
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1. Mellorar a difusión dos obxectivos do plano de estudos.
A información sobre os obxectivos do plano de estudos está na páxina web da Facultade no apartado de información
pública.

2. Mellorar os procedementos de captación e admisión de estudantes.
A Comisión de Calidade aprobou un plano de captación de alumnado, para graos e posgraos.

3. Mellorar o sistema de avaliación e os procedementos xerais de calidade do ensino.
Fíxose un informe sobre a avaliación dos catro cursos implantados. Véxase apartado 5 (Planificación das ensinanzas). Os
coordinadores revisan o sistema de avaliación de cada materia e axéitano, cando for preciso, ás recomendacións
aprobadas pola Facultade en 2010.

4. Igualar ou superar o 4,2/7 puntos de satisfacción nas enquisas de estudantes onde se trate o tema da planificación.
Non se pode avaliar, debido á baixa participación nas enquisas. Véxase, con todo, o apartado 5. "Planificación".

5. Mellorar os procedementos para a recollida de queixas e suxestións.
Á parte do protocolo tradicional, que consiste no rexistro dunha queixa ou suxestión no decanato, habilitouse unha
aplicación informática na páxina web da Facultade que permite, despois dunha identificación, rexistrar queixas e
suxestións.

6. Número de queixas inferior o 5% do alumnado de novo ingreso.
Non hai queixas do alumnado de novo ingreso.

7. Índice de satisfacción igual ou superior o 4,2/7 puntos no programa de acollida realizado.
Non se pode avaliar por falta de datos das enquisas. Véxase, con todo, o apartado de "Acceso e admisión".

8. Igualar ou superar o 4,2/7 puntos de satisfacción nas enquisas ó alumnado sobre o PAS da Facultade.
Non se pode avaliar por falta de datos das enquisas.

9. Igualar ou superar o 4,2/7 puntos de satisfacción nas enquisas ó alumnado sobre recursos para a aprendizaxe.
Non se pode avaliar por falta de datos nas enquisas. Véxase o apartado "Recursos materiais e servizos".

10. Igualar ou superar o 4,2/7 puntos de alumnado que valora positivamente o grao de competencia que acadou.
Non se pode avaliar por falta de datos nas enquisas docentes. Véxase, con todo, o apartado "Competencias e obxectivos".

11. Igualar ou superar a media da Universidade nas enquisas de avaliación docente (sobre 5).
En outubro de 2013 (data da introdución desta información) aínda non hai datos sobre este punto.

Despois de varios anos de estaren vixentes os anteriores obxectivos de calidade, a Comisión de Calidade entende que é
necesario revisalos para ver se se adecúan á situación actual da Facultade. Fíxose unha convocatoria aberta a tódolos
membros do centro para que contribuísen coas súas suxestións á posible reforma. A primeira reunión da Comisión de
Calidade que tratou este tema foi a do 31 de outubro de 2013.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE MELLORA 2011-12
Non se puido avaliar por falta de datos das enquisas.

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
Aumentar a participación do alumnado nas enquisas que nos permitan avaliar os obxectivos de calidade.

Revisar os obxectivos de calidade.
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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PLAN DE MEJORA FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Justificación. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Aumentar a parcitipación do alumnado nas enquisas. / Revisar os obxectivos de calidade do centro.  

Punto débil detectado  
O alumnado non participa nas enquisas. / Cómpre iniciar a revisión dos obxectivos de calidade para axustalos á realidade
da Facultade.  

Ámbito de aplicación  
FFT  

Responsable de su aplicación  
Decanato / Comisión de Calidade  

Objetivos específicos  
Conseguir que o alumnado se implique directamente nas enquisas.

Os actuais obxectivos de calidade do centro avalían moitos aspectos ligados a enquisas do alumnado. É necesario
revisalos e engadir posiblemente outros que reflictan de mellor maneira os procesos de calidade implantados no centro.  

Actuaciones a desarrollar  
Reunión co alumnado sobre as enquisas.

Discusión na Comisión de Calidade das suxestións enviadas polos membros da facultade sobre os obxectivos de calidade.
 

Periodo de ejecución  
Curso 2013-14  

Recursos / financiamiento  
Sen custo  

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
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A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Competencias" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Objetivos del plan de estudios" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Competencias / objetivos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Finalizada a implantación do título no curso 2012/13, a Comisión de Calidade do Centro non considerou necesaria a
modificación dos obxectivos nin as competencias do mesmo, que seguen sendo axeitados para o plano formativo e
satisfactorios.
Consideramos que tanto os 11 obxectivos específicos como os oito transversais están sendo adquiridos polo alumnado e
que as competencias (xerais e específicas) cumpren o establecido no RD 1393/2007 e atopan correspondencia coas
incluídas no Libro Blanco de Traducción e Interpretación (ANECA, 2004) e con aqueloutras recollidas nas asociacións
profesionais e centros de ensino de prestixio. As guías docentes recollen as devanditas competencias, incluíndo xa as que
faltaban o ano pasado (porque non se implantara o cuarto curso): traballo en contexto internacional; deseño e xestións de
proxectos. Estas dúas competencias trabállanse nas materias de cuarto curso “Prácticas de tradución” (programas
Erasmus prácticas, por exemplo) e “Traballo fin de grao”.

Continuouse coa aplicación do protocolo de Calidade para a revisión das guías docentes: (a) revisión e validación por parte
das coordinadoras do grao dos obxectivos e competencias establecidas na memoria de verificación do título (con particular
atención durante este curso ao apartado de avaliación); (b) visto e prace dos departamentos que teñen asignadas as
materias; (c) aprobación final en Xunta de Facultade.
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

COORDINACIÓN:
A coordinación horizontal (entre profesorado dunha mesma materia) e vertical (entre o profesorado e as coordinadoras do
grao) para garantir o cumprimento de obxectivos e competencias continúa realizándose. A figura de “coordinador de
materia” implantada no curso 2010/11 mellorou tamén a coordinación.

RESULTADOS ACADÉMICOS:
Entendemos que toda persona que non se presente a unha materia ou suspenda non acadou ou adquiriu as competencias
e os obxectivos propostos para superar dita materia. En paralelo, entendemos que se adquiren as competencias cando os
resultados académicos son satisfactorios. Neste sentido, temos que indicar que a titulación conta con 75 materias cun
100% de aprobados e 24 cun 90% ou máis , isto é, 99 das 253 materias presentan resultados excelentes. Só cabería
apoñer o problema detectado cun fato de materias, das que a coordinación fixo un seguimento continuado e favoreceu a
comunicación entre o profesorado e o alumnado para tentar solucionar os problemas (consúltese os documentos
"RESULTADOS ACADÉMICOS 2012-13" e “Informe materias cun índice menor a 3,5”).

ENQUISAS DE SATISFACCIÓN:
Malia que cun 5,99% de participación non se poden considerar significativas as enquisas, desexamos amosar dous datos
rechamantes:
- No ítem "Coñezo e estou satisfeito cos obxectivos xerais do plan de estudos" hai un lixeiro incremento do indicador
(2011/12: 3,44; 2012/13: 3,85).
- No ítem "As guías docentes das materias son accesibles e coherentes cos obxectivos do plan de estudos" prodúcese
unha subida notable do indicador (2011/12: 2,96; 2012/13: 4,07).

MOBILIDADE:
Hai no título varias competencias que esixen a mobilidade dos estudantes (ex: recoñecemento da diversidade e da
multiculturalidade ou comprensión doutras culturas e costumes). A taxa de mobilidade do alumnado de tradución continúa a
ser a máis elevada da Universidade de Vigo). A resposta do centro semella adecuada pois a nosa facultade mantén
convenios de intercambio e estudantes con numerosas universidades nacionais e estranxeiras. No curso 2011-2012 houbo
56 alumnos Erasmus propios da Universidade de Vigo implicados en programas de mobilidade (52 Erasmus, 3 Sicúe e 1
de convenio específico); no curso 2012/13 (obxecto da presente reflexión) case se duplicou o número de estudantes
propios en programas de mobilidade (106 en total: 82 Erasmus, 21 Isep e 3 Sicúe). O descenso (lixeiro) da porcentaxe, que
parece contraditorio, atopa explicación no aumento do número total de alumnado.

PLANO DE ACCIÓN TITORIAL:
Durante o curso 2012/13 seguiu desenvolvéndose o plano de acción titorial (PAT) na Facultade de Filoloxía e Tradución.
Participou todo o alumnado matriculado en primeiro e comezouse a implantación do programa por primeira vez en cuarto
(por ser estes dous cursos -de entrada e saída- os máis oportunos para este tipo de titorización). Séguese observando
unha diminución da asistencia ás reunións de PAT segundo avanza o curso, probablemente por tres razóns: (a) é difícil
atopar ocos nos que o grupo de alumnado PAT de cada titor coincida cunha hora libre; (b) pode existir a crenza entre parte
dos que perden o interese de que o sistema PAT non servirá para solucionar os seus problemas académicos; (c) algúns
alumnos consideran que as súas queixas serán mellor atendidas se se depositan directamente no decanato do centro.
Co novo protocolo levado a cabo no curso 2012/13 (deseñado no curso anterior) logrouse un control máis efectivo das
titorías PAT: fixáronse prazos de resposta tanto para titores como titorandos e procedeuse a habilitar tódolos mecanismos
posibles para corrixir axiña as deficiencias detectadas.
A valoración xeral sobre o sistema PAT, no que no curso 2012/13 participaron 11 profesores, non obstante, segue a ser
moi positiva por parte do alumnado, tal como se recolle nos informes de seguimento que envían aos titores
correspondentes. Neles valoran especialmente a accesibilidade destes e o empeño posto en solventar dúbidas e poñer os
medios para eliminar tensións co profesorado dalgunhas materias.
Foron moi poucas as materias sobre as que se recibiron queixas e en todas elas se tentou tender pontes comunicativas
entre os alumnos e o profesorado.
Véxase o documento "Accións de coordinación" no apartado de Planificación.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE MELLORA 2011/12
Cumpríronse as seguintes recomendacións:
1. Revisión, con departamento encargado da docencia de Idioma I (Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá),
das catro materias do módulo con vistas a que adquisición de competencias sexa gradual e non se concentre en Idioma I, 4
(véxase o documento "Accións de coordinación T&I 12-13", puntos 3 e 9).
2. Máis publicidade entre o alumnado das guías docentes, para que mellore a percepción das mesmas, se acceda a elas e
se lles dea o valor requirido como "contrato" de obrigado cumprimento por parte de docente e alumno (véxase o documento

3.1 COMPETENCIAS / OBJETIVOS              23/09/2013 10:24:21 13/47



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

"Accións de coordinación T&I 12-13", punto 8).
3. Redacción de cuestionarios para obxectivizar as titorías PAT. Revisouse o protocolo do PAT para facelo máis completo e
axeitado ás necesidades do alumnado. Véxase Plan de Acción Titorial 2013.
4. Redacción dun protocolo para fixar prazos de resposta ás queixas, con especial atención ás referidas ao incumprimento
de guías docentes. Véxase Plan de Acción Titorial 2013.

Non se cumpriu:
1. O ano pasado non se cumpriu a intención de nomear coordinadores de curso. Isto vén motivado pola dificultade á hora
de atopar profesores voluntarios para calquera actividade académica máis alá das derivadas da docencia, que ten a súa
explicación polo escaso (ou nulo para algunhas tarefas) recoñecemento que a vicerreitoría de Profesorado contempla, con
descontos moi reducidos.  

Buenas prácticas  
- Aplicación do protocolo de Calidade para a revisión de guías docentes, que pasan por tres filtros (coordinación, consellos
de departamento e xunta de facultade) antes da súa aprobación final.
- Avances na coordinación entre materias (véxase o documento "Accións de coordinación T&I 12-13", puntos 3 e 9).
- Reunións periódicas cos estudantes e contacto continuado con eles a través de correo electrónico e, dende o presente
mes de outubro de 2013, tamén mediante o novo espazo na plataforma de teledocencia FAITIC da coordinación do grao
(véxase o documento "Accións de coordinación T&I 12-13", punto 4).
- Elaboración dos calendarios de exames das convocatorias de decembro (2012) e das dúas correspondentes ao curso
2013/14 (véxanse anexos).
- Aplicación do novo protocolo PAT co gallo de garantir un seguimento máis efectivo e animar á participación do alumnado.
 

Propuestas de mejora  
- Nomear coordinadores/as de curso.

- Conseguir un maior recoñecemento das actividades académicas non docentes.
O decanato, a área de Calidade e a coordinación de grao pedirán unha entrevista coa vicerreitoría de Profesorado para
transmitirlle a preocupación polo escaso recoñecemento de actividades académicas non docentes (colaboración no PAT,
coordinadores de curso, titores de prácticas, etc.), que trae como resultado a escasa participación de profesorado nas
mesmas e conleva unha merma na calidade do grao.

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

CALENDAR_ EXAM_ DECEMB2012.doc

Calendario_exams_1º_2º_3º_13_14.zip

RESULTADOS ACADÉMICOS E SATISFACCIÓN POR MATERIAS - TI.rtf
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CALENDARIO EXAMES DECEMBRO GRAO (2012)

1º CURSO:

- Idioma moderno 2, I: portugués (Monica A. Heloane): martes 4


- Idioma moderno 2, I: alemán (Mª Jesús Barsanti): luns 10


- Lingua A1, I: expresión escrita e oral: español (Rexina Rodríguez): luns 10

- Idioma moderno 1, I: inglés (Fanny Llantada e Flor Pérez): xoves 13 (práctica)

 





  : luns 17 (teoría)

- Idioma moderno 1, I: francés (Inés Alonso): luns 17 (teoría)






        : venres 21 (práctica)

- Idioma moderno 2, I: inglés (Ana E. Martínez): luns 10 (produción escrita)






              : luns 17 (comprensión oral e escrita)






              : martes 18 (produción oral)

 



              : mércores 19 (produción oral)

- Lingua A1, I: expresión escrita e oral: galego (Antón Palacio): xoves 20

- Ferramentas para a tradución e a interpretación I: informática (Joan M. Vergés): martes 18

2º CURSO:

- Idioma 2, III: portugués (Monica A. Heloane): martes 4

- Idioma moderno 1, III: francés (Virginia Ripoll): luns 10

- Idioma 2, III: alemán (Mª Jesús Barsanti): martes 11

- Idioma 2, III: francés (Virginia Ripoll): martes 11

- Idioma 2, III: inglés (Ana E. Martínez): luns 10 (produción escrita)

  



  : martes 11 (comprensión oral e escrita)






  : luns 17 (produción oral)






  : martes 18 (produción oral)

- Lingua A1,II: introdución ás linguas de especialización (español) (Antonio Rifón): luns 17


- Idioma moderno 1, III: inglés (Fanny Llantada e Flor Pérez): luns 17

- Traducción idioma 1, I inglés-español (Ana Pereira): martes 18 (grupo Erasmus)






       : xoves 20


- Tradución idioma 1, I: francés-galego (Ana Luna e Isabel Martínez): martes 18

- Lingua A1/II: Introdución ás linguas de especialidade (galego) (Xosé Mª Gómez): mércores 19

- Ferramentas para a tradución e a interpretación II: documentación (Javier de Agustín): mércores 19

- Tradución idioma 1, I inglés-galego (Alberto Álvarez): xoves 20


- Tradución idioma 1, I francés-español (Susana Cruces): xoves 20


3º CURSO:

- Tradución entre linguas A1 e A2 (Liliana Valado): luns 10


- Interpretación de enlace idioma 1: inglés-español (Maribel del Pozo): luns 10 (grupo C1)
 






  : martes 11 (grupos C2 e C3)

- Tradución idioma 2, II portugués-galego (XL Janeiro): martes 11


- Interpretación de enlace idioma 1: francés-galego (Óscar Ferreiro): mércores 12

- Interpretación de enlace idioma 1: francés-español (Nathalie Cano): mércores 12

- Tradución idioma 1, II inglés > galego (Carlos Garrido): xoves 13


- Tradución idioma 2, II: alemán > español (Kathleen Goetz): venres 14 (grupo ERASMUS)







   : luns 17

- Tradución idioma 2, II: francés > galego (Aurea Fernández): venres 14

- Tradución idioma 2, II: portugués > español (Óscar Díaz): venres 14

- Interpretación de enlace idioma 1: inglés-galego (Elisa Gómez): luns 17

- Tradución idioma 1, II francés > español (Elena Sánchez e Tamara Varela): luns 17  

- Tradución idioma 2, II > francés > español (Elena Sánchez): luns 17


- Tradución idioma 1, II: francés-galego (Sabela Cebro): martes 18


- Ferramentas para a tradución e a interpretación III: terminoloxía (Javier de Agustín): mércores 19


- Tradución idioma 1, II inglés-español (Ana Pereira): mércores 19 (grupo 2)

 




       : xoves 20 (grupo 1)

- Tradución idioma 2, II inglés > español (Lourdes Lorenzo): xoves 20

- Tradución idioma 2, II inglés > galego (Lourdes Lorenzo): xoves 20


- Tradución idioma 2, II: alemán > galego (Silvia Montero): venres 21

4º CURSO:

- Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: inglés-español (Maribel del Pozo): luns 10


- Trad. especial. entre lingua A1 e A2 (Iolanda Galanes): martes 11 (teoría > avaliac. contínua)







           : martes 18 (práctica > avaliac. contínua / avaliac. única)


- Tradución científico-técnica idioma 1: inglés > galego (Carlos Garrido): xoves 13


- Tradución especializada idioma 2: servizos culturais (francés-galego) (Ana Luna e Anxo Fernández): xoves 13

- Ferramentas para a tradución e a interp. V: informática avanzada (Óscar Díaz e Joan M. Vergés): venres 14


- Tradución científico-técnica idioma 1: francés-español (Elsa Giráldez): venres 14

- Tradución xurídica e administrativo idioma 1: inglés-español (Fernando Moreiras): luns 17

- Tradución xurídica-administrativa idioma 1: francés-español (Sabela Cebro): luns 17


- Tradución xurídica e administrativo idioma 1: inglés-galego (Marta Iravedra e J. Puelles): martes 18

- Interpretación simultánea avanzada idioma 1: inglés-español (Luis Alonso): martes 18


- Tradución especializada idioma 2: servizos culturais (inglés-galego) (Lara Domínguez): martes 18

- Tradución científico-técnica idioma 1: inglés-español (Mª Teresa Veiga): mércores 19


- Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: francés-español (Silvie Mascuñán):  mércores 19

- Tradución especializada idioma 2: servizos culturais alemán-galego (Patricia Buján): xoves 20


- Ferramentas para trad./interpret. IV: revisión e corrección de textos (A. Álvarez e J. Yuste): mércores











      : xoves 20

- Intepretación simultánea avanzada idioma 1: francés-español (Silvie Mascuñán): venres 21
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TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

Combinación

Materia

Nº Alumnos matriculado

Nº Alumnos aprobados

Porcentaxe

Índice de satisfacción por materia

Español-francés

Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación

27

21

77,77



Español-francés

Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Francés

19

11

57,89



Español-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática

27

25

92,59

7,00

Español-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación

24

15

62,50

6,70

Español-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía

27

21

77,77

6,70

Español-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: revisión e corrección de textos

15

15

100



Español-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación V: informática avanzada

9

9

100

7,00

Español-francés

Fundamentos de lingua e civilización alemá

1

1

100



Español-francés

Idioma 2, III: alemán

5

4

80

4,70

Español-francés

Idioma 2, III: Inglés

19

14

73,68

3,30

Español-francés

Idioma 2, III: Portugués

2

2

100



Español-francés

Idioma 2, IV: alemán

4

3

75

4,70

Español-francés

Idioma 2, IV: Inglés

19

8

42,10



Español-francés

Idioma 2, IV: Portugués

2

2

100



Español-francés

Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés

30

16

53,33



Español-francés

Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés

28

23

82,14

4,80

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés

18

11

61,11

1,90

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés

20

10

50



Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán

5

5

100

4,90

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés

21

17

80,95

5,60

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués

1

1

100



Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán

6

5

83,33

4,90

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés

21

15

71,42

5,30

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués

1

1

100



Español-francés

Iniciación á lingüística das linguas de signos

1

1

100



Español-francés

Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español

3

3

100



Español-francés

Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español

26

21

80,76



Español-francés

Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español

28

24

85,71



Español-francés

Interpretación Idioma 2: inglés-galego

3

3

100



Español-francés

Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español

5

5

100



Español-francés

Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español

26

21

80,76



Español-francés

Introdución á teoría da tradución e a interpretación

27

12

44,44



Español-francés

Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución

25

22

88



Español-francés

Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Español

21

13

61,90



Español-francés

Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego

17

11

64,70

6,40

Español-francés

Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español

29

23

79,31



Español-francés

Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Galego

33

17

51,51



Español-francés

Prácticas externas: prácticas en empresas e organismos

10

10

100



Español-francés

Relacións internacionais

13

10

76,92



Español-francés

Traballo Fin de Grao

8

6

75



Español-francés

Tradución científica-técnica idioma 1: francés -español

7

7

100



Español-francés

Tradución económica idioma 1: francés -galego

4

3

75



Español-francés

Tradución entre lingua A1 e lingua A2

28

21

75



Español-francés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: inglés-español

2

2

100



Español-francés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: inglés-español

1

1

100

5,30

Español-francés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: inglés-galego

11

11

100



Español-francés

Tradución especializada lingua A1-lingua A2

3

3

100

6,70

Español-francés

Tradución idioma 1, I: Francés-Español

21

14

66,66



Español-francés

Tradución idioma 1, II: Francés-Español

29

29

100



Español-francés

Tradución idioma 1, III: Francés-Español

27

23

85,18



Español-francés

Tradución idioma 2, I: Alemán-Español

5

4

80



Español-francés

Tradución idioma 2, I: Inglés-Español

15

7

46,66

4,60

Español-francés

Tradución idioma 2, I: Portugués-Español

2

2

100

7,00

Español-francés

Tradución idioma 2, II: Inglés-Español

23

20

86,95



Español-francés

Tradución idioma 2, II: Portugués-Español

1

1

100

7,00

Español-francés

Tradución idioma 2, III: Inglés-Español

22

18

81,81

4,30

Español-francés

Tradución idioma 2, III: portugués-Español

1

1

100

7,00

Español-francés

Tradución medios audiovisuais idioma 1: francés-galego

13

12

92,30



Español-francés

Tradución xurídica-administrativa idioma 1: francés-español

14

14

100

4,30

Español-francés

Z TOTAL

869

664

76,40



Español-inglés

Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación

53

46

86,79



Español-inglés

Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Inglés

49

36

73,46



Español-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática

52

51

98,07

7,00

Español-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación

48

35

72,91

6,70

Español-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía

45

41

91,11

6,70

Español-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos

49

46

93,87



Español-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada

34

31

91,17

7,00

Español-inglés

Idioma 2, III: Alemán

26

17

65,38

4,70

Español-inglés

Idioma 2, III: Francés

23

20

86,95

4,50

Español-inglés

Idioma 2, III: Portugués

2

2

100



Español-inglés

Idioma 2, IV: Alemán

27

14

51,85

4,70

Español-inglés

Idioma 2, IV: Francés

23

19

82,60



Español-inglés

Idioma 2, IV: Portugués

2

2

100



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés

54

50

92,59



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés

54

47

87,03



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés

50

34

68



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés

59

39

66,10



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán

29

27

93,10

4,90

Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés

23?

24?

104,34?



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués

4

4

100



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán

29

24

82,75

4,90

Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés

24

21

87,50

4,50

Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués

4

3

75



Español-inglés

Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español

14

14

100



Español-inglés

Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español

41

37

90,24



Español-inglés

Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español

46

37

80,43



Español-inglés

Interpretación idioma 2: francés-galego

4

4

100



Español-inglés

Interpretación idioma 2: portugués-español

1

1

100



Español-inglés

Interpretación simultánea avazanda idioma 1: Inglés-Español

21

17

80,95



Español-inglés

Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español

41

37

90,24



Español-inglés

Introdución á teoría da tradución e a interpretación

54

42

77,77



Español-inglés

Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución

43

40

93,02



Español-inglés

Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Español

48

33

68,75



Español-inglés

Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego

50

35

70

6,40

Español-inglés

Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español

52

51

98,07



Español-inglés

Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Galego

54

47

87,03



Español-inglés

Prácticas externas: prácticas en empresas e organismos

29

29

100



Español-inglés

Recoñecemento de actividades de grao

2

2

100



Español-inglés

Relacións internacionais

32

28

87,50



Español-inglés

Traballo de fin de grao

45

32

71,11



Español-inglés

Tradución científica-técnica idioma 1: inglés -español

37

33

89,18

4,50

Español-inglés

Tradución económica idioma 1: inglés -español

47

41

87,23

2,70

Español-inglés

Tradución editorial idioma 1: inglés-español

20

18

90

5,00

Español-inglés

Tradución entre lingua A1 e lingua A2

45

33

73,33



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: alemán-español

1

1

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: francés-español

23

23

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: portugués-español

1

1

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: alemán-español

4

3

75



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: francés-español

6

6

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: portugués-español

3

3

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: alemán-galego

4

2

50



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: francés-galego

12

12

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: portugués-galego

2

2

100



Español-inglés

Tradución especializada lingua A1-lingua A2

17

16

94,11

6,70

Español-inglés

Tradución idioma 1, I: Inglés-Español

49

35

71,42

5,80

Español-inglés

Tradución idioma 1, II: Inglés-Español

43

41

95,34

5,55

Español-inglés

Tradución idioma 1, III: Inglés-Español

43

39

90,69



Español-inglés

Tradución idioma 2, I: Alemán-Español

24

15

62,50



Español-inglés

Tradución idioma 2, I: Francés-Español

24

22

91,66



Español-inglés

Tradución idioma 2, I: portugués-Español

1

1

100

7,00

Español-inglés

Tradución idioma 2, II: Alemán-Español

17

15

88,23



Español-inglés

Tradución idioma 2, II: Francés-Español

28

27

96,42



Español-inglés

Tradución Idioma 2, II: Portugués-Español









Español-inglés

Tradución idioma 2, III: Alemán-Español

17

15

88,23



Español-inglés

Tradución idioma 2, III: Francés-Español

27

26

96,29



Español-inglés

Tradución idioma 2, III: Portugués-Español









Español-inglés

Tradución medios audiovisuais idioma 1: inglés-español

41

40

97,56

5,88

Español-inglés

Tradución xurídica-administrativa idioma 1: inglés-español

49

44

89,79



Español-inglés

Z TOTAL

1925

1633

84,83



Galego-francés

Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación

14

9

64,28



Galego-francés

Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Francés

7

5

71,42



Galego-francés

Español como lingua estranxeira

1

1

100



Galego-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática

14

10

71,42

7,00

Galego-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación

7

3

42,85

6,70

Galego-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía

4

3

75

6,70

Galego-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos

1

1

100



Galego-francés

Idioma 2, III: Alemán

1

1

100

4,70

Galego-francés

Idioma 2, III: Inglés

4

3

75

3,30

Galego-francés

Idioma 2, III: Portugués

2

2

100



Galego-francés

Idioma 2, IV Alemán

1

1

100

4,70

Galego-francés

Idioma 2, IV: Inglés

4

1

25



Galego-francés

Idioma 2, IV: Portugués

2

2

100



Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés

17

6

35,29



Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés

16

10

62,50

4,80

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés

7

5

71,42

1,90

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés

7

3

42,85



Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán

6

4

66,66

4,90

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés

9

7

77,77

5,60

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués









Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán

6

4

66,66

4,90

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés

7

3

42,85

5,30

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués









Galego-francés

Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego

3

3

100

6,00

Galego-francés

Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego

4

3

75

6,00

Galego-francés

Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego

3

3

100

6,00

Galego-francés

Introdución á teoría da tradución e a interpretación

17

4

23,52



Galego-francés

Introdución a tradución B/A2: Francés/Español

1

1

100



Galego-francés

Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución

4

1

25



Galego-francés

Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego

7

3

42,85

5,60

Galego-francés

Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Español

9

7

77,77



Galego-francés

Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Galego

14

4

28,57



Galego-francés

Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Español

14

10

71,42



Galego-francés

Tradución entre lingua A1 e lingua A2

4

3

75



Galego-francés

Tradución idioma 1, I: Francés-Galego

7

6

85,71

5,80

Galego-francés

Tradución idioma 1, II: Francés-Galego

3

3

100

4,20

Galego-francés

Tradución idioma 1, III: Francés-Galego

4

3

75



Galego-francés

Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego

2

2

100

6,80

Galego-francés

Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego

2

2

100



Galego-francés

Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego

1

1

100



Galego-francés

Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego

1

1

100



Galego-francés

Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego

1

1

100

4,20

Galego-francés

Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego

1

1

100



Galego-francés

Z TOTAL

239

146

61,08



Galego-inglés

Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación

55

32

58,18



Galego-inglés

Crítica literaria

1

1

100



Galego-inglés

Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Inglés

49

39

79,59



Galego-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática

50

42

84

7,00

Galego-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación

52

43

82,69

6,70

Galego-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía

42

40

95,23

6,70

Galego-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos

37

32

86,48



Galego-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada

19

12

63,15

7,00

Galego-inglés

Idioma 2, III: Alemán

27

19

70,37

4,70

Galego-inglés

Idioma 2, III: Francés

19

16

84,21

4,50

Galego-inglés

Idioma 2, III: Portugués

12

10

83,33



Galego-inglés

Idioma 2, IV: Alemán

26

17

65,38

4,70

Galego-inglés

Idioma 2, IV: Francés

28

23

82,14



Galego-inglés

Idioma 2, IV: Portugués

11

8

66,66



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés

64

51

79,68



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés

71

47

66,19



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés

56

32

57,14



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés

69

41

59,42



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán

29

25

86,20

4,90

Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés

17

15

88,23



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués

8

7

87,50



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán

33

21

66,63

4,90

Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés

16

14

87,50

4,50

Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués

6

4

66,66



Galego-inglés

Iniciación á lingüística das linguas de signos

1

1

100



Galego-inglés

Interpretación consecutiva avanzada Idioma 1: inglés-español

2

1

50



Galego-inglés

Interpretación consecutiva B/A1/B: inglés/galego/inglés

1

1

100



Galego-inglés

Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego

27

22

81,48



Galego-inglés

Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego

33

23

69,69



Galego-inglés

Interpretación Idioma 2: francés-galego

1

1

100



Galego-inglés

Interpretación Idioma 2: portugués-español

2

2

100



Galego-inglés

Interpretación nos servizos públicos B/A1/B: inglés/español/inglés

1

1

100



Galego-inglés

Interpretación simultánea avanzada Idioma 1: inglés-español

11

8

72,72



Galego-inglés

Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego

28

27

96,42



Galego-inglés

Introdución á teoría da tradución e a interpretación

55

29

52,72



Galego-inglés

Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución

42

33

78,57



Galego-inglés

Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego

52

33

63,46

5,60

Galego-inglés

Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Español

54

47

87,03



Galego-inglés

Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Galego

73

32

43,83



Galego-inglés

Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Español

50

41

82



Galego-inglés

Metodoloxía do ensino da lingua española

2

2

100



Galego-inglés

Narrativa galega

1

1

100



Galego-inglés

O español nos medios de comunicación

1

1

100



Galego-inglés

Prácticas externas: prácticas en empresas e organismos

12

11

91,66



Galego-inglés

Programación para internet

1

1

100



Galego-inglés

Relacións internacionais

19

9

47,36



Galego-inglés

Traballo Fin de Grao

17

15

88,23



Galego-inglés

Tradución científica-técnica Idioma 1: inglés-galego

17

14

82,35



Galego-inglés

Tradución de textos literarios B/A1: inglés/galego

1

1

100



Galego-inglés

Tradución e cultura B/A1: inglés/galego

2

2

100



Galego-inglés

Tradución e cultura C/A1: inglés/español

1

1

100



Galego-inglés

Tradución económica Idioma 1: inglés-galego

35

22

62,85



Galego-inglés

Tradución editorial Idioma 1: inglés-galego

21

13

61,90



Galego-inglés

Tradución entre lingua A1 e lingua A2

42

37

88,09



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: alemán-galego

7

6

85,71



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: francés-galego

7

7

100



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: portugués-galego

6

6

100



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: francés-español

3

3

100



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: portugués-español

2

2

100



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: alemán-galego

6

5

83,33



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: francés-galego

8

5

62,50



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: portugués-español

7

6

85,71



Galego-inglés

Tradución especializada lingua A1-lingua A2

18

11

61,11

6,70

Galego-inglés

Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego

59

46

77,96



Galego-inglés

Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego

46

35

76,08



Galego-inglés

Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego

42

33

78,57

5,30

Galego-inglés

Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego

26

18

69,23



Galego-inglés

Tradución idioma 2, I: Francés-Galego

20

18

90



Galego-inglés

Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego

9

8

88,88



Galego-inglés

Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego

9

8

88,88



Galego-inglés

Tradución idioma 2, II: Francés-Galego

23

20

86,95



Galego-inglés

Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego

10

10

100



Galego-inglés

Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego

11

8

72,72



Galego-inglés

Tradución idioma 2, III: Francés-Galego

23

20

86,95



Galego-inglés

Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego

8

8

100



Galego-inglés

Tradución medios audiovisuais Idioma 1: inglés-galego

27

24

88,88

4,20

Galego-inglés

Tradución xeral A1/A2/A1: Español/galego/español

3

3

100



Galego-inglés

Tradución xurídica-administrativa Idioma 1: inglés-galego

33

26

78,78



Galego-inglés

Z TOTAL

1822

1366

74,97



Total

Z TOTAL TÍTULO

4855

3809

78,45







RESULTADOS ACADÉMICOS E SATISFACCIÓN POR MATERIAS - TI.rtf



PLAN DE MEJORA FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Competencias / objetivos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Nomear coordinación de curso. / Conseguir un maior recoñecemento das actividades académicas non docentes.  

Punto débil detectado  
Non se cumpriu a intención de nomear coordinadores de curso (véxase abaixo: Actuacións a desarrollar)  

Ámbito de aplicación  
TODOS OS CURSOS DO GRAO  

Responsable de su aplicación  
Decanato e Vicerreitoría  

Objetivos específicos  
Conseguir un maior recoñecemento das actividades académicas non docentes da forma en que se considere máis axeitada
(descontos docentes, recoñecemento en POD, etc.)  

Actuaciones a desarrollar  
- Non se cumpriu a intención de nomear coordinadores de curso. Isto vén motivado pola dificultade á hora de atopar
profesores voluntarios para calquera actividade académica máis alá das derivadas da docencia, que ten a súa explicación
polo escaso (ou nulo para algunhas tarefas) recoñecemento que a vicerreitoría de Profesorado contempla, con descontos
moi reducidos.
- O decanato, a área de Calidade e a coordinación de grao pedirán unha entrevista coa vicerreitoría de Profesorado para
transmitirlle a preocupación polo escaso recoñecemento de actividades académicas non docentes (colaboración no PAT,
coordinadores de curso, titores de prácticas, etc.), que trae como resultado a escasa participación de profesorado nas
mesmas e conleva unha merma na calidade do grao.

Periodo de ejecución  
2013/14  

Recursos / financiamiento  
Petición á vicerreitoría de profesorado de medidas conducentes a motivar a participación do profesorado na coordinación
por curso.  

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
Comunicaránselle estas propostas á Vicerreitoría de Profesorado.  
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PLAN DE MEJORA FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisafacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Acceso y admisión de estudiantes" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos
oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y procedimientos de admisión" del Programa FIDES-
AUDIT.

 

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Acceso y admisión de estudiantes. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
As vías e requisitos de acceso ao título e tamén o perfil de ingreso recomendado atópanse de xeito público e de fácil
consulta na memoria do título e na páxina web da Facultade.
Existen tamén mecanismos axeitados e accesibles de información previa a matriculación e procedementos de acollida e
orientación dos estudantes de novo ingreso e tamén para os estudantes unha vez matriculados.
As condicións de matriculación e programa formativo do título está accesible na páxina web da universidade (www.
uvigo.es/uvigo_gl/estudos/) e na páxina web da Facultade.
O título axéitase, no que atinxe a requisitos de acceso e admisión, ó establecido no RD 861/2010.
O sistema de transferencia e recoñecemento de créditos está accesible na memoria (www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/).
O recoñecemento de créditos por estudos previos está publico na memoria (www. uvigo.es/uvigo_gl/estudos/).
A admisión de estudantes da Universidade de Vigo réxese por normativa propia aprobada en Consello de Goberno
dispoñible na páxina web da Secretaría Xeral. Esta normativa é satisfactoria. Tamén resulta satisfactorio o feito de cubrir
anualmente todas as prazas de novo ingreso (120) e aínda admitir algúns alumnos/as a máis empatados na nota de corte.
A procedencia do alumnado é principalmente galega, sendo a FFT o centro de referencia no SUG para esta titulación,
aínda que tamén se rexistra alumnado doutras CC.AA.

Durante o curso 2010-11 fíxose un “Plano de promoción e captación de estudantes da Facultade de Filoloxía e Tradución

4.1 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES              23/09/2013 10:24:52 17/47



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

da Universidade de Vigo”. Este plano foi aprobado pola Comisión de Calidade do centro e implantado durante o curso
académico 2011-12. O plano está dirixido ao alumnado de novo ingreso tanto de graos como tamén de mestrados (ver
documento anexo).

Os obxectivos principais do plano de promoción e captación da FFT para os graos son os seguintes:
1. Proporcionarlle información e orientación ó alumnado de novo ingreso sobre as titulacións que se imparten no centro.
Para este e outros fins a facultade publicou información na páxina web do centro e tamén distribuíu folletos informativos.
2. Mostrarlles ós futuros estudantes as actividades e instalacións do centro e presentarlles os contidos das titulacións que
se imparten.
Propuxéronse visitas guiadas para os estudantes de secundaria ó centro no mes de marzo. Esta medida non tivo éxito xa
que non asistiu ningún centro educativo por mor das datas elixidas, segundo refiriron. Os centros propuxeron adiantar estas
visitas co fin de non coincidir coa época de exames.
3. Proporcionarlles información actualizada, fiable e de primeira man ós orientadores de secundaria sobre as titulacións que
se imparten no centro, de forma que coñezan os perfís que mellor se axeitan a elas.
As acción propostas para o anterior obxectivo son a organización de charlas informativas para orientadores de secundaria
e o envío de información escrita ós orientadores de secundaria e ciclos formativos.
4. Espertar o interese desde idades temperás cara ós estudos lingüísticos, literarios e sobre a tradución.
Consideramos que fomentar o hábito de lectura e creatividade dos alumnos de secundaria e bacharelato é imprescindible
para o seu futuro, polo que o centro esta interesado en organizar un concurso de redacción e un concurso de tradución de
manga para o vindeiro curso.
5. Dar a coñecer as titulacións que se imparten no centro, tanto de grao coma de posgrao en Universidades estranxeiras,
mediante a participación en Feiras de estudantes con proxección internacional.

Ademais de todas estas medidas de promoción e captación o centro realiza unhas xornadas de benvida de libre acceso ó
inicio de curso para os diferentes títulos de grao e posgrao. No curso 2012-13 estas xornadas foron os días 3 e 4 de
setembro.
No primeiro día das xornadas de benvida a decana inaugurou o curso e presentou o equipo decanal. Seguidamente os
coordinadores dos graos presentaron cadanseu título. Tras esta presentación o servizo de biblioteca fixo unha visita guía
polas instalacións da facultade e da biblioteca e presentou o acceso web á biblioteca (catálogo, empréstimo, consulta
online...). Por último, nesta primeira xornada de benvida do curso 2012-13 tivo lugar a presentación do Servizo de deportes
da Universidade, da man do director de área do Servizo de Deportes e concluíu cunha visita ás instalacións do Servizo de
deportes do campus de Vigo.
No segundo día de actos de benvida presentouse a páxina web da facultade, o programa de actividades culturais da
Universidade e o Plano de Acción Titorial e asignación de titores aos diferentes grupos. Finalmente, estas xornadas
concluíron cunha serie de reunións dos alumnos cos respectivos titores do PAT nos lugares indicados.

O outro factor para avaliar este apartado está relacionado cos resultados da enquisa de satisfacción do alumnado que,
lamentablemente, deita datos pouco relevantes por escasos (5,99% de participación).

CUMPRIMENTO DO PLANO DE MELLORA 2011-12
Continuar coa mellora das accións de orientación. Houbo unha reforma do PAT no sentido de facelo máis axeitado para o
alumnado. Convidouse á Área de Igualdade á xornada de benvida.  

Buenas prácticas  
- Organización de charlas informativas para orientadores de secundaria
- Envío de información escrita ós orientadores de secundaria e ciclos formativos.
- Organización de visitas guiadas á facultade para os alumnos de secundaria.  

Propuestas de mejora  
Mellorar as accións de orientación.
 

Breve descripción de las modificaciones  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Justificación de las modificaciones  
   

IT03-PC03-Plan de Captación (1).docx
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		DEFINICIÓN DE PERFÍS  E CAPTACIÓN DE ESTUDANTES

		Facultade de Filoloxía

e  Tradución

		CODIF:

IT03-PC03







+-   PLANO DE PROMOCIÓN E CAPTACIÓN DE ESTUDANTES DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN

		0bxectivos

		Actuacións

		Público obxectivo

		Contido

		Responsable

		Soportes / Canles

		Prazos

		Lugares

		Recursos

		Seguimento



		Proporcionarlle información e orientación ó alumnado de novo ingreso sobre as titulacións que se imparten no centro



		Publicación de información na páxina web do centro. // Distribución de folletos informativos

		- Alumnado de Secundaria

- Alumnado de Ciclos Superiores

		- Perfil de Ingreso 

- Perfil de Egreso

- Plano de Estudos

- Especialidades

- Guías Docentes

- Curso Cero.

- Plano de Acción Titorial

- Acceso ós servizos do Centro

- Inserción laboral

- Bolsas de estudo

		Equipo Directivo

Coordinadores/as de títulos

		- Páxina web do centro

- Páxinas web das titulacións de máster que se imparten no centro

		De forma permanente

		FFT

		Servizos Informáticos da Universidade de Vigo

		Nº de accesos ó ano a cada un dos enlaces. // Enquisas de seguimento



		Mostrarlles  ós futuros estudantes as actividades e instalacións do centro e presentarlles os contidos das titulacións que se imparten nel

		Visitas dos estudantes de secundaria ó centro

		- Alumnado de Secundaria





		- Visita polas instalacións do centro (aulas e laboratorios)

- Perfil de Ingreso

- Perfil de Egreso

- Plano de Estudos

- Especialidades

-Conferencias 

		- Órganos de goberno da  Universidade

- Equipo Directivo. Coordinadores/as

		- Folletos informativos

-Charlas co alumnado. 



		A partir de decembro.

		FFT

		Proporcionados  por:

- Órganos de goberno da Universidade

-FFT

		- Nº de IES recibidos

- Nº de visitantes recibidos

- Nº de alumnos e alumnas da FFT que a visitaron previamente 



		Proporcionarlles información actualizada, fiable e de primeira man ós orientadores de secundaria sobre as titulacións que se imparten no centro, de forma que coñezan os perfís que mellor  se axeitan a elas





		Charlas informativas para orientadores de secundaria

		Orientadores de Educación Secundaria









		- Perfil de Ingreso

- Perfil de Egreso

- Plano de Estudos

- Especialidades

- Servizos do Centro

		- Xunta de Galicia

- Órganos de gobierno da Universidade

- Equipo Directivo

-Coordinadores.

		Presentación 

		Unha vez ó ano, a partir de xaneiro, antes de las PAU

		Lugares indicados polas Delegacións de Educación 





		Proporcionados pola Xunta de Galicia

		- Nº de alumnos e alumnas que elixen a titulación como primeira opción



		

		Envío de información escrita ós orientadores de secundaria

		Orientadores de Educación Secundaria



		- Perfil de ingreso e egreso dos graduados nos títulos da FFT.

		Equipo Directivo

		Correo postal e/ou electrónico

		Unha vez ó ano, a partir de xaneiro, antes das PAAU

		IES de Galicia

		FFT

		- Nº de alumnos e alumnas que elixen a titulación como primeira opción



		Espertar o interese desde idades temperás cara ós estudos lingüísticos, literarios e sobre a tradución

		Organización dun concurso de redacción e dun concurso de tradución de manga (de calquera idioma ó galego e ó español)

		Escolares de 4º da ESO e de 1º de Bachalerato. 



		Creación do concurso FFT de creación literaria e tradución.  

		Equipo Directivo

Coordinadores/as

Outro profesorado colaborador.





		O que se considere apropiado.  Follas normalizadas, bases do concurso. 

		Febreiro a abril de cada ano. 

		FFT

		-Propios da FFT.

-Vicerreitoría de Extensión. 

		- Nº de alumnos e alumnas inscritos.





		Informar ó público interesado sobre as titulacións de grao que se imparten no centro 



		Visitas a Centros de Bacharelato da cidade de Vigo, a súa contorna e a provincia de Ourense. Se for posible, norte de Portugal.

		Alumnos/as de secundaria

		- Perfil de Ingreso 

- Perfil de Egreso

- Plano de Estudos

- Especialidades

- Servizos do Centro

		Equipo Directivo

Coordinadores



		Presentacións en PPT

Vídeo do centro

		A partir de xaneiro,  antes de las PAAU

		IES

		FFT

		- Nº de solicitudes recibidas

- Nº de visitas realizadas

- Nº de asistentes

- Nº de alumnos e alumnas  da FFT que asistiron a unha destas charlas



		

		Envío de folletos informativos

		- Alumno/as de Secundaria

- Alumnos/as de Ciclos Superiores de ramas afíns



		- Perfil de Ingreso 

- Perfil de Egreso

- Plano de Estudos

- Especialidades

- Servizos do Centro

		Equipo Directivo

		Folletos, Carteis

		A partir de xaneiro e durante as PAAU

		IES de Galicia

		FFT

		- Nº de alumnos e alumnas que se matricularon no centro que coñecen os folletos

- Nº de alumnos e alumnas  que se matricularon nas titulacións do centro como primeira opción



		MESTRADOS

Dar a coñecer as titulacións de Máster que se imparten no centro 

		Sesión de presentación dos mestrados que se imparten no centro, realizada polos propios coordinadores dos Máster. 

		- Alumnado de últimos cursos de graos e licenciaturas. 

- Outros/as posibles candidatos/as.

		- Perfil de ingreso

- Perfil de egreso 

- Planes de estudo

- Especialidades

- Prácticas en empresas



		- Equipo directivo

- Coord. de Máster

		Presentación

		Mes de maio

		FFT

		Presentacións elaboradas polos/as coordinadores/as de máster

		- Nº de asistentes

- Nº de matriculados/as en cada máster no curso seguinte



		

		Elaboración de dípticos,carteis  e rollers publicitarios dos másters da Facultade.

		- Alumnado de últimos cursos de graos. 

		Titulacións de máster que se imparten no centro

		- Equipo directivo

- Coord. de Máster

		Rollers

Carteis

Dípticos

		Dispoñiibles durante todo o curso

		FFT

		Partida correspondente do centro e de cada máster. 

		- Nº de matriculados en cada Máster e no curso seguinte.



		

		Organización de conferencias e seminarios especializados

		- Alumnado de último curso de grao.  Outros candidatos/as. 



		Diversos temas 

		- Equipo directivo

- Coord. de Máster

		Conferencias  e seminarios

		Unha conferencia ou seminario ó ano por máster.  

		FFT

		Partidas dos másters e do centro.  

		- Nº de matriculados/as en cada Máster no curso seguinte

-Nº de asistentes





		Dar a coñecer as titulacións que se imparten no centro, tanto de grao coma de posgrao en Universidades estranxeiras

		Participar en Feiras de Estudantes

		Estudantes de universidades estranxeiras

		- Perfil de Ingreso 

- Perfil de Egreso

- Plano de Estudos

- Especialidades

- Guías Docentes

- Plano de Acción Titorial

- Acceso ós servizos do Centro

- Inserción laboral

- Bolsas de estudo

		- Órganos de goberno da Universidade

- Equipo Directivo

Coord. dos títulos.

		Presentación

		Ó longo do curso

		Europa e América Latina

		Proporcionados polos órganos de Goberno da Universidade

		Nº de alumnos/as estranxeiros recibidos. 







		Publicidade

		Envío de noticias ós medios de comunicación

		- Sociedade en xeral

- Alumnado de Secundaria

- Alumnado de ciclos superiores



		Actos realizados na FFT

		- Equipo Directivo

- Gabinete de Comunicación da Universidade

		Xornais



		Cando se realice o acto.

		- DUVI

- Medios de comunicación 



		

		Nº de noticias publicadas sobre o centro ó longo do curso







Elaborado por Comisión de Calidade da FFT. Aprobado para o curso 2011-12 en novembro de 2011. Na reunión da Comisión de Calidade de xullo de 2012 decidiuse mantelo para o curso 2012-13.
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PLAN DE MEJORA FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Acceso y admisión de estudiantes. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mellorar as accións de orientación.  

Punto débil detectado  
Baixa satisfacción do alumnado coas xornadas de orientación na primeira semana do curso.  

Ámbito de aplicación  
FFT/ UVIGO  

Responsable de su aplicación  
Decanato  

Objetivos específicos  
Tratar de obter información do alumnado das causas polas que non están satisfeitos coas xornadas de orientación e
pedirlles suxestións sobre o que botan en falta co gallo de aumentar o grao de satisfacción con estas medidas de
acollemento.  

Actuaciones a desarrollar  
Completar a información fornecida nas xornadas de benvida con datos sobre actividades culturais, igualdade, etc.  

Periodo de ejecución  
Curso 2013-14  

Recursos / financiamiento  
Actividades cun orzamento por determinar / Sen custo  

Indicadores de ejecución  
   

Objetivos  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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PLAN DE MEJORA FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Planificación de las enseñanzas" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Planificación de la enseñanza", "Garantía de la calidad de los
programas formativos" y "Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje" del Programa FIDES-AUDIT.

 

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Planificación de las enseñazas. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
A definición de módulos e materias do plano formativo deste título segue sendo coherente co establecido no RD 861/2010.
Non se considerou necesario variar a estrutura dos módulos e materias por seren coherentes cos obxectivos e
competencias.
A planificación temporal das ensinanzas está publicada na páxina web da Facultade.

PROTOCOLO PARA REVISIÓN DE GUÍAS DOCENTES:
Existe un protocolo elaborado pola Comisión de Calidade e aprobado pola Xunta de Centro para a revisión das guías
docentes, que inclúe a revisión e validación por parte das coordinadoras da titulación, o visto e prace do Departamento que
ten asignada a docencia da materia e a aprobación final en Xunta de Facultade. As coordinadoras da titulación revisan
todas as guías docentes para comprobar que a planificación das ensinanzas se axusta ás directrices da memoria de
verificación e ás normativas aprobadas pola Xunta de Centro e pola Universidade de Vigo no referente á presencialidade e
á carga de traballo de cada materia.
A Comisión de Calidade fai un seguimento constante do sistema de avaliación para analizar e resolver as incidencias que
se van presentando.

MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE:
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Existiron catro niveis de coordinación: (a) entre os docentes dunha mesma materia, (b) entre docentes dunha mesma
disciplina en materias dunha mesma orientación, (c) entre docentes dunha mesma disciplina en materias de distintas
orientacións e, finalmente, (d) a nivel de coordinación xeral. Na memoria de verificación existe información sobre os
mecanismos de coordinación. Malia existir procedementos de coordinación, o alumnado non os valora positivamente
(2,63/2.94). Necesítase unha implantación máis efectiva destes mecanismos a través da concienciación do profesorado e
do nomeamento de coordinadores de curso ou de itinerario, acción que se presenta como plano de mellora.

Os datos do PAT reveláronnos problemas de coordinación entre o profesorado dalgunhas materias, cubertas mormente
con profesorado asociado e convidado. Por iso, alén de dar aviso aos departamentos responsables desa docencia,
aprobouse un documento de ‹boas prácticas› na comisión de calidade (xullo de 2011) que incide nestas carencias de
coordinación. Durante o curso 2012-13 afondouse nesta materia coa realización de varias reunións das coordinadoras co
profesorado (véxanse puntos 3 e 9 do documento que se anexa, "Accións de coordinación"), cun maior seguimento das
suxestións do alumnado a través de reunións e entrevistas de atendemento de queixas, así como do seguimento do Plan
de Acción Titorial (entrevistas co profesorado, participación en reunións) e, sobre todo, coa acollida do profesorado de nova
incorporación (punto 4 de "Accións de coordinación").

GUÍAS DOCENTES:
Cumpriuse de maneira satisfactoria. Todas as guías agás unha recibiron o visto e prace final en xullo de 2013; o centro
puxo en coñecemento da vicerreitoría de Profesorado esta incidencia, ao non ter mecanismos suficientes para conseguir
que a profesora encargada cumprise coa súa obriga.

A elaboración das guías docentes está supervisada por dúas coordinadoras de titulación e regulada por un procedemento
aprobado en Xunta de Facultade. As coordinadoras da titulación reúnense co profesorado antes da elaboración e indican
unha serie de pautas no relativo a competencias, carga de traballo do alumnado e avaliación. Unha vez elaboradas as
guías son revisadas polas coordinadoras, que envían os comentarios e as correccións pertinentes aos/as responsables da
materia na ficha elaborada por elas a tal efecto. Despois, as coordinadoras volven revisar as guías para comprobar que se
introduciron os cambios e comproban que existe progresión de coñecementos en materias consecutivas e paralelismo de
contidos en materias coa mesma denominación. A seguir, envíanse ao decanato, que se encarga dunha última revisión, e
apróbanse en Xunta de Facultade, tal e como figura no “Procedemento de elaboración das guías docentes” aprobado en
2009. Préstaselle especial atención ao apartado Avaliación, onde deben figurar descritas en detalle as probas específicas
para as metodoloxías docentes previstas e o seu peso porcentual verbo da avaliación total. Inclúese explicitamente a
modalidade de avaliación extraordinaria para o alumnado que non superou a ordinaria e tamén se detalla a avaliación para
aquel alumnado que non se poida acoller ao sistema de avaliación continua, co fin de garantir os dereitos recollidos nos
Estatutos da Universidade de Vigo.

A Comisión de Calidade fai un seguimento constante do sistema de avaliación para analizar e resolver as incidencias que
se van presentando. Este curso o centro fixo unha análise xeral do sistema de avaliación das materias do grao. Nel
analizáronse parámetros como:
a) Valor en tanto por cento da proba final definida nas guías. Con isto, contrólase que en todas as materias se siga o
sistema de avaliación continua.
b) Posibilidade, ou non, de escolleren un sistema de avaliación continua ou única ó inicio da materia.
c) Posibilidade, ou non, de renunciar ó sistema de avaliación continua e as consecuencias que isto implica.
d) Recuperación dos contidos da 1ª edición das actas.
e) Sistema de avaliación da convocatoria de xullo (2ª edición de actas).
f) Número de items avaliados. Con isto albíscase que materias teñen unha avaliación excesivamente fragmentada.
Mediante esta avaliación garántese que todas as materias seguen o sistema de avaliación continua, ao tempo que ofrecen
alternativas para o alumnado que non pode asistir ás aulas con regularidade por motivos xustificados.

Na reunión da Comisión de Calidade de xullo de 2013 analizáronse os sistemas de avaliación das guías docentes e
fixéronse as seguintes recomendacións:
1) que se evite a fragmentación dos ítems de avaliación. Non se deberían avaliar máis de 5.
2) que as porcentaxes asignadas á avaliación non baixen do 5-10%. Desta maneira, evitaríanse porcentaxes irrelevantes.

O 15 de marzo de 2013, no Salón de Graos da Facultade, celebrouse unha xornada sobre avaliación na que participaron
Lara Domínguez Araújo (Dept. de Tradución e Lingüística), Carles Monereo (Universitat Autònoma de Barcelona), Patricia
Sotelo (Dept. de Tradución e Lingüística), Inmaculada Báez (Dept. de Lingua Española), Maite Veiga (Dept. de Tradución e
Lingüística). Tratáronse temas como: avaliación para a aprendizaxe, a avaliación por competencias na Universidade, a
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avaliación por rúbricas, o portafolio e a autoavaliación e a avaliación baseada en proxectos.

MOBILIDADE:
Esta mobilidade está prevista, en principio, para o 2º ano do grao e acolléronse a ela un total de 51 alumnos/as do total de
144 o que supón unha porcentaxe do 35,41% do total de matriculados. Reciben charlas da ORI sobre o procedemento
administrativo xeral, axudas económicas, etc. Cada destino europeo ten ademais un titor académico que orienta sobre as
materias que cursar con vistas á súa adecuación ao currículum e ao recoñecemento de créditos. A medida de reforzar a
mobilidade, dotada agora con dúas vicedecanas, tivo a súa incidencia positiva. Tamén mellora lixeiramente neste curso a
percepción de satisfacción aos recursos de apoio ao ensino.
A Facultade de Filoloxía e Tradución segue a ser o centro da Universidade de Vigo que máis mobilidade xestiona. O ano
pasado houbo 82 Erasmus, 2 ISEP e 3 SICUE enviados.

HORARIOS:
Os horarios de grao concentran a maior parte das clases presenciais nas mañás, de xeito que dispoñen de parte da
xornada para o traballo propio e as tarefas non presenciais. A presencialidade do grao, segundo a media esixida nas guías,
é do 80%, o que segundo a asistencia real e as respostas das enquisas parece axeitado. Con todo, recomendouse ao
profesorado que aplique de forma flexible esta porcentaxe.
A coordinación do grao elaborou un calendario de exames para a primeira edición das actas, mes de decembro (véxase
"Calendar_exam_decembro2012").

TFG:
O traballo fin de grao é unha materia obrigatoria de último curso (4º), segundo cuadrimestre, que se implantou por primeira
vez no 2012/13. O Decanato e a coordinación de grao, co apoio dos departamentos implicados na docencia, elaboraron a
listaxe de titores e liñas de investigación, procederon a asignación de titores e formaron as comisións avaliadoras, que
avaliaron os traballos nas convocatorias de maio (1ª edición de actas), xullo (2ª edición de actas) e na convocatoria
extraordinaria de outubro. Na materia matriculáronse 70 alumnos e presentaron os TFG 60. Houbo en total 1 matrícula de
honra, 11 sobresalientes, 27 notables, 18 aprobados e 3 suspensos, cunha nota media de notable (7,07). Como se pode
apreciar, os resultados desta convocatoria son satisfactorios. O decanato convocou en outubro unha reunión cos
presidentes dos tribunais de avaliación para analizar estes resultados estatísticos e escoitar as súas suxestións sobre o
desenvolvemento de todo o proceso (véxanse os documentos “TFG2013_NOTAS” e "Resultados reunión").

PRÁCTICAS:
As “Prácticas de tradución” é unha materia optativa de último curso (4º), segundo cuadrimestre, que se implantou por
primeira vez no 2012/13. O Decanato e a coordinación de grao, co apoio dos departamentos implicados na docencia e do
vicerreitorado de Transferencia, promoveron os convenios con empresas e institucións e prepararon a convocatoria de
prácticas (número de prazas, perfil lingüístico, tarefas previstas e documentación varia). As prácticas adoptaron a
modalidade de curriculares (ofertadas dende a propia FFT) e extracurriculares (dependentes da FUVI e para as que o
alumnado pode solicitar a validación pola materia “Prácticas de tradución”). O centro ofreceu 46 prácticas curriculares (e
houbo 42 alumnos solicitantes) nas que participaron 9 institucións, 2 empresas e 14 titores académicos. Tamén se
validaron por esta materia 11 prácticas extracurriculares (xestionadas a través da FUVI).
A partir das memorias realizadas polos alumnos ao finalizar a práctica e a visión dos titores académicos das mesmas
obtéñense datos moi interesantes que se deberían ter en conta no momento en que se revise a memoria do grao en T&I
(véxase o documento “Informe da materia Prácticas de tradución). En xeral, a valoración das prácticas foi positiva porque
lle permitiu ó alumnado enfrontar proxectos de tradución/revisión de forma autónoma, tomar decisións e autoxestionar o
tempo. Porén, os profesores que participaron voluntariamente como titores expresaron o seu malestar polo escaso
recoñecemento recibido pola titorización (15 minutos de desconto docente por estudante), actividade que superou con
moito esta estimación posto que especialmente nas prácticas institucionais (recordemos: 9 institucións colaboradoras fronte
a só 2 empresas) non existían especialistas en linguas que puidesen facer o control de calidade final, tarefa que recaía no
profesorado, que se viu realizando revisións de traducións inversas de 180 páxinas, ademais de facer o control de prazos e
de enlace permanente entre o titor e o organismo e a xestión de múltiple documentación (8 documentos por cada práctica e
alumno).

APLICACIÓN DO DECRETO WERT:
Igualmente, no curso 2012-13 comezouse a aplicar o “Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, tamén coñecido como “Decreto Wert”. Esta medida implica unha
intensificación docente para unha gran parte do profesorado, que se ve na obriga de impartir un gran número de materias
que esixen metodoloxías distintas, máis tempo e coñecemento de máis ámbitos, o que necesariamente leva a unha perda

5.1 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS              23/09/2013 10:25:17 24/47



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

na calidade docente. Esta situación, que previsiblemente vai empeorar nos vindeiros anos, xa comezou a suscitar moito
malestar entre profesorado e alumnado. Tamén como resultado do cómputo matemático aplicado no POD de cada
profesor, hai materias que sofren unha segmentación excesiva (algunhas chegaron, no curso 2012/13, a ter 4 profesores
distintos), que ocasiona queixas entre os estudantes.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE MELLORA 2011-12:
1)Mellorar a coordinación de profesorado no desenvolvemento da docencia:
Traballouse nesta dirección, tentando profundar na coordinación vertical e horizontal (tal como se expuso en máis lugares
do presente informe de autoavaliación).
2)Información ó novo profesorado.
Probablemente é un punto débil pola falta de definición con respecto a qué órgano deber ser o encargado de
proporcionarlles información necesaria ós profesores de nova incorporación non só sobre a materia/s que impartirán senón
tamén sobre o lugar que esta/s ocupa no grao (relacións con outras materias previas e posteriores), a xestión académica
(tipos de convocatorias, actas…), dereitos e deberes e recursos materiais do centro (tarxetas de fotocopiadora, proceso de
solicitude de aulas, participación en actividades de extensión cultural, etc.). O ano pasado só houbo incorporacións para
cubrir baixas por enfermidade.
3)Seguimento das materias con ratios de satisfacción baixos.
A Coordinación do grao fixo un seguimento polo miúdo daquelas materias sobre as que había queixas do alumnado
(rexistradas oficialmente no decanato do centro ou recibidas a través do sistema de titorías PAT) e tentáronse melloras
metodolóxicas, maior coordinación entre o profesorado e procedementos de conciliación entre profesor e estudante
naqueles casos onde se fixo necesario (véxanse os puntos 3 e 9 do documento “Accións de coordinación”).  

Buenas prácticas  
- Posta en práctica do documento de "boas prácticas para a docencia" elaborado polas coordinadoras de grao desta
titulación e aprobado en Xunta de Facultade en xullo de 2011.
- Reunión do Decanato, de Calidade e da Coordinación do grao cos presidentes dos tribunais avaliadores do TFG para
valorar a eficacia do desenvolvemento do TFG neste primeiro ano de implantación e, de considerarse oportuno, introducir
variacións.
- Reunión do Decanato, de Calidade e da Coordinación do grao cos titores académicos das Prácticas de tradución para
valorar a eficacia do seu diseño neste primeiro ano de implantación e, de considerarse oportuno, introducir variacións.
- Información solicitada dende a Coordinación do grao, co apoio dos titores académicos, a institucións/empresas
colaboradoras das prácticas para valorar todo o proceso durante o primeiro ano de implantación e, de considerarse
oportuno, introducir variacións.  

Propuestas de mejora  
- Mellora nas canles de comunicación co alumnado grazas aos novos espazos virtuais na plataforma de teledocencia
FAITIC (Coordinación de grao (tódolos cursos do grao) / TFG (4º) / Prácticas de tradución (4º)).
- Redacción dunha normativa de elaboración de horarios docentes, unha vez extinguidas as licenciaturas e implantadas por
completo as novas titulacións.
- Solicitarlle á Vicerreitoría que se recoñeza en POD a avaliación dos Traballos de Fin de Grao, por ser esta unha obriga
docente, segundo a normativa da propia UVigo.
- Solicitarlle á Vicerreitoría que se contemple en POD 2 créditos ECTS de docencia metodolóxica para a materia Traballo
de Fin de Grao.
- Solicitarlle á Vicerreitoría a elaboración dun compromiso ético para ser asinado polo alumnado universitario, coa fin de
evitar os casos de plaxio nos traballos académicos.
- Solicitarlle á Vicerreitoría que se contemplen en POD os 6 créditos da materia "Prácticas de tradución" para que se poda
garantir a revisión e calidade das traducións inversas destinadas a servizos internos da Universidade, proxectos e
departamentos.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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ACCIÓNS DE COORDINACIÓN NO

GRAO DE TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN



Curso 2012-2013



Lourdes Lorenzo e Ana Pereira, coordinadoras do grao en Tradución e Interpretación dende o 1 de outubro de 2012, emiten o seguinte informe sobre as accións de coordinación levadas a cabo durante o curso académico 2012-2013:



1. TRASPASO DE FUNCIÓNS DA COORDINACIÓN

- 	Outubro (2012):

Primeira reunión entre as coordinadoras saíntes e as entrantes para traspaso de funcións e posta en común dos temas pendentes.

2. ELABORACIÓN DE CALENDARIO DE EXAMES DO GRAO DA CONVOCATORIA DE DECEMBRO (2012)



· Novembro (2012)

A petición do decanato, as coordinadoras solicitaron ao profesorado que comunicasen as datas de exames para elaborar un calendario por cursos e comprobar que non se concentraban demasiadas probas de avaliación nos mesmos días.



3. REFLEXIÓN CO PROFESORADO DE LINGUAS SOBRE NIVEIS E METODOLOXÍAS

- 	Novembro (2012)

	Coa información facilitada polas anteriores coordinadoras sobre determinadas eivas nalgunhas materias (véxase documento anexo “Informe materias con índice menor a 3,5 e medidas tomadas”), celebrouse unha reunión cos profesores de idioma 1 (inglés e francés) para abordar o modo de chegar ao nivel C2 (desde o B1) de forma progresiva ao longo das 4 materias impartidas en primeiro e segundo (detéctase un salto excesivo no nivel de dificultade de idioma 1, III e 1, IV con respecto a idioma 1, I e 1,II). O resultado desta reunión fíxose visible nun cambio de metodoloxía nalgunha das materias de idioma 1, II do segundo cuadrimestre: fixéronse enquisas aos alumnos sobre as súas necesidades, axustouse a carga de traballo e o nivel de dificultade, engadíronse contidos, etc.



4. REUNIÓNS E CONTACTO CO ALUMNADO

· Decembro (2012)

As coordinadoras convocaron aos alumnos de primeiro e segundo curso co fin de presentarse, xa que tomaron a substitución das anteriores coordinadoras unha vez comezado o curso académico, en outubro de 2012. Nas catro reunións celebradas, recibiron  as impresións dos alumnos sobre os servizos da FFT, así como sobre o desenvolvemento académico do primeiro cuadrimestre. As queixas que máis se repiten son: 

(a) Problemas co calendario (coincidencia de datas de exames e traballos): para o vindeiro curso 2013/14 teremos unha experiencia piloto cun novo calendario que contempla períodos sen docencia de 2 semanas por cuadrimestre para facilitar a organización do traballo dos estudantes.

(b) Malestar profundo (incluso boicot) coas enquisas docentes, que xa non as realizan alumnos/as senón que se externalizou a súa xestión (agora feita por unha empresa).

(c) Refiren problemas de visualización das guías docentes (ás veces “desaparecen” da plataforma virtual). Quedamos en avisar aos informáticos responsables de FAITIC para procurar que isto mellore.

(d) Reclaman máis información sobre bolsas, actividades culturais, etc.

· Marzo (2013)

O vicedecano de calidade, a titora PAT de 4º, Sylvie Mascuñan, e as coordinadoras de grao convocaron aos alumnos de 4º a unha reunión. Nela resolvéronse dúbidas sobre becas, as materias de TFG e Prácticas e analizouse o desenvolvemento do curso académico. As coordinadoras de grao reuníronse cos alumnos de 3º para analizar o desenvolvemento do curso (véxase documento “Informe reunión con alumnado de 3º” en anexo).

- 	Outubro (2013)

Habilítase en FAITIC un novo espazo para a coordinación do grao que permite unha comunicación moi eficaz e inmediata con todo o alumnado da titulación.



5. TRABALLO FIN DE GRAO: materia de nova implantación no curso 2012/2013 (páxs. 73-76 da MGTI (Memoria do Grado en Tradución e Interpretación)

- 	Decembro (2012) e xaneiro (2013)

Preparación, en estreita colaboración co decanato, da convocatoria desta materia de segundo cuadrimestre (petición ao profesorado de liñas de traballo e asignación do alumnado, etc.), implantada durante este curso 2012-2013 por primeira vez no grao en Tradución e Interpretación.



· Xaneiro e febreiro (2013)

En colaboración co vicedecano de Calidade, elaborouse un documento de “Normas de elaboración do Traballo de Fin de Grao” (véxase en anexo), co fin de complementar a guía docente desta materia en aspectos como: extensión, estrutura, bibliografía, forma de citar as fontes de autoridade no corpo do texto, calendario de traballo recomendado, criterios de avaliación, etc. O documento presentouse para debate no Consello do Depto. de Tradución e Lingüística o 14 de febreiro de 2013 e, unha vez incorporadas as suxestións dos membros do Consello, fíxose chegar a todos os titores de TFG e alumnado de 4º curso.

Tamén se elaborou un modelo de informe para os titores, o modelo de actas para as comisións avaliadoras e o calendario de presentacións (véxanse os 3 documentos anexos).

- 	Outubro (2013)

Despois dunha reunión cos presidentes das comisións xulgadoras dos TFG para avaliar o éxito do proceso (10 de outubro), modificouse o documento “Normas de elaboración do Traballo de Fin de Grao”, incluindo melloras que se estimaron oportunas. Nesta reunión tamén se avaliou o proceso dos TFG no curso 2012/2013 e se tomaron acordos para melloralo (véxase documento “Reunión TFG outubro”).



6. PRÁCTICAS DE TRADUCIÓN: materia de nova implantación no curso 2012/2013 (páxs. 73-76 da MGTI (Memoria do Grado en Tradución e Interpretación)

- Decembro (2012) e xaneiro (2013)

Preparación, en estreita colaboración co decanato, da convocatoria desta materia de segundo cuadrimestre (convenios con empresas/institucións, solicitude de titores académicos, número de prazas, asignación dos estudantes...), implantada durante este curso 2012-2013 por primeira vez no grao en Tradución e Interpretación.

- Febreiro a xullo (2013)

Coordinación dos titores de prácticas e atención individualizada, cando foi necesario, dos estudantes de prácticas. Revisión das memorias de prácticas de todo o alumnado.

- Outubro (2013)

Reunión (8 de outubro) cos titores da materia. A esa reunión, en coordinación co decanato da facultade, levouse un informe das prácticas (véxase documento en anexo) no que se recollían datos estatísticos (empresas/institucións participantes e titores académicos implicados), opinións dos alumnos desta primera experiencia coa materia (recollidas das súas memorias de prácticas) e das empresas/institucións, propostas de mellora e estudo prospectivo para o presente curso académico 2013-2014 (trátase dunha materia de segundo cuadrimestre, cun espazo docente que vai de febreiro a maio).

No momento actual estamos acabando de definir as novas prazas para este curso, tramitando novos convenios (ou modificando os existentes) e na fase de elaborar a listaxe de profesorado voluntario para titorizar as prácticas.



7. REVISIÓN DA PDA DO GRAO

- 	Febreiro (2013): 

As coordinadoras procederon a revisar a PDA elaborada polo decanato da facultade para o grao en Tradución e Interpretación (materias e grupos).



8. GUÍAS DOCENTES: novas recomendacións para melloralas

- 	Febreiro (2013): 

Estudo do PAM da FFT (Plano de Acción de Melloras) para o presente curso e recordatorio ao alumnado do grao (seguindo a recomendación do PAM) para que tome conciencia da importancia das guías docentes, que é o “contrato” de docencia no que se recollerán contidos, metodoloxías, sistemas de avaliación, etc. e que tanto o alumnado como o profesorado están obrigados a cumprir.

	 

- Xuño (2013)

Reunión (6 de xuño) cos profesores do grao para preparar o vindeiro curso académico (2013-2014), na que se fixeron as seguintes recomendacións na preparación das guías docentes:

1/ Indicar a data exacta na que terán lugar os exames (xa sea dentro do período de docencia, o último ou penúltimo día de clase, ou ben nos períodos de traballo autónomo do alumno marcados no calendario da FFT) co fin de que as coordinadoras revisen a disposición que vai quedando das probas e aconsellen cambios se coinciden varias nun mesmo día. 

2/ Indicar a data exacta de entrega de traballos de curso e procurar que, se hai algún que teña un peso específico importante na avaliación, a súa data de entrega sexa na semana seguinte aos períodos de traballo autónomo sen docencia.

 3/ Distribuir as diferentes encomendas ao longo da materia para que a avaliación sexa realmente formativa e o alumnado poda ir obtendo feedback do seu desenvolvemento académico.

4/ Definir o sistema de avaliación con claridade na guía docente e indicar se, quedando algunha parte da materia pendente, se gardan ou non aquelas partes aprobadas e por canto tempo.

5/ Dar a máxima publicidade á guía docente o primeiro día de clase. Ademais, que apareza colgada en FAITIC en cada materia. Os docentes que non usen a plataforma de teledocencia  deben entregala ao alumnado o primeiro día de clase ou remitilos aos lugares onde estea a guía (web da facultade, por exemplo).

6/ Coordinar contidos entre o profesorado que imparta materias con progresión explícita entre elas (ex: Tradución idioma 1, 1; Tradución idioma 1, 2...).



Dado que na reunión anterior houbo diferenza de interpretacións das normativas ao respecto da avaliación, iniciouse un proceso de revisión dos devanditos regulamentos respecto diso e fixéronse consultas á Secretaría Xeral. As conclusións (resumidas moi brevemente: todo alumno, xa sea de avaliación continua ou única, ten dereito a dúas posibilidades reais de avaliación).

- Xullo (2013)

	Revisión dende a coordinación das guías docentes dos 4 cursos do grao e elaboración dos calendarios de exames de avaliación única para o curso 2013/2014.

 

9. COORDINACIÓN DO PROFESORADO (especialmente de linguas e das materias de tradución especializada)

Dende o mes de novembro (2012) houbo un diálogo fluído co profesorado das linguas (cfr. Punto 2 do presente informe) co gallo de mellorar a coordinación entre niveis e metodoloxías. O 9 de xuño tivo lugar un contacto cos profesores de idioma 1 (inglés e francés) que impartirán as materias do curso 2013-2014), así como coa directora e o secretario do Dpto. de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá para que se coordinasen co fin de que os alumnos acaden o nivel desexable de xeito progresivo. Segundo refiren, o profesorado das materias de inglés idioma 1 coordinouse durante o curso 2012/2013. Decidiron subir o nivel de inglés 1, 1 e pasar de B2 a C1 co fin de alcanzar de forma progresiva e sen saltos o nivel desexado en inglés 1, IV.

Por outra banda, o 14 de xuño enviouse un correo aos profesores de tradución especializada animándoos a coordinar a súa docencia coa dos compañeiros que se ocupan daquelas materias que supoñen unha base para as súas (introdución ás linguas de especialización, documentación, terminoloxía, introdución aos ámbitos de especialización, revisión e corrección de textos e informática avanzada). Pídeselles que indiquen que contidos se deberían traballar máis ou se se poderían engadir outros aspectos/necesidades concretas que logo facilitarían e optimizarían o seu labor (incluímos proba documental en anexo (“Necesidades previas trad. científico ing > español”) como mostra.



10. NOVOS ESPAZOS NA PLATAFORMA DE TELEDOCENCIA (FAITIC) PARA CONTACTO PERMANENTE CO ALUMNADO

- Outubro (2013)

Recentemente habilitáronse novos espazos en FAITIC para atendemento permanente e contacto co alumnado do grao (responsabilidade do decanato e da coordinación do grao):

V01G230_COOR Espazo de Coordinación do Grao en Tradución e 	Interpretación

Tamén se abriron as dúas materias de 4º curso relativas ao Traballo Fin de Grao e ás Prácticas de Tradución, que foron asignadas ás coordinadoras do grao.

 

En Vigo,  21 de outubro de 2013
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ACTA DE CUALIFICACIÓN

DO TRABALLO DE FIN DE GRAO







Ten lugar o día_____de______________de 20____ a sesión pública de presentación e lectura do traballo fin de grao titulado:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

elaborado pola/o alumna/o:



Dna./D. _______________________________________________________________

con D.N.I.__________________



e actuando como titor/a do mesmo:



Dna./D. _______________________________________________________________



A Comisión componse das/dos seguintes profesoras/es: 

- Presidenta/e:	___________________________________________________________

- Secretaria/o:	___________________________________________________________

- Vogal: 	___________________________________________________________



A sesión de defensa e lectura do traballo de fin de grao desenvólvese segundo a normativa fixada pola Facultade. A Comisión acorda cualificar o traballo de fin de grao con: ___________________________.



E para que conste, asínase a presente en Vigo, a _____ de ________________de 20___. 





A/O PRESIDENTA/E		A/O VOGAL		A/O SECRETARIA/O



  





D.N.I. ________________              D.N.I. ________________           D.N.I.______________
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CALENDARIO EXAMES DECEMBRO GRAO (2012)

1º CURSO:

- Idioma moderno 2, I: portugués (Monica A. Heloane): martes 4


- Idioma moderno 2, I: alemán (Mª Jesús Barsanti): luns 10


- Lingua A1, I: expresión escrita e oral: español (Rexina Rodríguez): luns 10

- Idioma moderno 1, I: inglés (Fanny Llantada e Flor Pérez): xoves 13 (práctica)

 





  : luns 17 (teoría)

- Idioma moderno 1, I: francés (Inés Alonso): luns 17 (teoría)






        : venres 21 (práctica)

- Idioma moderno 2, I: inglés (Ana E. Martínez): luns 10 (produción escrita)






              : luns 17 (comprensión oral e escrita)






              : martes 18 (produción oral)

 



              : mércores 19 (produción oral)

- Lingua A1, I: expresión escrita e oral: galego (Antón Palacio): xoves 20

- Ferramentas para a tradución e a interpretación I: informática (Joan M. Vergés): martes 18

2º CURSO:

- Idioma 2, III: portugués (Monica A. Heloane): martes 4

- Idioma moderno 1, III: francés (Virginia Ripoll): luns 10

- Idioma 2, III: alemán (Mª Jesús Barsanti): martes 11

- Idioma 2, III: francés (Virginia Ripoll): martes 11

- Idioma 2, III: inglés (Ana E. Martínez): luns 10 (produción escrita)

  



  : martes 11 (comprensión oral e escrita)






  : luns 17 (produción oral)






  : martes 18 (produción oral)

- Lingua A1,II: introdución ás linguas de especialización (español) (Antonio Rifón): luns 17


- Idioma moderno 1, III: inglés (Fanny Llantada e Flor Pérez): luns 17

- Traducción idioma 1, I inglés-español (Ana Pereira): martes 18 (grupo Erasmus)






       : xoves 20


- Tradución idioma 1, I: francés-galego (Ana Luna e Isabel Martínez): martes 18

- Lingua A1/II: Introdución ás linguas de especialidade (galego) (Xosé Mª Gómez): mércores 19

- Ferramentas para a tradución e a interpretación II: documentación (Javier de Agustín): mércores 19

- Tradución idioma 1, I inglés-galego (Alberto Álvarez): xoves 20


- Tradución idioma 1, I francés-español (Susana Cruces): xoves 20


3º CURSO:

- Tradución entre linguas A1 e A2 (Liliana Valado): luns 10


- Interpretación de enlace idioma 1: inglés-español (Maribel del Pozo): luns 10 (grupo C1)
 






  : martes 11 (grupos C2 e C3)

- Tradución idioma 2, II portugués-galego (XL Janeiro): martes 11


- Interpretación de enlace idioma 1: francés-galego (Óscar Ferreiro): mércores 12

- Interpretación de enlace idioma 1: francés-español (Nathalie Cano): mércores 12

- Tradución idioma 1, II inglés > galego (Carlos Garrido): xoves 13


- Tradución idioma 2, II: alemán > español (Kathleen Goetz): venres 14 (grupo ERASMUS)







   : luns 17

- Tradución idioma 2, II: francés > galego (Aurea Fernández): venres 14

- Tradución idioma 2, II: portugués > español (Óscar Díaz): venres 14

- Interpretación de enlace idioma 1: inglés-galego (Elisa Gómez): luns 17

- Tradución idioma 1, II francés > español (Elena Sánchez e Tamara Varela): luns 17  

- Tradución idioma 2, II > francés > español (Elena Sánchez): luns 17


- Tradución idioma 1, II: francés-galego (Sabela Cebro): martes 18


- Ferramentas para a tradución e a interpretación III: terminoloxía (Javier de Agustín): mércores 19


- Tradución idioma 1, II inglés-español (Ana Pereira): mércores 19 (grupo 2)

 




       : xoves 20 (grupo 1)

- Tradución idioma 2, II inglés > español (Lourdes Lorenzo): xoves 20

- Tradución idioma 2, II inglés > galego (Lourdes Lorenzo): xoves 20


- Tradución idioma 2, II: alemán > galego (Silvia Montero): venres 21

4º CURSO:

- Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: inglés-español (Maribel del Pozo): luns 10


- Trad. especial. entre lingua A1 e A2 (Iolanda Galanes): martes 11 (teoría > avaliac. contínua)







           : martes 18 (práctica > avaliac. contínua / avaliac. única)


- Tradución científico-técnica idioma 1: inglés > galego (Carlos Garrido): xoves 13


- Tradución especializada idioma 2: servizos culturais (francés-galego) (Ana Luna e Anxo Fernández): xoves 13

- Ferramentas para a tradución e a interp. V: informática avanzada (Óscar Díaz e Joan M. Vergés): venres 14


- Tradución científico-técnica idioma 1: francés-español (Elsa Giráldez): venres 14

- Tradución xurídica e administrativo idioma 1: inglés-español (Fernando Moreiras): luns 17

- Tradución xurídica-administrativa idioma 1: francés-español (Sabela Cebro): luns 17


- Tradución xurídica e administrativo idioma 1: inglés-galego (Marta Iravedra e J. Puelles): martes 18

- Interpretación simultánea avanzada idioma 1: inglés-español (Luis Alonso): martes 18


- Tradución especializada idioma 2: servizos culturais (inglés-galego) (Lara Domínguez): martes 18

- Tradución científico-técnica idioma 1: inglés-español (Mª Teresa Veiga): mércores 19


- Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: francés-español (Silvie Mascuñán):  mércores 19

- Tradución especializada idioma 2: servizos culturais alemán-galego (Patricia Buján): xoves 20


- Ferramentas para trad./interpret. IV: revisión e corrección de textos (A. Álvarez e J. Yuste): mércores











      : xoves 20

- Intepretación simultánea avanzada idioma 1: francés-español (Silvie Mascuñán): venres 21
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Calendario de presentación dos TFG 
 
 
Primeira oportunidade (maio): 
 
3 de maio (venres): data límite para a entrega, por parte do alumnado, do TFG na 
Secretaría do decanato. A alumna ou alumno debe entregar tres copias en papel 
(acompañadas dunha instancia na que declarará que entrega tres copias do TFG; a esta 
instancia daráselle rexistro de entrada); tamén debe achegar unha copia electrónica (á 
dirección sdfft@uvigo.es; débese indicar no asunto da mensaxe o nome da alumna ou 
alumno, acampañado da sigla TFG; por exemplo: TFG María Pérez Pérez). 
 
3 de maio (venres): data límite para a entrega no decanato do informe da titora ou titor, 
co visto e prace, de cada TFG. Cada titora ou titor acordará co seu alumnado os prazos 
de entregas e revisións que lle permitan achegar estes informes dentro do prazo. 
 
6 de maio (luns): entrega da documentación (copias dos TFG e informes), por parte do 
decanato, ás presidencias das comisión avaliadoras. 
 
13 de maio (luns): comunicación, por parte das presidentas e presidentes, das datas e 
horas previstas para a defensa de cada TFG. Estas datas publicaránse no taboleiro do 
decanato. 
 
20, 21, 22 e 23 de maio: datas previstas para as defensas públicas dos TFG. Para evitar 
problemas de solapamentos entre comisións, debidos as composicións destas, indicamos 
a continuación de que datas concretas dispón cada comisión para fixar e planificar as 
defensas dos TFGs que lle corresponden: 
 
 Comisións Tradución e Interpretación 
 Comisión 1: días 20 e 21 de maio 
 Comisión 3: días 20 e 21 de maio 
 Comisión 5: días 20 e 21 de maio 
 Comisión 2: días 22 e 23 de maio 
 Comisión 4: días 22 e 23 de maio 
 
 Comisións Estudos de galego e español 
 Comisión 1: días 20, 21, 22 e 23 de maio 
 Comisión 2: días 22 e 23 de maio 
 
 Comisións Linguas Estranxeiras 
 Comisión 1: días 20 e 21 de maio 
 Comisión 2: días 22 e 23 de maio 
 
27 de maio (luns): data límite para a entrega no decanato, por parte das secretarias e 
secretarios, das actas das actuacións das comisións coas correspondentes propostas de 
cualificación. 







Calendario de presentación dos TFG 
 
 
Segunda oportunidade (xullo): 
 
28 de xuño (venres): data límite para a entrega, por parte do alumnado, do TFG na 
Secretaría do decanato. Debe entregar tres copias en papel (acompañadas dunha 
instancia na que declarará que entrega tres copias do TFG; a esta instancia daráselle 
rexistro de entrada); tamén debe achegar unha copia electrónica (á dirección 
sdfft@uvigo.es; débese indicar no asunto da mensaxe o nome da alumna ou alumno, 
acampañado da sigla TFG; por exemplo: TFG María Pérez Pérez). 
 
28 de xuño (venres): data límite para a entrega no decanato do informe da titora ou 
titor, co visto e prace, de cada TFG. Cada titora ou titor acordará co seu alumnado os 
prazos de entregas e revisións que lle permitan achegar estes informes dentro do prazo. 
 
1 de xullo (luns): entrega da documentación (copias dos TFG e informes), por parte do 
decanato, ás presidencias das comisión avaliadoras. 
 
8 de xullo (luns): comunicación, por parte das presidentas e presidentes, das datas e 
horas previstas para a defensa de cada TFG. Estas datas publicaránse no taboleiro do 
decanato. 
 
15, 16, 17 e 18 de xullo: datas previstas para as defensas públicas dos TFG. Para evitar 
problemas de solapamentos entre comisións, debidos as composicións destas, indicamos 
a continuación de que datas concretas dispón cada comisión para fixar e planificar as 
defensas dos TFGs que lle corresponden: 
 
 Comisións Tradución e Interpretación 
 Comisión 1: días 15 e 16 de xullo 
 Comisión 3: días 15 e 16 de xullo 
 Comisión 5: días 15 e 16 de xullo 
 Comisión 2: días 17 e 18 de xullo 
 Comisión 4: días 17 e 18 de xullo 
 
 Comisións Estudos de galego e español 
 Comisión 1: días 15, 16, 17 e 18 de xullo 
 Comisión 2: días 17 e 18 de xullo 
 
 Comisións Linguas Estranxeiras 
 Comisión 1: días 15 e 16 de xullo 
 Comisión 2: días 17 e 18 de xullo 
 
22 de xullo (luns): data límite para a entrega no decanato, por parte das secretarias e 
secretarios, das actas das actuacións das comisións coas correspondentes propostas de 
cualificación. 
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1. INFORME DA MATERIA “PRÁCTICAS DE TRADUCIÓN” (2012/2013)

Coordinación do grao en T&I (outubro, 2013)


Despois da implantación desta materia por primeira vez no curso 2012/13 e de ter unha reunión cos titores académicos a principios de outubro, elaboramos este informe co gallo de abrir un periodo de reflexión que nos permita, se procede, tomar decisións que permitan mellorar a xestión das prácticas para este curso e os vindeiros. Agradécemoslle ao profesorado as súas suxestións sobre calquera erro/desaxuste atopado neste documento.

1.1. Datos estatísticos

As prácticas académicas externas adoptaron a modalidade de curriculares e extracurriculares; mentres que as prazas das curriculares se ofertan dende a propia FFT, as extracurriculares dependen da FUVI (o alumnado pode solicitar que se lle validen pola materia de “Prácticas de tradución”)
.

- Prácticas extracurriculares (11): localizadas polo proprio alumnado a través da FUVI ou outros servizos da UVigo: 10 prazas (FUVI: 7 Petrilla Tech, 1 Activity and Progress, 1 Concello de Vigo e 1 editorial Rinoceronte) + 1 praza (ORI)


- Prácticas curriculares (46 ofrecidas / 42 solicitadas):


( 9 institucións participantes / 2 empresas


( 14 titores académicos


		EMPRESA/INSTITUCIÓN

		PERFIL

		TAREFAS

		



		Fundación Carlos Casares (semipresencial)

		ing-gal, coñec.  alem/fr (I. Galanes)

		Subtitulación conferencias  Tradución resumos para web

		1



		Teltek Video Research


 (semipresencial)

		ing-esp (Ana Pereira) 

		Tradución  contidos web  Revisión contidos web Locución vídeo 


Accesibilidade

		1



		

		esp-ing  (Ana Pereira)

		

		1



		

		ing-gal (J. M. Vergés)

		

		2



		

		gal-ing (Ana Pereira)

		

		1



		

		esp-gal-esp (Rosa Pérez)  

		

		1



		Ponte nas ondas


 (online)

		gal-ing(B. Rodríguez)

		Tradución de libro

		2



		

		gal-esp (Rosa Pérez)

		

		1



		

		gal-ing (Joan Miquel)

		Tradución de páxina web

		2



		

		gal-ing (Ana Pereira)

		Tradución contidos web

		2



		Fundación Rosalía de Castro


 (semipresencial)

		fr- esp (Rosa Pérez)

		Guías-intérpretes, 


Redacción e tradución de textos/tradución literaria


 

		1



		

		fr-gal

		

		2



		

		esp-fr (Aurea Fdez.)

		

		1



		

		gal-fr (Joan M. Vergés)

		

		1



		

		ing-esp (Rosa Pérez)

		

		1



		

		ing-gal (Liliana Valado)

		

		2



		

		esp-ing (Maite Veiga)

		

		1



		

		gal-ing (Ana Pereira)

		

		1



		Consello da Cultura Galega (semipresencial)

		esp/gal (I. Galanes)

		Documentación Servizo de Publicacións

		1



		

		ing/gal (I. Galanes)

		

		1



		Autoridade Portuaria de Vigo (presencial)

		ing-esp/gal-ing(E. Trigo)

		Textos comerciais e técnicos, e-mail, glosarios

		1



		Escola Negocios Novacaixagalicia (semipr.)

		esp-ing (E. Trigo)

		Textos económicos e páxinas web

		1



		Morratrad C.B. (semipres.)

		ing/fr-esp (E. Trigo)

		Trad./asesoramento lingüíst.

		2



		Concello de Lugo (online)

		esp/gal > ing (L. Lorenzo)

		Tradución de documentación do concello para web e libro (Arde Lucus, San Froilán, planímetros…)

		2



		

		esp/gal > fr (L. Lorenzo)

		

		2



		Diocese de Lugo (online)

		esp/gal > fr (Ana Luna)

		Textos para web das delegacións de Patrimonio Histórico-Artístico e Museo Catedralicio, Santuarios e Peregrinacións e de Medios de Comunicación

		2



		

		esp/gal > ing (L. Lorenzo e S. García)

		

		5



		

		esp/gal > al. (A. Parada)

		

		1



		Asociación de Tradutores Galegos (semipres.)

		ing/fr > gal (Xosé María Gómez Clemente)

		Tradución literaria Biblioteca Bivir (www.bivir.com)

		2





1.2. Opinións das empresas/institucións


- Fundación Carlos Casares e Consello da Cultura Galega: experiencia moi positiva e desexo de continuar. Teñen revisores internos das traducións.

- Asociación de Tradutores Galegos: experiencia positiva e desexo de continuar. Teñen revisores internos das traducións.

- Fundación Rosalía de Castro: experiencia negativa. Desexaba traducións con calidade certificada polos titores académicos; proceso lento e caro (téñen que contratar revisores lingüísticos). Non desexa continuar.

- Ponte nas ondas: desexan continuar pero, polo momento, non dispoñen de revisores lingüísticos internos. Na reunión coas persoas que titorizaron o curso pasado a opinión xeneralizada foi solicitar que non se renovasen aquelas empresas/institucións que non conten claramente cun revisor lingüístico. Están tentando atopar revisor entre os socios.

- Diocese e Concello de Lugo: desexan continuar pero non dispoñen de revisores lingüísticos internos. Poderíase cambiar a natureza das tarefas e, no canto de facer traducións inversas, ofrecer a revisión lingüística dos textos orixinais que teñen en galego/español (nos que se detectaron multitude de erros).

- Escola de Negocios: experiencia positiva e desexan continuar.

- Morratrad: experiencia positiva e desexan continuar.

- Autoridade Portuaria: experiencia positiva e desexan continuar.

1.3. Opinións, queixas e suxestións de mellora do alumnado (a partir das súas “memorias de prácticas”)


(a) Debería aumentarse o número de créditos de tradución inversa (de idioma I e idioma II): a meirande parte das encomendas de tradución solicitadas foron de inversa. Esta é unha petición clamorosa por parte do alumnado.

(b) Debería aumentarse a oferta de linguas estranxeiras (poder escoller un terceiro idioma para poder participar con máis linguas nos proxectos de tradución das empresas/institucións).


(c) Deberían cursarse as materias de tradución desde o primeiro curso.


(d) Hai institucións que non cumpren prazos e envían os textos moi tarde (ata o 21 de marzo, con dous meses de atraso con respecto á data de inicio do cuadrimestre).


(e) Debería haber máis contacto cos titores/as institucionais.

(f) Queixa xeneralizada sobre a ausencia de revisores ou sobre revisións moi superficiais ou inexistentes (por parte dos/as titores/as); aínda así, en xeral valoran a axuda dos/as titores/as académicos e recoñecen que non é a súa función facer as revisións polo miúdo dos textos meta. Para solucionar isto, suxiren traballo en tándem con alumnado Erasmus/Isep e que as revisións feitas por estes lles conten para as súas materias.

(g) Debería haber máis tradución sobre textos turísticos e formación sobre xestión de proxectos de tradución/revisión.


(h) Debería engadirse un perfil máis: corrector dos textos orixinais (moitos están mal redactados e cheos de faltas de ortografía, puntuación, erros estilísticos, de rexistro, etc.).


En xeral, a valoración das prácticas foi positiva porque lle permitiu ó alumnado enfrontar proxectos de tradución/revisión de forma autónoma, tomar decisións e autoxestionar o tempo dispoñible (posto que na maioría dos casos as institucións se limitaban a enviarlles os textos fonte sen indicacións estilísticas, nin léxicas, nin de ningún tipo). 


2. NOVAS PRÁCTICAS PARA O CURSO 2013-2014 (PROSPECCIÓN)


Dende o decanato e a coordinación de grao exploráronse novas posibilidades de prácticas, tanto en empresas como en institucións e servizos internos da Univ. de Vigo. En xeral, a resposta é positiva, pero hai que reflexionar e tomar decisións sobre os seguintes aspectos:


2.1. Prácticas en empresas


Son moitas as empresas contactadas que ofrecerían prácticas a alumnado de grao/posgrao de tradución directa dende inglés (maioritariamente), francés, alemán e portugués e que contan con revisores internos da calidade das encomendas; pero detectamos dous perigos:


1. Dificultade para controlar que só deriven a prácticas unha porcentaxe pequena do seu volume de traballo (ex: 10%). Se todo ou gran parte do seu traballo sae pola vía de prácticas estase a prexudicar enormemente a profesión (temos constancia de queixas de egresados e colaboradores nalgún máster que refiren diminución das encomendas por parte dalgunhas empresas colaboradoras das prácticas).

2. Moitas empresas non teñen proxecto formativo (artigo 6), isto é, envían as encomendas ao alumnado e reciben o resultado, pero non lle envían informes do seu traballo (erros, suxestións de mellora, puntos positivos...).


Na reunión das prácticas decidiuse pechar convenios con aquelas empresas das que se teña constancia de malas prácticas. Agradecemos calquera información ao respecto que o profesorado teña sobre este particular.
 

2.2. Prácticas en institucións


Hai bastantes institucións dispostas a colaborar con prácticas (de tradución e revisión de textos orixinais e de interpretación), pero practicamente o 100% precisa traducións inversas (ao inglés e francés na meirande parte) que necesitan dun control de calidade por parte do profesorado titor, posto que non contan con especialistas en linguas. Os textos elaborados estarían destinados, na súa maioría, a páxinas web ou a publicación en papel. Na reunión cos titores e titoras no decanato quedamos en que se lles deixaría ben claro ás empresas e institucións que o titor académico non pode levar a cabo unha revisión lingüística polo miúdo das traducións e que se teñen que comprometer a facela elas mesmas.

2.3. Prácticas en servizos internos da Universidade de Vigo

Contactáronse tódolos servizos que figuran na web da UVigo. Teñen interese nas prácticas os seguintes:

- Oficina de Transferencia: 1 praza / trad. a inglés e galego da oferta de I+D da univ.


- Oficina de Relacións Internacionais: 2 prazas / tradución a inglés e francés de documentación da Universidade para pór a disposición do alumnado estranxeiro.


- Sección de Posgrao e Formación Continua: 1 praza / tradución ao inglés de documentación interna (impresos, guías, convocatorias, información na web…).


- Servizo de Prevención de Riscos Laborais: 1 praza / tradución ao inglés e ao francés de documentación interna


- Servizo de Publicacións: 1 praza / (á espera de que identifiquen tarefas)

- Servizo de Deportes: 1 praza / (á espera de que identifiquen tarefas)

- Unidade de Igualdade: 2 prazas / tradución e actualización da súa web en inglés e tradución do I Plan de Igualdade da UVigo.


- SIOPE: 2 prazas / tradución ao inglés da páxina do servizo.


- Unidade de Estudos e Programas: 1 praza / trad. ao inglés de documentos web.

Tamén se está a explorar a posibilidade de facer as prácticas nos seguintes departamentos e grupos de investigación:


(b) Departamentos:

- Subtitulación para xordos do ciclo de cine sobre Dereito Mercantil (Prof. Pablo Fernández Carballo-Calero, área de Dereito Mercantil) (1 praza)

- Subtitulación para xordos do Cineforum (Prof. Rosa Alvarez, Facultade de Ciencias) (1 praza)

- Traballos conxuntos co Dpto. de Comunicación Audiovisual (Prof. Miguel Anxo) (1 praza)

- Traballos conxuntos coa Facultade de Telecomunicacións (Prof. Edita de Lorenzo) (2 prazas)


(c) Grupos de investigación:


- Proxecto Clickonphysics (Prof. Benito Vázquez, escola de Minas): trad. inversa esp./gal. > inglés da páxina web do proxecto e documentación relacionada (2 prazas)

- Proxecto Neurolam (Prof. Manuel Ángel Pombal): trad. inversa español > inglés para realización dun atlas de Histoloxía Vexetal e Animal (2 prazas)

No caso de colaboracións cos departamentos e grupos de investigación estes deberán facerse cargo do control de calidade das traducións.

Como no curso pasado, a maioría das prácticas serían online ou semipresenciais tanto en empresas como en institucións e servizos internos da universidade.


2.4 Profesionais autónomos

Parte do profesorado titor do curso pasado suxire colaborar para as prácticas con profesionais autónomos da tradución e interpretación, dos que o estudantado podería aprender moito. Se algún profesor/ora ten algún contacto neste sentido, que o envíe á coordinación.

2.5. Erasmus Prácticas

Prácticas solicitadas por parte do alumnado para o presente curso; pedirán validación pola materia de grao. Son prácticas localizadas no estranxeiro polos propios estudantes.

3. REVISIÓN DA PLANIFICACIÓN DAS PRÁCTICAS

“Artículo 18. Garantía de calidad de las prácticas externas.


1. El Sistema Interno de Garantía de Calidad de cada universidad articulará los procedimientos que garanticen la calidad de las prácticas externas que realicen los estudiantes. Los citados procedimientos incluirán mecanismos, instrumentos y órganos o unidades dedicados a la recogida y análisis de información sobre el desarrollo de las prácticas y la revisión de su planificación”. (BOE, 297, 10 de decembro de 2011)

De cara ó futuro e tendo en conta os datos expostos anteriormente, temos as seguintes propostas dos titores do curso pasado participantes na reunión (susceptibles de incluír as suxestións que o resto do profesorado implicado estime oportunas):


1. Manter o deseño inicial (titor/a da empresa/institución que realice o control de calidade + seguimento do/a titor/a académico
), feito que pode implicar unha redución drástica no número de prazas ofertadas (especialmente aplicable ás institucionais e ás de servizos internos da Universidade).

2. Manter o deseño inicial pero adiantar a materia ó primeiro cuadrim. (ou ofrecela ao longo dos dous cuadrimestres) para que non coincida no tempo co TFG.

3. Redefinir as condicións da materia: tratala coma outra calquera de 6 créditos e solicitar á vicerreitoría profesorado en POD responsable dela (1 especialista en lingua francesa/1 en lingua inglesa) que orientaría o alumnado cos textos e revisaría a calidade naqueles casos nos que non existe titor/a institucional que o poida facer.

4. Eliminar a materia, debido ao escaso recoñecemento outorgado dende a reitoría aos titores/as académicos (15 minutos de desconto en POD por estudante titorizado). Esta suxestión feita por algúns profesores non semella viable se temos en conta o BOE 297 que regula as prácticas: [...] el Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, reconoce en su artículo 8 el derecho de los estudiantes de Grado a «disponer de la posibilidad de realización de prácticas, curriculares o extracurriculares, que podrán realizarse en entidades externas y en los centros, estructuras o servicios de la Universidad, según la modalidad prevista y garantizando que sirvan a la finalidad formativa de las mismas» (apartado f) y a «contar con tutela efectiva, académica y profesional (…) en las prácticas externas que se prevean en el plan de estudios» (apartado g). Se, como parece, non se pode eliminar a materia hai profesores que suxiren que se asignen titores académicos de maneira obrigatoria, por sorteo, tal como se fai cos TFG.

Tanto se se opta pola proposta 1,  2 ou 3 (ou calquera variación sobre elas) tamén haberá que considerar a pertinencia de manter as prácticas nos lindeiros das institucións ou mantelas abertas tamén a empresas/autónomos, etc., sendo conscientes de que os mecanismos para evitar que unha práctica formativa se convirta en traballo en precario son moi febles.
 







Vigo, 20 de outubro de 2013






A COORDINACIÓN DO GRAO EN T&I

� BOE, 297 (10 de decembro de 2011) Artículo 4. Modalidades de prácticas académicas externas.


Las prácticas académicas externas serán curriculares y extracurriculares.


a) Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate.


b) Las prácticas extracurriculares, son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aún teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. No obstante serán contempladas en el Suplemento Europeo al Título conforme determine la normativa vigente.





� Artículo 9. Derechos y deberes de los estudiantes en prácticas.


1. Durante la realización de las prácticas académicas externas, los estudiantes tendrán los siguientes derechos:


a) A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por un profesor de la universidad y por un profesional que preste servicios en la empresa, institución o entidad donde se realice la misma.
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INFORME DO TRABALLO FIN DE GRAO 



		DATOS DO TRABALLO FIN DE GRAO



		Nome e apelidos do alumno/a:



		

Olalla Martínez Rodríguez



		Título do TFG:



		

“Estudio crítico de las traducciones al español de la saga “A Series of Unfortunate Events” (Lemony Snicket)”
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INFORME REUNIÓN CON ALUMNADO DE 3º DE T & I

(marzo de 2013)



· Sobre el primer cuatrimestre:

1. Se quejaron de que no se suspendieran las clases durante el período de exámenes. Esto se va a solucionar si, como creemos, hay nuevo calendario para el próximo curso que contemple esto.

2. Traducción alemán-español (la profesora, Kathleen, es alemana): en sus  propuestas de traducción al español no estaba segura de la redacción/términos usados, así que confiaba en la competencia en español de los alumnos; corregían poco, con lo cual no tenían feedback del trabajo que hacían; tampoco les parecía adecuada la metodología (hacían traducciones en clase). Esto va a ser difícil de solucionar porque esta profesora ganó el concurso en nuestro departamento; únicamente se acabaría el problema si con el nuevo POD no se necesita profesor para esta materia.

3. Examen de interpretación de enlace en-es: no se grabó el examen, entonces ¿cómo van a revisarlo? También piden que se siga la misma metodología para todos los alumnos (a veces se les da vocabulario para las interpretaciones, otras no). Se habló con la profesora (Maribel del Pozo) y el hecho de no grabar el examen fue un olvido, lo tendrá en cuenta en próximos exámenes.

4. Terminología: los alumnos no ven la aplicación directa de estos contenidos a la traducción/interpretación. Se hablará con el profesor  (Javier de Agustín) para evaluar esta crítica.

5. Traducción fr-es (con Elena S. Trigo): pasan demasiado tiempo en clase revisando, por ej., fuentes electrónicas y piden más práctica.

6. Traducción gal-es-gal: únicamente se hizo es-gal y nada de gal-es. No fue una queja especialmente grave; ellos mismos creen que fue por falta de tiempo.



Nos parecen especialmente graves los puntos 2 y 4. Se transmitirá la queda relativa al punto 2 al departamento por si fuese oportuna tenerla en cuenta a la hora de contratar profesorado.



· Segundo cuatrimestre:

1. En la materia de Introducción a los ámbitos de especialidad (José Henrique Peres) hay quejas porque en los exámenes las preguntas no reflejan los contenidos que se imparten en clase. En el primer examen (que se llevaron a casa para hacer con ayuda de todas las fuentes que consideraran necesarias) aprobaron 7 de 140. Al parecer el profesor se jacta de ello y les llama incultos. Está consultando el móvil en las exposiciones. 

2. Traducción inversa esp-inglés: la profesora (contratada puntualmente) valora que entreguen los textos, pero no los revisa porque dice que no le pagan por ello. Mandó hacer glosarios para examen que luego no usaron.

3. Piden mayor racionalización de horarios: clases de mañana o de tarde, pero no con horas libres entre clase y clase que impliquen estar todo el día en la facultad.



INFORME REUNIÓN CON ALUMNADO DE 3º DE T.docx


Dende o meu punto de vista e segundo a miña experienica, para un bo rendemento dos estudantes na materia de tradución científica inglés-español, os estudantes precisan ter adquiridas competencias relativas aos seguintes aspectos:



Linguas de especialidade:



· Características xerais do español da ciencia e da técnica.

· Práctica de redacción de documentos científicos ou técnicos en español.

· Importancia dos rexistros na redacción científica e técnica segundo o destinatario do texto.





Introdución aos ámbitos de especialidade: 



· Diferencia entre ciencia e técnica.

· O método científico: como traballan os científicos? Como se comunican os especialistas entre eles e cos demais? Que necesidades de comunicación teñen?

· Requerimentos legais que inflúen no mercado da tradución técnica.

· Principais xéneros científicos e técnicos traducidos en España.

· Perfil do tradutor científico e técnico.



Documentación:



· Detección de necesidades documentais en textos especializados: que tipo de información necesito e que tipo de fonte pode conter esa información?

· Aplicación das linguaxes de interrogación dos recursos documentais para a recuperación da información. Técnicas de selección de termos de busca clave.

· Comprensión do concepto de “texto paralelo” e da utilidade deste tipo de textos para a tradución.

· Práctica avanzada de buscas documentais guiadas e non guiadas orientadas á tradución e textos científicos e técnicos: avaliación da calidade e fiabilidade dos documentos recuperados.

· Necesidade de planificación das buscas fronte á busca exclusivamente a través de motores de busca empregando termos seleccionados aleatoriamente.



Terminoloxía:



· Comprensión da importancia de concebir o termo como a representación dun concepto. 

· Necesidade de entender que a comprensión dos conceptos transmitidos lingüisticamente a través dos termos é a porta para a comprensión dun texto especializado e, polo tanto, para a correcta tradución do texto.



Informática:



· Coñecemento dos contextos en que resulta de utilidade empregar ferramentas de tradución asistida e daqueles contextos en que non resulta de utilidade.

· Coñecemento práctico avanzado dos procesadores e texto: ferramentas de revisión e corrección, editores de ecuacións.



Revisión e corrección de textos:



· Énfase na necesidade de corrixir os textos de maneira global, prestando atención non só aos aspectos formais, senón ao contido do texto. 

· Práctica avanzada de revisión e corrección de textos propios e alleos, atendendo a diferentes parámetros e necesidades.
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TRABALLO DE FIN DE GRAO 

(NORMAS DE ELABORACIÓN)



GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN



No traballo de fin de grao (TFG) o alumnado demostrará que ten adquiridas as habilidades conducentes á elaboración, presentación e defensa dun traballo persoal e orixinal sobre os contidos do grao, a través da aplicación dunha metodoloxía científica apropiada. O TFG versará sobre calquera dos contidos do grao, ou calquera aspecto relacionado con eles, aínda que non estea expresamente incluído en ningunha das materias concretas. Os contidos estarán suxeitos á liña de traballo e ó profesorado titor asignados.

Extensión

O TFG terá unha extensión dunhas 3.000 palabras (mínimo) e 9.000 (máximo). Guións, textos orixinais, traducións e outros materiais ou documentación poderán ir en anexos ó TFG e non contarán no cómputo de palabras. 

Estrutura

Portada

Deberá ter os datos que seguen: 

-Grao en Tradución e Interpretación/Facultade de Filoloxía e Tradución/Universidade de Vigo (na parte superior dereita); 

-Título do TFG/Autoría/Dirección (no centro); 

-Mes/ano de presentación (parte inferior).

Índice 

No índice listaranse as distintas seccións do TFG numeradas e indicarase a páxina de comezo de cada unha delas.  

Resumo

Incluirase un resumo dunhas 100 palabras na lingua de redacción do traballo e, se proceder, na lingua sobre a que se realizou o TFG.

Introdución

Exporanse, con carácter orientativo, aspectos como: o estado da cuestión no ámbito de estudo (1.1) e describiranse os obxectivos e hipótese de traballo (1.2), as fontes, corpus e metodoloxía (1.3) e a estrutura (1.4). 

Corpo do traballo

A estrutura será determinada pola dirección e o alumnado.

Resultados (se procede)

Nesta sección exporánse os resultados obtidos no traballo.



Conclusións 

Neste apartado verificarase o grao de cumprimento dos obxectivos propostos. Farase tamén unha reflexión sobre os resultados do TFG e sobre os aspectos teóricos, prácticos ou metodolóxicos que puideron provocar problemas durante a realización do TFG. Deberanse salientar aqueles aspectos que contribuíron á aprendizaxe de novos conceptos ou métodos de traballo.

Bibliografía

a) Listado bibliográfico final

Ó final do traballo aparecerá obrigatoriamente unha lista completa das referencias bibliográficas citadas no TFG ordenadas alfabeticamente seguindo, de xeito coherente e ao longo de todo o TFG, un dos sistemas habituais nos traballos científicos. Un posible modelo é o que segue:

1. Libros:

Ávila, A. 1997. La historia del doblaje cinematográfico, Barcelona: CIMS.

2. Capítulos de libros:

Gottlieb, H. 1992. “Subtitling – a new university discipline”, en Dollerup, C. e A. Loddegaard (eds.), Teaching Translation and Interpreting, Amsterdam e Filadelfia: John Benjamins, 161-170.

3. Artigos en revistas ou xornais en formato papel:

[revista] Mayoral, R. 2000. “La traducción de referencias culturales”, Sendebar, 10/11, 67-88.

[xornal] Smith, A. 2005. (19 de febreiro) “Bussiness Schools: bad for Bussiness?”, The Economist, 23-26.

4. Artigos en revistas ou xornais en soporte electrónico:

A bibliografía electrónica consultada citarase do mesmo xeito arriba exposto e incluiranse, ademais, as datas de actualización e consulta e a dirección url. Como mínimo, figurará o título da páxina consultada, data de consulta e dirección url.

Karamitroglou, F. 1998. “A proposed set of subtitling standards in Europe”, Translation Journal, vol. 2, n 2. [Data de actualización: . Data de consulta: . Documento dispoñible en http://accurapid.com/journal/tj.htm].

Logan, C., 2006 (9 de agosto). “The benefits of a longe distance relationship”, Financial Times. [Data de consulta:   . Documento dispoñible en www.ft.com].

5. Informes oficiais:

Commission of the European Communities, 2007. European neighbourhood and partnership instrument, (COM (200) 104 final), Brussels: Commission of the European Communities.

Cando se cite máis dunha referencia dunha autora ou autor que corresponda ó mesmo ano, a lista estará ordenada da seguinte maneira, despois de engadir unha letra ós números da data: Karamitroglou, F. 1998a, Karamitroglou, F. 1998b, Karamitroglou, F. 1998c.



b) Referencias bibliográficas no corpo do texto (citas de autoridade). 

A consignación da autoría da cita e o ano da publicación terá o seguinte formato: Chaves (1993:177). Toda cita no texto deberá corresponder obrigatoriamente a unha entrada da lista bibliográfica final. 

As citas das fontes consultadas faranse do xeito que segue no corpo do traballo: 

1. Se a súa lonxitude é inferior a tres liñas irán no corpo do texto e entre comiñas (cita directa), por exemplo:

Hasta 1910 y como bien dice Chaves (1993:177) “el cine era mudo pero no silencioso”, ya que las proyecciones solían ir acompañadas de música de piano o de una orquesta entera y, sobre todo en la primera década del siglo XX, de la narración del explicador. Ávila define este personaje como “una persona que poseía una gran facilidad de palabra y poder de convicción” y cuyo cometido consistía “en narrar lo que sucedía en la pantalla con la gracia suficiente como para no aburrir a su audiencia” (1997:50) [a letra negra é só para salientar a cita; nunca se debe utilizar]

Non se utilizarán as comiñas cando a cita é indirecta: 

	Hasta 1910 el cine era mudo pero no silencioso (Chaves, 1993:177), ya que las proyecciones solían ir acompañadas de música de piano o de una orquesta entera…



2. Se a súa lonxitude é maior de tres liñas irán á parte, centradas, en cursiva e a un espazo (enténdase que o corpo do texto irá a 1,5 de espazo interliñal). Por exemplo: 

Ya en 1903, Edward S. Porter introduce en su película Uncle Tom´s Cabin los primeros fragmentos de texto (Gottlieb, 1997:56) que, en un principio, recibieron el nombre de “subtítulos” y, más tarde, cuando llegó el cine sonoro, cambiaron su denominación y pasaron a llamarse intertítulos (ibídem:50). Estos intertítulos, precursores de nuestros actuales subtítulos, consistían:

en una o varias palabras escritas, impresas sobre un fondo opaco y distinto al del espacio escénico de la película, que aparecían entre dos escenas. Por lo general venían impresos en caracteres de color blanco sobre un fondo negro. En cuanto a su longitud no solían ser demasiado extensos, limitándose normalmente a una sola frase (Díaz Cintas, 2001:54).



No caso de documentos e informes oficiais, a cita farase polas siglas (CE: Comisión Europea; UNO (ONU); CoR (Comité das Rexións), por exemplo: (CE, 2006:4). 



CALENDARIO RECOMENDADO

Este é un calendário recomendado. O plano de traballo deberá ser establecido pola dirección e o alumnado.

1. Terceira semana de xaneiro: entrega de obxectivos do traballo e posible índice ó profesorado titor.

2. Última semana de febreiro: entrega do primeiro borrador ao profesorado titor.

3. Primeira semana de abril: entrega do segundo borrador ao profesorado titor.

4. Entrega do TFG: cada ano o decanato fixará o calendario de entrega de traballos e de actuación das comisións de avaliacións.



NOTA: Aconséllase que dende que o alumnado lle fai as entregas ao profesorado titor ata que recibe as súas correccións non deberían pasar máis de 15 días. Estes prazos son orientativos, pois dependerán das obrigas académicas do profesorado, entre estas o número de traballos que dirixa.







CRITERIOS DE AVALIACIÓN:



Traballo de fin de grao (80% da nota).

O traballo valerá o 80% da nota final. Valórase o rigor académico e deontolóxico do traballo, a súa fundamentación, deseño metodolóxico e aplicación dos coñecementos adquiridos durante o grao, a capacidade crítica e resultados obtidos. Tamén a adecuación da presentación escrita ás normas académicas.

Os dous aspectos que se avaliarán son os seguintes: 

1. O contido (50% da nota).

Valorarase que o modelo de análise empregado sexa coherente co exposto na introdución, que as achegas sexan orixinais e non se limiten a unha descrición ou reprodución de achegas doutras autoras ou autores, que se vexa unha actitude crítica e se saiban superar as dificultades ocorridas no transcurso do traballo. 

2. A adecuación ás convencións académicas (30%).

Valorarase que os TFG se estruturen seguindo as seccións que debe ter un traballo académico, que a bibliografía sexa axeitada, que a redación sexa correcta e académica. Neste sentido, teranse en consideración que se citen correctamente as fontes de autoridade, que se use un ton formal e que a lingua empregada teña o máximo de corrección ortográfica, gramatical e de estilo. Un traballo con faltas ortográficas e gramaticais e ton informal considerarase que non reúne as condicións mínimas para aprobar. A extensión do traballo deberá axustarse ao indicado, aceptándose unha variación dun 5%-10% á alza en relación coa extensión máxima fixada (non se admitirá esta variación en relación coa extensión mínima fixada).



Presentación oral do traballo (20% da nota). 

Valórase a presentación de contidos e actitude (ton, expresión corporal, seguridade, preparación, etc.). A exposición pódese apoiar nun pequeño guión ou material de soporte visual (presentación en ppt ou OpenOffice Impress, etc. máximo 10 diapositivas), pero en ningún caso a presentación oral pode consistir na simple lectura dese material.



SUSPENSO E SOLICITUDE DE CAMBIO DE TITOR/A

Suspenso

Regulamento do Traballo de fin de grao da FFT (artigo 7.8)

No caso de obteren a cualificación de suspenso, o tribunal de avaliación achegaralles ós/as estudantes e ó profesorado titor un informe coas recomendacións oportunas para mellorar o traballo e a súa posterior avaliación en vindeiras avaliacións.

Solicitude de cambio de titor/a:

O alumnado terá o mesmo profesorado titor para as convocatorias de maio e xullo. A partir de xullo pódese presentar unha solicitude de cambio de direción perante a decana.







NormasElaboraciónTFG_def.docx


TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

Combinación

Materia

Nº Alumnos matriculado

Nº Alumnos aprobados

Porcentaxe

Índice de satisfacción por materia

Español-francés

Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación

27

21

77,77



Español-francés

Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Francés

19

11

57,89



Español-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática

27

25

92,59

7,00

Español-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación

24

15

62,50

6,70

Español-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía

27

21

77,77

6,70

Español-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: revisión e corrección de textos

15

15

100



Español-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación V: informática avanzada

9

9

100

7,00

Español-francés

Fundamentos de lingua e civilización alemá

1

1

100



Español-francés

Idioma 2, III: alemán

5

4

80

4,70

Español-francés

Idioma 2, III: Inglés

19

14

73,68

3,30

Español-francés

Idioma 2, III: Portugués

2

2

100



Español-francés

Idioma 2, IV: alemán

4

3

75

4,70

Español-francés

Idioma 2, IV: Inglés

19

8

42,10



Español-francés

Idioma 2, IV: Portugués

2

2

100



Español-francés

Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés

30

16

53,33



Español-francés

Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés

28

23

82,14

4,80

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés

18

11

61,11

1,90

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés

20

10

50



Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán

5

5

100

4,90

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés

21

17

80,95

5,60

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués

1

1

100



Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán

6

5

83,33

4,90

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés

21

15

71,42

5,30

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués

1

1

100



Español-francés

Iniciación á lingüística das linguas de signos

1

1

100



Español-francés

Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español

3

3

100



Español-francés

Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español

26

21

80,76



Español-francés

Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español

28

24

85,71



Español-francés

Interpretación Idioma 2: inglés-galego

3

3

100



Español-francés

Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español

5

5

100



Español-francés

Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español

26

21

80,76



Español-francés

Introdución á teoría da tradución e a interpretación

27

12

44,44



Español-francés

Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución

25

22

88



Español-francés

Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Español

21

13

61,90



Español-francés

Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego

17

11

64,70

6,40

Español-francés

Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español

29

23

79,31



Español-francés

Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Galego

33

17

51,51



Español-francés

Prácticas externas: prácticas en empresas e organismos

10

10

100



Español-francés

Relacións internacionais

13

10

76,92



Español-francés

Traballo Fin de Grao

8

6

75



Español-francés

Tradución científica-técnica idioma 1: francés -español

7

7

100



Español-francés

Tradución económica idioma 1: francés -galego

4

3

75



Español-francés

Tradución entre lingua A1 e lingua A2

28

21

75



Español-francés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: inglés-español

2

2

100



Español-francés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: inglés-español

1

1

100

5,30

Español-francés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: inglés-galego

11

11

100



Español-francés

Tradución especializada lingua A1-lingua A2

3

3

100

6,70

Español-francés

Tradución idioma 1, I: Francés-Español

21

14

66,66



Español-francés

Tradución idioma 1, II: Francés-Español

29

29

100



Español-francés

Tradución idioma 1, III: Francés-Español

27

23

85,18



Español-francés

Tradución idioma 2, I: Alemán-Español

5

4

80



Español-francés

Tradución idioma 2, I: Inglés-Español

15

7

46,66

4,60

Español-francés

Tradución idioma 2, I: Portugués-Español

2

2

100

7,00

Español-francés

Tradución idioma 2, II: Inglés-Español

23

20

86,95



Español-francés

Tradución idioma 2, II: Portugués-Español

1

1

100

7,00

Español-francés

Tradución idioma 2, III: Inglés-Español

22

18

81,81

4,30

Español-francés

Tradución idioma 2, III: portugués-Español

1

1

100

7,00

Español-francés

Tradución medios audiovisuais idioma 1: francés-galego

13

12

92,30



Español-francés

Tradución xurídica-administrativa idioma 1: francés-español

14

14

100

4,30

Español-francés

Z TOTAL

869

664

76,40



Español-inglés

Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación

53

46

86,79



Español-inglés

Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Inglés

49

36

73,46



Español-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática

52

51

98,07

7,00

Español-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación

48

35

72,91

6,70

Español-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía

45

41

91,11

6,70

Español-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos

49

46

93,87



Español-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada

34

31

91,17

7,00

Español-inglés

Idioma 2, III: Alemán

26

17

65,38

4,70

Español-inglés

Idioma 2, III: Francés

23

20

86,95

4,50

Español-inglés

Idioma 2, III: Portugués

2

2

100



Español-inglés

Idioma 2, IV: Alemán

27

14

51,85

4,70

Español-inglés

Idioma 2, IV: Francés

23

19

82,60



Español-inglés

Idioma 2, IV: Portugués

2

2

100



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés

54

50

92,59



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés

54

47

87,03



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés

50

34

68



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés

59

39

66,10



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán

29

27

93,10

4,90

Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés

23?

24?

104,34?



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués

4

4

100



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán

29

24

82,75

4,90

Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés

24

21

87,50

4,50

Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués

4

3

75



Español-inglés

Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español

14

14

100



Español-inglés

Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español

41

37

90,24



Español-inglés

Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español

46

37

80,43



Español-inglés

Interpretación idioma 2: francés-galego

4

4

100



Español-inglés

Interpretación idioma 2: portugués-español

1

1

100



Español-inglés

Interpretación simultánea avazanda idioma 1: Inglés-Español

21

17

80,95



Español-inglés

Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español

41

37

90,24



Español-inglés

Introdución á teoría da tradución e a interpretación

54

42

77,77



Español-inglés

Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución

43

40

93,02



Español-inglés

Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Español

48

33

68,75



Español-inglés

Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego

50

35

70

6,40

Español-inglés

Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español

52

51

98,07



Español-inglés

Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Galego

54

47

87,03



Español-inglés

Prácticas externas: prácticas en empresas e organismos

29

29

100



Español-inglés

Recoñecemento de actividades de grao

2

2

100



Español-inglés

Relacións internacionais

32

28

87,50



Español-inglés

Traballo de fin de grao

45

32

71,11



Español-inglés

Tradución científica-técnica idioma 1: inglés -español

37

33

89,18

4,50

Español-inglés

Tradución económica idioma 1: inglés -español

47

41

87,23

2,70

Español-inglés

Tradución editorial idioma 1: inglés-español

20

18

90

5,00

Español-inglés

Tradución entre lingua A1 e lingua A2

45

33

73,33



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: alemán-español

1

1

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: francés-español

23

23

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: portugués-español

1

1

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: alemán-español

4

3

75



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: francés-español

6

6

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: portugués-español

3

3

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: alemán-galego

4

2

50



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: francés-galego

12

12

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: portugués-galego

2

2

100



Español-inglés

Tradución especializada lingua A1-lingua A2

17

16

94,11

6,70

Español-inglés

Tradución idioma 1, I: Inglés-Español

49

35

71,42

5,80

Español-inglés

Tradución idioma 1, II: Inglés-Español

43

41

95,34

5,55

Español-inglés

Tradución idioma 1, III: Inglés-Español

43

39

90,69



Español-inglés

Tradución idioma 2, I: Alemán-Español

24

15

62,50



Español-inglés

Tradución idioma 2, I: Francés-Español

24

22

91,66



Español-inglés

Tradución idioma 2, I: portugués-Español

1

1

100

7,00

Español-inglés

Tradución idioma 2, II: Alemán-Español

17

15

88,23



Español-inglés

Tradución idioma 2, II: Francés-Español

28

27

96,42



Español-inglés

Tradución Idioma 2, II: Portugués-Español









Español-inglés

Tradución idioma 2, III: Alemán-Español

17

15

88,23



Español-inglés

Tradución idioma 2, III: Francés-Español

27

26

96,29



Español-inglés

Tradución idioma 2, III: Portugués-Español









Español-inglés

Tradución medios audiovisuais idioma 1: inglés-español

41

40

97,56

5,88

Español-inglés

Tradución xurídica-administrativa idioma 1: inglés-español

49

44

89,79



Español-inglés

Z TOTAL

1925

1633

84,83



Galego-francés

Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación

14

9

64,28



Galego-francés

Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Francés

7

5

71,42



Galego-francés

Español como lingua estranxeira

1

1

100



Galego-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática

14

10

71,42

7,00

Galego-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación

7

3

42,85

6,70

Galego-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía

4

3

75

6,70

Galego-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos

1

1

100



Galego-francés

Idioma 2, III: Alemán

1

1

100

4,70

Galego-francés

Idioma 2, III: Inglés

4

3

75

3,30

Galego-francés

Idioma 2, III: Portugués

2

2

100



Galego-francés

Idioma 2, IV Alemán

1

1

100

4,70

Galego-francés

Idioma 2, IV: Inglés

4

1

25



Galego-francés

Idioma 2, IV: Portugués

2

2

100



Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés

17

6

35,29



Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés

16

10

62,50

4,80

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés

7

5

71,42

1,90

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés

7

3

42,85



Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán

6

4

66,66

4,90

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés

9

7

77,77

5,60

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués









Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán

6

4

66,66

4,90

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés

7

3

42,85

5,30

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués









Galego-francés

Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego

3

3

100

6,00

Galego-francés

Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego

4

3

75

6,00

Galego-francés

Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego

3

3

100

6,00

Galego-francés

Introdución á teoría da tradución e a interpretación

17

4

23,52



Galego-francés

Introdución a tradución B/A2: Francés/Español

1

1

100



Galego-francés

Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución

4

1

25



Galego-francés

Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego

7

3

42,85

5,60

Galego-francés

Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Español

9

7

77,77



Galego-francés

Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Galego

14

4

28,57



Galego-francés

Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Español

14

10

71,42



Galego-francés

Tradución entre lingua A1 e lingua A2

4

3

75



Galego-francés

Tradución idioma 1, I: Francés-Galego

7

6

85,71

5,80

Galego-francés

Tradución idioma 1, II: Francés-Galego

3

3

100

4,20

Galego-francés

Tradución idioma 1, III: Francés-Galego

4

3

75



Galego-francés

Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego

2

2

100

6,80

Galego-francés

Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego

2

2

100



Galego-francés

Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego

1

1

100



Galego-francés

Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego

1

1

100



Galego-francés

Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego

1

1

100

4,20

Galego-francés

Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego

1

1

100



Galego-francés

Z TOTAL

239

146

61,08



Galego-inglés

Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación

55

32

58,18



Galego-inglés

Crítica literaria

1

1

100



Galego-inglés

Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Inglés

49

39

79,59



Galego-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática

50

42

84

7,00

Galego-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación

52

43

82,69

6,70

Galego-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía

42

40

95,23

6,70

Galego-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos

37

32

86,48



Galego-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada

19

12

63,15

7,00

Galego-inglés

Idioma 2, III: Alemán

27

19

70,37

4,70

Galego-inglés

Idioma 2, III: Francés

19

16

84,21

4,50

Galego-inglés

Idioma 2, III: Portugués

12

10

83,33



Galego-inglés

Idioma 2, IV: Alemán

26

17

65,38

4,70

Galego-inglés

Idioma 2, IV: Francés

28

23

82,14



Galego-inglés

Idioma 2, IV: Portugués

11

8

66,66



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés

64

51

79,68



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés

71

47

66,19



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés

56

32

57,14



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés

69

41

59,42



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán

29

25

86,20

4,90

Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés

17

15

88,23



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués

8

7

87,50



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán

33

21

66,63

4,90

Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés

16

14

87,50

4,50

Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués

6

4

66,66



Galego-inglés

Iniciación á lingüística das linguas de signos

1

1

100



Galego-inglés

Interpretación consecutiva avanzada Idioma 1: inglés-español

2

1

50



Galego-inglés

Interpretación consecutiva B/A1/B: inglés/galego/inglés

1

1

100



Galego-inglés

Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego

27

22

81,48



Galego-inglés

Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego

33

23

69,69



Galego-inglés

Interpretación Idioma 2: francés-galego

1

1

100



Galego-inglés

Interpretación Idioma 2: portugués-español

2

2

100



Galego-inglés

Interpretación nos servizos públicos B/A1/B: inglés/español/inglés

1

1

100



Galego-inglés

Interpretación simultánea avanzada Idioma 1: inglés-español

11

8

72,72



Galego-inglés

Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego

28

27

96,42



Galego-inglés

Introdución á teoría da tradución e a interpretación

55

29

52,72



Galego-inglés

Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución

42

33

78,57



Galego-inglés

Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego

52

33

63,46

5,60

Galego-inglés

Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Español

54

47

87,03



Galego-inglés

Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Galego

73

32

43,83



Galego-inglés

Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Español

50

41

82



Galego-inglés

Metodoloxía do ensino da lingua española

2

2

100



Galego-inglés

Narrativa galega

1

1

100



Galego-inglés

O español nos medios de comunicación

1

1

100



Galego-inglés

Prácticas externas: prácticas en empresas e organismos

12

11

91,66



Galego-inglés

Programación para internet

1

1

100



Galego-inglés

Relacións internacionais

19

9

47,36



Galego-inglés

Traballo Fin de Grao

17

15

88,23



Galego-inglés

Tradución científica-técnica Idioma 1: inglés-galego

17

14

82,35



Galego-inglés

Tradución de textos literarios B/A1: inglés/galego

1

1

100



Galego-inglés

Tradución e cultura B/A1: inglés/galego

2

2

100



Galego-inglés

Tradución e cultura C/A1: inglés/español

1

1

100



Galego-inglés

Tradución económica Idioma 1: inglés-galego

35

22

62,85



Galego-inglés

Tradución editorial Idioma 1: inglés-galego

21

13

61,90



Galego-inglés

Tradución entre lingua A1 e lingua A2

42

37

88,09



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: alemán-galego

7

6

85,71



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: francés-galego

7

7

100



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: portugués-galego

6

6

100



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: francés-español

3

3

100



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: portugués-español

2

2

100



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: alemán-galego

6

5

83,33



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: francés-galego

8

5

62,50



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: portugués-español

7

6

85,71



Galego-inglés

Tradución especializada lingua A1-lingua A2

18

11

61,11

6,70

Galego-inglés

Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego

59

46

77,96



Galego-inglés

Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego

46

35

76,08



Galego-inglés

Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego

42

33

78,57

5,30

Galego-inglés

Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego

26

18

69,23



Galego-inglés

Tradución idioma 2, I: Francés-Galego

20

18

90



Galego-inglés

Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego

9

8

88,88



Galego-inglés

Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego

9

8

88,88



Galego-inglés

Tradución idioma 2, II: Francés-Galego

23

20

86,95



Galego-inglés

Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego

10

10

100



Galego-inglés

Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego

11

8

72,72



Galego-inglés

Tradución idioma 2, III: Francés-Galego

23

20

86,95



Galego-inglés

Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego

8

8

100



Galego-inglés

Tradución medios audiovisuais Idioma 1: inglés-galego

27

24

88,88

4,20

Galego-inglés

Tradución xeral A1/A2/A1: Español/galego/español

3

3

100



Galego-inglés

Tradución xurídica-administrativa Idioma 1: inglés-galego

33

26

78,78



Galego-inglés

Z TOTAL

1822

1366

74,97



Total

Z TOTAL TÍTULO

4855

3809

78,45







RESULTADOS ACADÉMICOS E SATISFACCIÓN POR MATERIAS - TI.rtf


REUNIÓN TFG (10 de outubro de 2013)

(a) Recoméndase que os tribunais se constitúan e xulguen os TFG atendendo ás linguas de traballo e especialidade. Así se cursará a petición ao departamento.


(b) Reunirase aos presidentes dos tribunais para darlles instrucións concretas e unificar cuestións de procedemento: reunións previas de posta en común das súas apreciacións sobre os traballos, horas de citación para cada alumno, etc.


(c) Cómpre establecer dous tipos de TFG (teóricos e prácticos), de distinta natureza e con distintas esixencias (maior ou menor aparato crítico, extensión diferente...). Tamén hai que recordarlle ao profesorado que non se trata de traballos de investigación senón de posta en práctica dos coñecementos adquiridos no grao.


(d) Modificarase o informe do titor, de tal xeito que apunte con máis claridade aos contidos e logros (ou eivas) do TFG.

REUNIÓN TFG_outubro2013.doc


TRABALLOS FIN DE GRAO

GALEGO-ESPAÑOL

Matriculados: 16 / Presentados: 15

		

		SUSPENSO

		APROBADO

		NOTABLE

		SOBRES.

		MH

		TOTAL



		MAIO

		0

		0

		3

		3

		1

		7



		XULLO

		0

		3

		2

		3

		0

		8



		TOTAL

		0 

		3 

		5 

		6 

		1

		15







LINGUAS ESTRANXEIRAS

Matriculados: 11/ Presentados: 11

		

		SUSPENSO

		APROBADO

		NOTABLE

		SOBRES.

		MH

		TOTAL



		MAIO

		0

		0

		0

		4

		0

		4



		XULLO

		0

		1

		3

		2

		1

		7



		TOTAL

		0

		1

		3

		6

		1

		11







TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

Matriculados: 70 /Presentados: 60

		

		SUSPENSO

		APROBADO

		NOTABLE

		SOBRES.

		MH

		TOTAL



		MAIO

		0

		4

		18

		8

		1

		31



		XULLO

		3

		14

		9

		3

		0

		29



		TOTAL

		3

		18

		27

		11

		1

		60







MEDIA DAS NOTAS POR GRAO

		

		GE

		LE

		TI



		Maio

		8,57

		9,25

		7,75



		Xullo

		7,5

		8,35

		6,40



		Total

		8,03

		8,80

		7,07







MEDIA DAS NOTAS POR TRIBUNAIS 

		TITULACIÓN

		TRIBUNAL

		MEDIA



		GE

		MACC/MFA

		7,25



		GE

		XPRY

		7,60



		GE

		MACC

		8,83



		LE

		CVG/JFD

		7,50



		LE

		ERM

		8,70



		LE

		CVG/MUS

		9,00



		LE

		MJBV

		9,50



		TI

		AFR

		6,22



		TI

		JDAG

		6,30



		TI

		XAPS

		7,00



		TI

		XAPS/XGG

		8,00



		TI

		XMDF

		8,12



		TI

		ODF

		8,62









TRIBUNAIS 

		GRAO

		COMISIÓN

		NOTA

		DATA



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		9.0

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		8.0

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		9.0

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		9.5 (MH)

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		8.5

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		9,0

		MAIO



		GE

		XPRY, GNB, JSJ

		7.0

		MAIO



		GE

		MACC, MFA

		8.0

		XULLO



		GE

		MACC, MFA

		7.0

		XULLO



		GE

		MACC, MFA

		5.0

		XULLO



		GE

		MACC, MFA

		9.0

		XULLO



		GE

		XPRY, XSA, JSJ

		9.5

		XULLO



		GE

		XPRY, XSA, JSJ

		9.5

		XULLO



		GE

		XPRY, XSA, JSJ

		5.5

		XULLO



		GE

		XPRY, XSA, JSJ

		6.5

		XULLO



		LE

		     CVG, MUS, TCC

		9.0

		MAIO



		LE

		     CVG, MUS, TCC

		9.0

		MAIO



		LE

		    MJBV, FLD, MFPP

		9.0

		MAIO



		LE

		    MJBV, FLD, MFPP

		10.0

		MAIO



		LE

		CVG, JFD, FLD

		6.0

		XULLO



		LE

		CVG, JFD, FLD

		9.0

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		8.0

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		8.0

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		10 (MH)

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		8.0

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		9.5

		XULLO



		TI

		AFR, MIDT, CGR

		8.0

		MAIO



		TI

		AFR, MIDT, CGR

		8.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		9.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		6.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		7.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		6.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		7.0

		MAIO



		TI

		    JDAG, JHPR, APD

		9.0

		MAIO



		TI

		    JDAG, JHPR, APD

		9.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		9.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		8,0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		8,0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		9.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		6.5

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		MH

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		8.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		5.5

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		7.0

		MAIO



		TI

		XAPS, ARS, XGG

		7.5

		MAIO



		TI

		    XAPS, ARS, XGG

		8.0

		MAIO



		TI

		    XAPS, ARS, XGG

		7.0

		MAIO



		TI

		    XAPS, ARS, XGG

		9.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		9.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.5

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.5

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.5

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		9.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.5

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.0

		MAIO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		9.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		4.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		6.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		3.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		6.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		8.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		4.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		5.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		5.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		5.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		6.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		6.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		7.0

		XULLO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		8.0

		XULLO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		5.0

		XULLO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		5.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		9.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		8.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		6.5

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		7.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		6.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		7.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		6.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		6.5

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		9.0

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		6.3

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.0

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		7.0

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		7.5

		XULLO









ORDENADO POR TRIBUNAL E NOTAS

		GRAO

		COMISIÓN

		NOTA

		DATA



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		3.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		4.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		4.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		6.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		6.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		8.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		8.0

		MAIO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		8.0

		MAIO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		9.0

		XULLO



		LE

		CVG, JFD, FLD

		6.0

		XULLO



		LE

		CVG, JFD, FLD

		9.0

		XULLO



		LE

		      CVG, MUS, TCC

		9.0

		MAIO



		LE

		      CVG, MUS, TCC

		9.0

		MAIO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		8.0

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		8.0

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		8.0

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		10 (MH)

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		9.5

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		5.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		5.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		5.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		6.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		6.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		6.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		6.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		7.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		7.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		7.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		9.0

		MAIO



		TI

		    JDAG, JHPR, APD

		9.0

		MAIO



		TI

		    JDAG, JHPR, APD

		9.0

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		8.0

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		9.0

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		9.0

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		9,0

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		8.5

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		9.5 (MH)

		MAIO



		GE

		MACC, MFA

		5.0

		XULLO



		GE

		MACC, MFA

		7.0

		XULLO



		GE

		MACC, MFA

		8.0

		XULLO



		GE

		MACC, MFA

		9.0

		XULLO



		LE

		    MJBV, FLD, MFPP

		9.0

		MAIO



		LE

		    MJBV, FLD, MFPP

		10.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		MH

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		5.0

		XULLO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		5.0

		XULLO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		7.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		8,0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		8,0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		8.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		8.0

		XULLO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		9.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		9.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		5.5

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		6.5

		MAIO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		6.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		6.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		7.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		7.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		8.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		9.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		6.5

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		6.5

		XULLO



		TI

		    XAPS, ARS, XGG

		7.0

		MAIO



		TI

		    XAPS, ARS, XGG

		8.0

		MAIO



		TI

		    XAPS, ARS, XGG

		9.0

		MAIO



		TI

		XAPS, ARS, XGG

		7.5

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		7.0

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.0

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		9.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		9.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		9.0

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		6.3

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		7.5

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.5

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.5

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.5

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.5

		MAIO



		GE

		XPRY, GNB, JSJ

		7.0

		MAIO



		GE

		XPRY, XSA, JSJ

		5.5

		XULLO



		GE

		XPRY, XSA, JSJ

		6.5

		XULLO



		GE

		XPRY, XSA, JSJ

		9.5

		XULLO



		GE

		XPRY, XSA, JSJ

		9.5

		XULLO
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PLAN DE MEJORA FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
1)Mellorar a coordinación de profesorado. 2)Información ó novo profesorado. 3)Seguimento de materias con problemas. 4)
Introducir melloras na organización de TFG e Prácticas de tradución.  

Punto débil detectado  
1) Coordinación mellorable entre docentes. 2)Dificultade na incorporación do novo profesorado ó traballo da facultade.
3)Materias cun grao de satisfacción inferior a 3,5. 4)Problemas coa avaliación dos TFG e coa titorización das prácticas.  

Ámbito de aplicación  
Departamentos implicados na docencia do grao/ Facultade  

Responsable de su aplicación  
Departamento de Tradución e Lingüística / Decanato / Coordinadoras do título  

Objetivos específicos  
1) Mellorar a coordinación entre docentes de materias relacionadas.
2) Darlle toda a información necesaria ó profesorado de novo ingreso.
3) As materias do grao que teñan unha puntuación inferior a 3,5 han ser obxecto dun seguimento.
4) TFG: realizarase unha xuntanza co alumnado e co profesorado para explicar polo miúdo as condicións de realización
deste traballo. Tamén se pretende aclarar algunhas cuestións que xurdiron na defensa pública: duración das intervencións,
adecuación das liñas ofrecidas polos departamentos, os obxectivos do TFG, calidade dos traballos presentados, etc.
5) PRÁCTICAS DE TRADUCIÓN: estase a traballar nunha redefinición da materia, tentando reclamar para ela á
vicerrectoría correspondente máis peso en POD para conseguir profesorado propio (mellor que a xestión a través de titores
por cada práctica) e especialista en tradución inversa (o máis demandado no primeiro curso de implantación).

Actuaciones a desarrollar  
1) Continuar coas reunións de coordinación entre o profesorado (en especial naquelas materias nas que se veñen
detectando problemas).
2) Nomeamento de novos coordinadores de curso ou itinerario.
3) Reunión do Departamento / Decanato / Coordinación de grao con profesorado de nova incorporación.
4) Reunións entre docentes, departamento e decanato para avaliar os problemas das materias con índices baixos de
satisfacción.

 

Periodo de ejecución  
Curso 2013-14  

Recursos / financiamiento  
Obtención de descontos académicos para implantar a nova coordinación de curso/itinerario. Obtención de créditos en POD
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PLAN DE MEJORA FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

para as prácticas (6) e para o TFG (2).  

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Personal académico" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y la directriz "Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
- A información sobre o persoal académico aparece na páxina web. Malia esta información, que consideramos completa,
entendemos que sería máis clara a xebra do profesorado por titulación.
- O sistema de contratación da Universidade é manifestamente mellorable no que atinxe ós prazos. O feito de comezar o
curso nunha data temperá no mes de setembro fai que non sempre estean resoltos os concursos de profesorado,
circunstancia que impide un bo desenvolvemento da docencia dende o primeiro día.
- Os recortes orzamentarios e os novos criterios de intensificación da docencia (decreto Wert) afectaron moi negativamente
ó desenvolvemento dos cursos, cun incremento considerable no número de horas/materias para gran parte do profesorado,
que necesariamente conlevará unha menor atención a cada estudante en particular.
A Área de Tradución en Interpretación, maioritaria neste título, ten os seguintes profesores: 1AX, 1CU, 21ASO, 1AD, 6CD,
5CIS, 1TE, 16TU. Os Departamentos de Filoloxía Galega e Latina, Lingua española e Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá
tamén teñen docencia en 1º e 2º curso do título.
A ampliación da carga docente do profesorado está causando problemas na impartición da docencia. Véxase en
Planificación docente o apartado "Aplicación do decreto Wert".

O procedemento PA05 está deseñado para a captación, selección e formación do profesorado. Con todo, nas actuais
circunstancias, non hai practicamente contratacións e si despedimentos de profesorado asociado.

Non se produciron cambios no profesorado que imparte o título, agás cambios puntuais na asignación de materias en POD.

Na Comisión de Calidade analízanse as queixas, suxestións e enquisas relacionadas co profesorado. Nas reunións de
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

coordinación tamén se discuten aquelas cuestións que se refiren ás necesidades xerais do profesorado.

Non hai un procedemento documentado sobre a revisión da adecuación do profesorado ás necesidades do título, pero os
departamentos, na elaboración do POD, utilizan criterios cualitativos para a asignación da docencia.

O PAS é adecuado ó título, tanto o correspondente á área académica, coma o de biblioteca e servizos xerais.

Produciuse un cambio na concesionaria do servizo de comedor debido ás queixas que a anterior acumulaba.

A avaliación do criterio como insuficiente está motivada polas actuais circunstancias derivadas da aplicación de novas
medidas de control orzamentario e do decreto de profesorado. Non se trata dunha eiva nin do título nin da Facultade,
senón unha situación que escapa ó noso control.

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
Transmitir ó equipo reitoral a preocupación do centro pola calidade docente, que se resinte cun profesorado sobrecargado
de créditos, horas e materias (resultado da aplicación do decreto Wert).  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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PLAN DE MEJORA FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Manter a calidade da docencia  

Punto débil detectado  
Rebaixa na calidade da docencia como resultado da aplicación do decreto Wert (intensificación nas horas de docencia do
profesorado)  

Ámbito de aplicación  
departamentos  

Responsable de su aplicación  
   

Objetivos específicos  
Tratar de que a docencia manteña, na media do posible, a súa calidade.

 

Actuaciones a desarrollar  
Transmitir ó equipo reitoral a preocupación do centro pola calidade docente, que se resinte cun profesorado sobrecargado
de créditos, horas e materias (resultado da aplicación do decreto Wert).  

Periodo de ejecución  
2013/14  

Recursos / financiamiento  
Por determinar  

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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PLAN DE MEJORA FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
   

7.1 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS              23/09/2013 10:26:05 32/47



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Recursos materiales y servicios" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Garantía de la calidad de los recursos materiales y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos materiales y servicios. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
A Facultade de Filoloxía e Tradución posúe as instalacións convenientes para un bo desenvolvemento da docencia. Todos
os anos o Decanato destina parte do orzamento da Facultade a mellorar as instalacións, tanto coa adquisión de novos
recursos coma co mantemento dos existentes. Existen procedementos no SGIC que regulan a adquisión e distribución dos
recursos materiais.
En todo caso, poderíase mellorar o mantemento dos laboratorios e aulas de informática cos recursos xerais da
Universidade.

Existen tamén os procedementos PA07 para xestión de recursos materiais e PA08 para a xestión de servizos.

Dende 2008, ano de aprobación da memoria, a Facultade fixo un investimento significativo na dotación de aulas de
informática (unha aula máis) e de videoconferencia (unha aula máis). Tamén se habilitaron novas aulas para grupos
pequenos de alumnado que permiten unha mellor impartición dos contidos formativos.

Durante o curso 12-13 a Facultade emprendeu as seguintes melloras:
-Dotación dun novo laboratorio de interpretación no pavillón Newton (20 postos).
-Modificación da aula A8 para impartición de seminarios (mesas axeitadas).
-Traslado da aula de informática de libre acceso a unha ubicación máis axeitada.
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
Solicitude á vicerreitoría de Extensión de 2 licencias dun programa de refalado para o alumnado con problemas de
mobilidade.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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PLAN DE MEJORA FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Recursos materiales y servicios. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Compra dun programa de refalado.  

Punto débil detectado  
O alumnado con deficiencias motrices ten problemas para o manexo dos equipos informáticos  

Ámbito de aplicación  
Facultade  

Responsable de su aplicación  
Vicerreitoría  

Objetivos específicos  
Solicitude á vicerreitoría de Extensión de 2 licenzas dun programa de refalado para o alumnado con problemas de
mobilidade.
 

Actuaciones a desarrollar  
Solicitude á vicerreitoría de Extensión de 2 licenzas dun programa de refalado para o alumnado con problemas de
mobilidade.  

Periodo de ejecución  
2013/2014  

Recursos / financiamiento  
Descoñecido  

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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PLAN DE MEJORA FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Resultados previstos" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas
formativos" y "Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos" del Programa FIDES-
AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Resultados previstos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
O ano 2011 foi o primeiro en que se fixo unha avaliación dos indicadores máis relevantes e dos resultados de avaliación. O
procedemento PC12 do MSGIC está deseñado para esta avaliación. Os datos do curso 2012-13 analízanse a continuación.

Non se considerou necesaria a definición de novos indicadores á parte dos xa previstos (eficiencia, rendemento, abandono,
graduación).

A taxa de éxito do curso 2010/11 foi do 87,10% e a do curso 2011/12 sufriu unha lixeira baixada (86,96%) que entendemos
que non foi significativa xa que se segue mantendo un nivel alto de créditos matriculados e superados. No curso 2012/13 é
a máis alta destes tres cursos, do 89,45%. O número de prazas ofertadas de novo ingreso son 120 segundo se define na
memoria do título. Con todo, no curso 2011-12 houbo 144 alumnos/as de novo ingreso debido a que varios deles
empataron na nota de corte e a decisión do centro foi non discriminar baixo ningún criterio e realizar o esforzo de admitilos
a todos/as. No ano 2012/13 ocorreu o mesmo, con 141 alumnas/os matriculados.

As ratios de variación de matrícula de novo ingreso no 1º curso respecto do curso anterior son para 2010-11 de 105,26%,
de 103,15% en 2011-12 e de 101,25% en 2012-13. A demanda desta titulación queda patente na ratio de prazas
demandadas/ofertadas que se sitúa no 151,62% e a nota media de acceso é de 8,77. Pola súa banda a taxa de
rendemento sitúase no curso 2012-13 en 79,91%, case idéntica á do curso precedente (79,92%). O alumnado supera con
relativa facilidade os créditos matriculados. A taxa de éxito do 89,45% indica que a superación dos créditos realmente
examinados é moi satisfactoria.
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A taxa de abandono é do 3,07% (23 abandonos reais). É unha taxa moi baixa respecto do número total do alumnado, o que
indica unha alta satisfacción cos estudos elixidos.
A taxa de eficiencia é do 73,35%. Isto quere dicir que para obteren o título, o alumnado non tivo que matricularse nun
número excesivo de créditos a maiores, o que indica unha taxa de éxito (créditos aprobados) moi alta.
A da taxa de graduación non se poderá obter ata o ano que vén. Con todo, sabemos que se matricularon 70 alumnas/os no
Traballo de Fin de Grao, que se defenderon 60 e que aprobaron 57.

CUMPLIMENTO DO PLAN DE MELLORA 2011-12
Supervisión da taxa de éxito da titulación e convocatoria dunhas xornadas sobre avaliación para os docentes convocada
polo Vicedecanato de Calidade do centro para estudar e, de ser o caso, corrixir posibles distorsións que incidan nesta taxa
nas titulacións implantadas na FFT. Celebrouse esa xornada o 15 de marzo de 2013.  

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificaciones de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Sistema de garantía de calidad" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Sistema de Garantía de Calidad. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
A Facultade presentou un SGIC que foi validado pola ACSUG. Este sistema pretende regulamentar o seguimento da
accións relacionadas co control da calidade no centro. A Área de Calidade da UVigo forneceunos dunha aplicación
informática para xestionar esta información.
O ano pasado detectáronse certos problemas no proceso de implantación do SGIC.

1. Difusión deficiente do concepto de “calidade” e do propio sistema no centro. Para corrixirmos isto, a Comisión de
Calidade fixo públicos os informes de resultados anuais, cunha análise das taxas asociadas ó sistema, do cumprimento dos
obxectivos de calidade do centro, dos resultados das enquisas de satisfacción e dos resultados académicos. Tamén, a
aprobación por parte da Xunta de Facultade dos autoinformes correspondentes ó curso 2012-2013 fixo que se coñecese
mellor o traballo da CC e o desenvolvemento xeral das titulacións.

2. A excesiva burocratización dos procedementos do SGIC complicaba o traballo dos responsables do sistema e, tamén, a
comprensión do propio concepto de calidade. Para simplificar os procedementos, a Área de Calidade da Universidade de
Vigo decidiu facer unha proposta de redución dos rexistros asociados, proposta que se discutiu en grupos de traballo
formados por membros das comisións de calidade dos distintos centros. Durante os meses de xuño e xullo de 2013
avaliáronse os novos procedementos en dous grupos de traballo formados polos membros da Comisión de Calidade.
Destas reunións saíron propostas que foron enviadas á Área de Calidade. En xullo de 2013 os novos procedementos foron
aprobados pola Comisión de Calidade e pola Xunta de Facultade.

3. Conseguiuse a participación dun membro do PAS na Comisión de Calidade, pero non houbo candidaturas do alumnado.
Cremos que o método de traballo desta comisión é alleo e relativamente pouco interesante para o alumnado.

9.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD              23/09/2013 10:26:51 39/47



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

4. Sobre a aplicación informática en que se almacenan os rexistros asociados ós procedementos do manual do sistema,
este ano abriuse ós coordinadores dos títulos. Isto axudará a que se faga máis doado e áxil o rexistro das probas
documentais.

5. Durante o curso 2012-13 rexistráronse as probas documentais asociadas ós procedementos do manual de calidade
seguindo o calendario suxerido pola Área de Calidade.

En xaneiro de 2013 fíxose a renovación anual da Comisión de Calidade.
Existen os procedementos PE01 e PM01 para a definición e mellora da política e obxectivos de calidade.
A análise da consecución dos obxectivos de calidade do centro pódese consultar no apartado "xustificación".
En setembro de 2013 o Vicedecanato de Calidade solicitou dos membros da facultade a opinión sobre os obxectivos de
calidade vixentes e sobre unha proposta de mellora. Recibíronse 5 respostas que foron avaliadas na Comisión de Calidade
da última semana de outubro de 2013.
Consúltense os apartados sobre competencias e obxectivos e planificación deste autoinforme para a análise dos datos
sobre resultados académicos.
O MSGIC recolle procedementos que avalían todos os apartados da memoria. Os datos obtidos serven para a planificación
do curso seguinte.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE MELLORA 2011-12:
Difundir o concepto de "calidade" no centro. En maio de 2013 convidouse a tódolos membros da Xunta de Facultade a
participar nunha reunión aberta da Comisión de Calidade na que se ían expoñer os novos procedementos do MSGIC.
Recoñecemos que a convocatoria non tivo éxito, xa que só asistiron 2 profesores alleos á Comisión. Como xa se
comentou, tamén se solicitou a colaboración da Facultade para o deseño dos novos obxectivos de calidade. A resposta foi
moi baixa. De todo isto tiramos a conclusión de que os procedementos de calidade seguen a ser pouco considerados.
Cremos que hai que buscar a maneira de estender a cultura da calidade a tódolos interesados, aínda que entendemos que
é un labor extremadamente difícil. O anterior non quere dicir que haxa un rexeitamento a colaborar cos procesos de mellora
continua da docencia e da xestión. O profesorado considera que esa mellora é fundamental, e nela está implicado, pero
non valora suficientemente o sistema de calidade.  

Buenas prácticas  
Comisión de Calidade aberta.
Redacción conxunta dos obxectivos de calidade.  

Propuestas de mejora  
Seguir insistindo na necesidade de coñecer e valorar o SGIC.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Seguir insistindo na necesidade de coñecer e valorar o SGIC.  

Punto débil detectado  
Pouca implicación no desenvolvemento do SGIC  

Ámbito de aplicación  
Facultade  

Responsable de su aplicación  
Decanato  

Objetivos específicos  
Conseguir que o concepto de calidade se difunda e se entenda no ámbito da Facultade.  

Actuaciones a desarrollar  
Elaboración de documentos sintéticos sobre aspectos concretos da calidade.
Seguir convidando a todos os membros da facultade ás reunións da Comisión de Calidade.  

Periodo de ejecución  
2013/2014  

Recursos / financiamiento  
Sen custo  

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Calendario de Implantación. Valoración del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones   
A implantación do título realizouse satisfactoriamente en 2009.
Non se prevén modificacións no calendario de implantación dos graos (implantación ano a ano ata o curso 12/13).
Os procedementos para o recoñecemento e adaptación do estudantado son os correctos e non causan ningún problema.
As titulacións que se extinguen (licenciaturas) seguen mantendo plena vixencia (cursos 4º, 5º).

O cronograma de implantación pode atoparse en http://webs.uvigo.es/centros/fft/index.php?option=com_rokdownloads&vie
w=folder&Itemid=101&id=1394:ti10--calendario-de-implantacion

A guía de adaptacións para o estudantado que provén dos títulos que se extinguen está publicada en http://webs.uvigo.es/c
entros/fft/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=101&id=1394:ti10--calendario-de-implantacion  

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones   
   

Justificación de las modificaciones   
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 FACULTADE DE FILOLOXÍA
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Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Adjuntar documento cumplimentado de acciones realizadas ante recomendaciones del IF e informes de
seguimiento anteriores  
  

 ACCIÓNS-RECOMENDACIÓNS GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN.odt    
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Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos,
evidencias e indicadores principales. 

FACULTADE DE FILOLOXÍA
E TRADUCIÓN

Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Adjuntar tabla cumplimentada de "Relación del SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e
indicadores principales".  
  

 TÁBOA TRADUCIÓN-INTERPRETACIÓN 12-13.docx    
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Evidencia de:  
Grado en Traducción e Interpretación  

Adjuntar tabla síntesis de acciones de mejora   
  

 Plan de mejoras global 2012-13 TI.docx    
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TRABALLOS FIN DE GRAO

GALEGO-ESPAÑOL

Matriculados: 16 / Presentados: 15

		

		SUSPENSO

		APROBADO

		NOTABLE

		SOBRES.

		MH

		TOTAL



		MAIO

		0

		0

		3

		3

		1

		7



		XULLO

		0

		3

		2

		3

		0

		8



		TOTAL

		0 

		3 

		5 

		6 

		1

		15







LINGUAS ESTRANXEIRAS

Matriculados: 11/ Presentados: 11

		

		SUSPENSO

		APROBADO

		NOTABLE

		SOBRES.

		MH

		TOTAL



		MAIO

		0

		0

		0

		4

		0

		4



		XULLO

		0

		1

		3

		2

		1

		7



		TOTAL

		0

		1

		3

		6

		1

		11







TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

Matriculados: 70 /Presentados: 60

		

		SUSPENSO

		APROBADO

		NOTABLE

		SOBRES.

		MH

		TOTAL



		MAIO

		0

		4

		18

		8

		1

		31



		XULLO

		3

		14

		9

		3

		0

		29



		TOTAL

		3

		18

		27

		11

		1

		60







MEDIA DAS NOTAS POR GRAO

		

		GE

		LE

		TI



		Maio

		8,57

		9,25

		7,75



		Xullo

		7,5

		8,35

		6,40



		Total

		8,03

		8,80

		7,07







MEDIA DAS NOTAS POR TRIBUNAIS 

		TITULACIÓN

		TRIBUNAL

		MEDIA



		GE

		MACC/MFA

		7,25



		GE

		XPRY

		7,60



		GE

		MACC

		8,83



		LE

		CVG/JFD

		7,50



		LE

		ERM

		8,70



		LE

		CVG/MUS

		9,00



		LE

		MJBV

		9,50



		TI

		AFR

		6,22



		TI

		JDAG

		6,30



		TI

		XAPS

		7,00



		TI

		XAPS/XGG

		8,00



		TI

		XMDF

		8,12



		TI

		ODF

		8,62









TRIBUNAIS 

		GRAO

		COMISIÓN

		NOTA

		DATA



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		9.0

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		8.0

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		9.0

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		9.5 (MH)

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		8.5

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		9,0

		MAIO



		GE

		XPRY, GNB, JSJ

		7.0

		MAIO



		GE

		MACC, MFA

		8.0

		XULLO



		GE

		MACC, MFA

		7.0

		XULLO



		GE

		MACC, MFA

		5.0

		XULLO



		GE

		MACC, MFA

		9.0

		XULLO



		GE

		XPRY, XSA, JSJ

		9.5

		XULLO



		GE

		XPRY, XSA, JSJ

		9.5

		XULLO



		GE

		XPRY, XSA, JSJ

		5.5

		XULLO



		GE

		XPRY, XSA, JSJ

		6.5

		XULLO



		LE

		     CVG, MUS, TCC

		9.0

		MAIO



		LE

		     CVG, MUS, TCC

		9.0

		MAIO



		LE

		    MJBV, FLD, MFPP

		9.0

		MAIO



		LE

		    MJBV, FLD, MFPP

		10.0

		MAIO



		LE

		CVG, JFD, FLD

		6.0

		XULLO



		LE

		CVG, JFD, FLD

		9.0

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		8.0

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		8.0

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		10 (MH)

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		8.0

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		9.5

		XULLO



		TI

		AFR, MIDT, CGR

		8.0

		MAIO



		TI

		AFR, MIDT, CGR

		8.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		9.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		6.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		7.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		6.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		7.0

		MAIO



		TI

		    JDAG, JHPR, APD

		9.0

		MAIO



		TI

		    JDAG, JHPR, APD

		9.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		9.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		8,0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		8,0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		9.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		6.5

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		MH

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		8.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		5.5

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		7.0

		MAIO



		TI

		XAPS, ARS, XGG

		7.5

		MAIO



		TI

		    XAPS, ARS, XGG

		8.0

		MAIO



		TI

		    XAPS, ARS, XGG

		7.0

		MAIO



		TI

		    XAPS, ARS, XGG

		9.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		9.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.5

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.5

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.5

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		9.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.5

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.0

		MAIO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		9.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		4.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		6.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		3.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		6.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		8.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		4.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		5.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		5.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		5.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		6.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		6.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		7.0

		XULLO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		8.0

		XULLO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		5.0

		XULLO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		5.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		9.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		8.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		6.5

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		7.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		6.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		7.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		6.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		6.5

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		9.0

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		6.3

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.0

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		7.0

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		7.5

		XULLO









ORDENADO POR TRIBUNAL E NOTAS

		GRAO

		COMISIÓN

		NOTA

		DATA



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		3.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		4.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		4.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		6.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		6.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		8.0

		XULLO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		8.0

		MAIO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		8.0

		MAIO



		TI

		AFR, MDPT, CGR

		9.0

		XULLO



		LE

		CVG, JFD, FLD

		6.0

		XULLO



		LE

		CVG, JFD, FLD

		9.0

		XULLO



		LE

		      CVG, MUS, TCC

		9.0

		MAIO



		LE

		      CVG, MUS, TCC

		9.0

		MAIO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		8.0

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		8.0

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		8.0

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		10 (MH)

		XULLO



		LE

		ERM, RRV, MJCS

		9.5

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		5.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		5.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		5.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		6.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		6.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		6.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		6.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		7.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		7.0

		MAIO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		7.0

		XULLO



		TI

		JDAG, JHPR, APD

		9.0

		MAIO



		TI

		    JDAG, JHPR, APD

		9.0

		MAIO



		TI

		    JDAG, JHPR, APD

		9.0

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		8.0

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		9.0

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		9.0

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		9,0

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		8.5

		MAIO



		GE

		MACC, BSB, MSFA

		9.5 (MH)

		MAIO



		GE

		MACC, MFA

		5.0

		XULLO



		GE

		MACC, MFA

		7.0

		XULLO



		GE

		MACC, MFA

		8.0

		XULLO



		GE

		MACC, MFA

		9.0

		XULLO



		LE

		    MJBV, FLD, MFPP

		9.0

		MAIO



		LE

		    MJBV, FLD, MFPP

		10.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		MH

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		5.0

		XULLO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		5.0

		XULLO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		7.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		8,0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		8,0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		8.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		8.0

		XULLO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		9.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		9.0

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		5.5

		MAIO



		TI

		ODF, LVF, SCC

		6.5

		MAIO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		6.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		6.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		7.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		7.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		8.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		9.0

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		6.5

		XULLO



		TI

		XAPS, ARS, JMGM

		6.5

		XULLO



		TI

		    XAPS, ARS, XGG

		7.0

		MAIO



		TI

		    XAPS, ARS, XGG

		8.0

		MAIO



		TI

		    XAPS, ARS, XGG

		9.0

		MAIO



		TI

		XAPS, ARS, XGG

		7.5

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		7.0

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.0

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		9.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		9.0

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		9.0

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		6.3

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		7.5

		XULLO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.5

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.5

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.5

		MAIO



		TI

		XMDF, SMK, AAL

		8.5

		MAIO



		GE

		XPRY, GNB, JSJ

		7.0

		MAIO



		GE

		XPRY, XSA, JSJ

		5.5

		XULLO



		GE

		XPRY, XSA, JSJ

		6.5

		XULLO



		GE

		XPRY, XSA, JSJ

		9.5

		XULLO



		GE

		XPRY, XSA, JSJ

		9.5

		XULLO








TRABALLO DE FIN DE GRAO 

(NORMAS DE ELABORACIÓN)



GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN



No traballo de fin de grao (TFG) o alumnado demostrará que ten adquiridas as habilidades conducentes á elaboración, presentación e defensa dun traballo persoal e orixinal sobre os contidos do grao, a través da aplicación dunha metodoloxía científica apropiada. O TFG versará sobre calquera dos contidos do grao, ou calquera aspecto relacionado con eles, aínda que non estea expresamente incluído en ningunha das materias concretas. Os contidos estarán suxeitos á liña de traballo e ó profesorado titor asignados.

Extensión

O TFG terá unha extensión dunhas 3.000 palabras (mínimo) e 9.000 (máximo). Guións, textos orixinais, traducións e outros materiais ou documentación poderán ir en anexos ó TFG e non contarán no cómputo de palabras. 

Estrutura

Portada

Deberá ter os datos que seguen: 

-Grao en Tradución e Interpretación/Facultade de Filoloxía e Tradución/Universidade de Vigo (na parte superior dereita); 

-Título do TFG/Autoría/Dirección (no centro); 

-Mes/ano de presentación (parte inferior).

Índice 

No índice listaranse as distintas seccións do TFG numeradas e indicarase a páxina de comezo de cada unha delas.  

Resumo

Incluirase un resumo dunhas 100 palabras na lingua de redacción do traballo e, se proceder, na lingua sobre a que se realizou o TFG.

Introdución

Exporanse, con carácter orientativo, aspectos como: o estado da cuestión no ámbito de estudo (1.1) e describiranse os obxectivos e hipótese de traballo (1.2), as fontes, corpus e metodoloxía (1.3) e a estrutura (1.4). 

Corpo do traballo

A estrutura será determinada pola dirección e o alumnado.

Resultados (se procede)

Nesta sección exporánse os resultados obtidos no traballo.



Conclusións 

Neste apartado verificarase o grao de cumprimento dos obxectivos propostos. Farase tamén unha reflexión sobre os resultados do TFG e sobre os aspectos teóricos, prácticos ou metodolóxicos que puideron provocar problemas durante a realización do TFG. Deberanse salientar aqueles aspectos que contribuíron á aprendizaxe de novos conceptos ou métodos de traballo.

Bibliografía

a) Listado bibliográfico final

Ó final do traballo aparecerá obrigatoriamente unha lista completa das referencias bibliográficas citadas no TFG ordenadas alfabeticamente seguindo, de xeito coherente e ao longo de todo o TFG, un dos sistemas habituais nos traballos científicos. Un posible modelo é o que segue:

1. Libros:

Ávila, A. 1997. La historia del doblaje cinematográfico, Barcelona: CIMS.

2. Capítulos de libros:

Gottlieb, H. 1992. “Subtitling – a new university discipline”, en Dollerup, C. e A. Loddegaard (eds.), Teaching Translation and Interpreting, Amsterdam e Filadelfia: John Benjamins, 161-170.

3. Artigos en revistas ou xornais en formato papel:

[revista] Mayoral, R. 2000. “La traducción de referencias culturales”, Sendebar, 10/11, 67-88.

[xornal] Smith, A. 2005. (19 de febreiro) “Bussiness Schools: bad for Bussiness?”, The Economist, 23-26.

4. Artigos en revistas ou xornais en soporte electrónico:

A bibliografía electrónica consultada citarase do mesmo xeito arriba exposto e incluiranse, ademais, as datas de actualización e consulta e a dirección url. Como mínimo, figurará o título da páxina consultada, data de consulta e dirección url.

Karamitroglou, F. 1998. “A proposed set of subtitling standards in Europe”, Translation Journal, vol. 2, n 2. [Data de actualización: . Data de consulta: . Documento dispoñible en http://accurapid.com/journal/tj.htm].

Logan, C., 2006 (9 de agosto). “The benefits of a longe distance relationship”, Financial Times. [Data de consulta:   . Documento dispoñible en www.ft.com].

5. Informes oficiais:

Commission of the European Communities, 2007. European neighbourhood and partnership instrument, (COM (200) 104 final), Brussels: Commission of the European Communities.

Cando se cite máis dunha referencia dunha autora ou autor que corresponda ó mesmo ano, a lista estará ordenada da seguinte maneira, despois de engadir unha letra ós números da data: Karamitroglou, F. 1998a, Karamitroglou, F. 1998b, Karamitroglou, F. 1998c.



b) Referencias bibliográficas no corpo do texto (citas de autoridade). 

A consignación da autoría da cita e o ano da publicación terá o seguinte formato: Chaves (1993:177). Toda cita no texto deberá corresponder obrigatoriamente a unha entrada da lista bibliográfica final. 

As citas das fontes consultadas faranse do xeito que segue no corpo do traballo: 

1. Se a súa lonxitude é inferior a tres liñas irán no corpo do texto e entre comiñas (cita directa), por exemplo:

Hasta 1910 y como bien dice Chaves (1993:177) “el cine era mudo pero no silencioso”, ya que las proyecciones solían ir acompañadas de música de piano o de una orquesta entera y, sobre todo en la primera década del siglo XX, de la narración del explicador. Ávila define este personaje como “una persona que poseía una gran facilidad de palabra y poder de convicción” y cuyo cometido consistía “en narrar lo que sucedía en la pantalla con la gracia suficiente como para no aburrir a su audiencia” (1997:50) [a letra negra é só para salientar a cita; nunca se debe utilizar]

Non se utilizarán as comiñas cando a cita é indirecta: 

	Hasta 1910 el cine era mudo pero no silencioso (Chaves, 1993:177), ya que las proyecciones solían ir acompañadas de música de piano o de una orquesta entera…



2. Se a súa lonxitude é maior de tres liñas irán á parte, centradas, en cursiva e a un espazo (enténdase que o corpo do texto irá a 1,5 de espazo interliñal). Por exemplo: 

Ya en 1903, Edward S. Porter introduce en su película Uncle Tom´s Cabin los primeros fragmentos de texto (Gottlieb, 1997:56) que, en un principio, recibieron el nombre de “subtítulos” y, más tarde, cuando llegó el cine sonoro, cambiaron su denominación y pasaron a llamarse intertítulos (ibídem:50). Estos intertítulos, precursores de nuestros actuales subtítulos, consistían:

en una o varias palabras escritas, impresas sobre un fondo opaco y distinto al del espacio escénico de la película, que aparecían entre dos escenas. Por lo general venían impresos en caracteres de color blanco sobre un fondo negro. En cuanto a su longitud no solían ser demasiado extensos, limitándose normalmente a una sola frase (Díaz Cintas, 2001:54).



No caso de documentos e informes oficiais, a cita farase polas siglas (CE: Comisión Europea; UNO (ONU); CoR (Comité das Rexións), por exemplo: (CE, 2006:4). 



CALENDARIO RECOMENDADO

Este é un calendário recomendado. O plano de traballo deberá ser establecido pola dirección e o alumnado.

1. Terceira semana de xaneiro: entrega de obxectivos do traballo e posible índice ó profesorado titor.

2. Última semana de febreiro: entrega do primeiro borrador ao profesorado titor.

3. Primeira semana de abril: entrega do segundo borrador ao profesorado titor.

4. Entrega do TFG: cada ano o decanato fixará o calendario de entrega de traballos e de actuación das comisións de avaliacións.



NOTA: Aconséllase que dende que o alumnado lle fai as entregas ao profesorado titor ata que recibe as súas correccións non deberían pasar máis de 15 días. Estes prazos son orientativos, pois dependerán das obrigas académicas do profesorado, entre estas o número de traballos que dirixa.







CRITERIOS DE AVALIACIÓN:



Traballo de fin de grao (80% da nota).

O traballo valerá o 80% da nota final. Valórase o rigor académico e deontolóxico do traballo, a súa fundamentación, deseño metodolóxico e aplicación dos coñecementos adquiridos durante o grao, a capacidade crítica e resultados obtidos. Tamén a adecuación da presentación escrita ás normas académicas.

Os dous aspectos que se avaliarán son os seguintes: 

1. O contido (50% da nota).

Valorarase que o modelo de análise empregado sexa coherente co exposto na introdución, que as achegas sexan orixinais e non se limiten a unha descrición ou reprodución de achegas doutras autoras ou autores, que se vexa unha actitude crítica e se saiban superar as dificultades ocorridas no transcurso do traballo. 

2. A adecuación ás convencións académicas (30%).

Valorarase que os TFG se estruturen seguindo as seccións que debe ter un traballo académico, que a bibliografía sexa axeitada, que a redación sexa correcta e académica. Neste sentido, teranse en consideración que se citen correctamente as fontes de autoridade, que se use un ton formal e que a lingua empregada teña o máximo de corrección ortográfica, gramatical e de estilo. Un traballo con faltas ortográficas e gramaticais e ton informal considerarase que non reúne as condicións mínimas para aprobar. A extensión do traballo deberá axustarse ao indicado, aceptándose unha variación dun 5%-10% á alza en relación coa extensión máxima fixada (non se admitirá esta variación en relación coa extensión mínima fixada).



Presentación oral do traballo (20% da nota). 

Valórase a presentación de contidos e actitude (ton, expresión corporal, seguridade, preparación, etc.). A exposición pódese apoiar nun pequeño guión ou material de soporte visual (presentación en ppt ou OpenOffice Impress, etc. máximo 10 diapositivas), pero en ningún caso a presentación oral pode consistir na simple lectura dese material.



SUSPENSO E SOLICITUDE DE CAMBIO DE TITOR/A

Suspenso

Regulamento do Traballo de fin de grao da FFT (artigo 7.8)

No caso de obteren a cualificación de suspenso, o tribunal de avaliación achegaralles ós/as estudantes e ó profesorado titor un informe coas recomendacións oportunas para mellorar o traballo e a súa posterior avaliación en vindeiras avaliacións.

Solicitude de cambio de titor/a:

O alumnado terá o mesmo profesorado titor para as convocatorias de maio e xullo. A partir de xullo pódese presentar unha solicitude de cambio de direción perante a decana.
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INFORME DO TRABALLO FIN DE GRAO 



		DATOS DO TRABALLO FIN DE GRAO



		Nome e apelidos do alumno/a:



		

Olalla Martínez Rodríguez



		Título do TFG:



		

“Estudio crítico de las traducciones al español de la saga “A Series of Unfortunate Events” (Lemony Snicket)”











		DATOS DO TITOR/A



		Nome e apelidos:



		Lourdes Lorenzo García
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		Suficiente
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		Fundamentación teórica e metodoloxía para acadalos
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		Resultados e capacidade crítica

		

		

		

		



		Adecuación ás normas do discurso académico 

		

		

		

		



		COMENTARIOS:



















 



		CONSIDERA QUE REÚNE OS REQUISITOS NECESARIOS PARA A SÚA DEFENSA PÚBLICA



		

SI

 

		

NON 







 



Data								Asinado



image1.jpeg




TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

Combinación

Materia

Nº Alumnos matriculado

Nº Alumnos aprobados

Porcentaxe

Índice de satisfacción por materia

Español-francés

Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación

27

21

77,77



Español-francés

Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Francés

19

11

57,89



Español-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática

27

25

92,59

7,00

Español-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación

24

15

62,50

6,70

Español-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía

27

21

77,77

6,70

Español-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: revisión e corrección de textos

15

15

100



Español-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación V: informática avanzada

9

9

100

7,00

Español-francés

Fundamentos de lingua e civilización alemá

1

1

100



Español-francés

Idioma 2, III: alemán

5

4

80

4,70

Español-francés

Idioma 2, III: Inglés

19

14

73,68

3,30

Español-francés

Idioma 2, III: Portugués

2

2

100



Español-francés

Idioma 2, IV: alemán

4

3

75

4,70

Español-francés

Idioma 2, IV: Inglés

19

8

42,10



Español-francés

Idioma 2, IV: Portugués

2

2

100



Español-francés

Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés

30

16

53,33



Español-francés

Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés

28

23

82,14

4,80

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés

18

11

61,11

1,90

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés

20

10

50



Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán

5

5

100

4,90

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés

21

17

80,95

5,60

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués

1

1

100



Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán

6

5

83,33

4,90

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés

21

15

71,42

5,30

Español-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués

1

1

100



Español-francés

Iniciación á lingüística das linguas de signos

1

1

100



Español-francés

Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español

3

3

100



Español-francés

Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español

26

21

80,76



Español-francés

Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español

28

24

85,71



Español-francés

Interpretación Idioma 2: inglés-galego

3

3

100



Español-francés

Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español

5

5

100



Español-francés

Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español

26

21

80,76



Español-francés

Introdución á teoría da tradución e a interpretación

27

12

44,44



Español-francés

Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución

25

22

88



Español-francés

Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Español

21

13

61,90



Español-francés

Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego

17

11

64,70

6,40

Español-francés

Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español

29

23

79,31



Español-francés

Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Galego

33

17

51,51



Español-francés

Prácticas externas: prácticas en empresas e organismos

10

10

100



Español-francés

Relacións internacionais

13

10

76,92



Español-francés

Traballo Fin de Grao

8

6

75



Español-francés

Tradución científica-técnica idioma 1: francés -español

7

7

100



Español-francés

Tradución económica idioma 1: francés -galego

4

3

75



Español-francés

Tradución entre lingua A1 e lingua A2

28

21

75



Español-francés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: inglés-español

2

2

100



Español-francés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: inglés-español

1

1

100

5,30

Español-francés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: inglés-galego

11

11

100



Español-francés

Tradución especializada lingua A1-lingua A2

3

3

100

6,70

Español-francés

Tradución idioma 1, I: Francés-Español

21

14

66,66



Español-francés

Tradución idioma 1, II: Francés-Español

29

29

100



Español-francés

Tradución idioma 1, III: Francés-Español

27

23

85,18



Español-francés

Tradución idioma 2, I: Alemán-Español

5

4

80



Español-francés

Tradución idioma 2, I: Inglés-Español

15

7

46,66

4,60

Español-francés

Tradución idioma 2, I: Portugués-Español

2

2

100

7,00

Español-francés

Tradución idioma 2, II: Inglés-Español

23

20

86,95



Español-francés

Tradución idioma 2, II: Portugués-Español

1

1

100

7,00

Español-francés

Tradución idioma 2, III: Inglés-Español

22

18

81,81

4,30

Español-francés

Tradución idioma 2, III: portugués-Español

1

1

100

7,00

Español-francés

Tradución medios audiovisuais idioma 1: francés-galego

13

12

92,30



Español-francés

Tradución xurídica-administrativa idioma 1: francés-español

14

14

100

4,30

Español-francés

Z TOTAL

869

664

76,40



Español-inglés

Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación

53

46

86,79



Español-inglés

Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Inglés

49

36

73,46



Español-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática

52

51

98,07

7,00

Español-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación

48

35

72,91

6,70

Español-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía

45

41

91,11

6,70

Español-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos

49

46

93,87



Español-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada

34

31

91,17

7,00

Español-inglés

Idioma 2, III: Alemán

26

17

65,38

4,70

Español-inglés

Idioma 2, III: Francés

23

20

86,95

4,50

Español-inglés

Idioma 2, III: Portugués

2

2

100



Español-inglés

Idioma 2, IV: Alemán

27

14

51,85

4,70

Español-inglés

Idioma 2, IV: Francés

23

19

82,60



Español-inglés

Idioma 2, IV: Portugués

2

2

100



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés

54

50

92,59



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés

54

47

87,03



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés

50

34

68



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés

59

39

66,10



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán

29

27

93,10

4,90

Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés

23?

24?

104,34?



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués

4

4

100



Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán

29

24

82,75

4,90

Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés

24

21

87,50

4,50

Español-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués

4

3

75



Español-inglés

Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español

14

14

100



Español-inglés

Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español

41

37

90,24



Español-inglés

Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español

46

37

80,43



Español-inglés

Interpretación idioma 2: francés-galego

4

4

100



Español-inglés

Interpretación idioma 2: portugués-español

1

1

100



Español-inglés

Interpretación simultánea avazanda idioma 1: Inglés-Español

21

17

80,95



Español-inglés

Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español

41

37

90,24



Español-inglés

Introdución á teoría da tradución e a interpretación

54

42

77,77



Español-inglés

Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución

43

40

93,02



Español-inglés

Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Español

48

33

68,75



Español-inglés

Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego

50

35

70

6,40

Español-inglés

Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español

52

51

98,07



Español-inglés

Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Galego

54

47

87,03



Español-inglés

Prácticas externas: prácticas en empresas e organismos

29

29

100



Español-inglés

Recoñecemento de actividades de grao

2

2

100



Español-inglés

Relacións internacionais

32

28

87,50



Español-inglés

Traballo de fin de grao

45

32

71,11



Español-inglés

Tradución científica-técnica idioma 1: inglés -español

37

33

89,18

4,50

Español-inglés

Tradución económica idioma 1: inglés -español

47

41

87,23

2,70

Español-inglés

Tradución editorial idioma 1: inglés-español

20

18

90

5,00

Español-inglés

Tradución entre lingua A1 e lingua A2

45

33

73,33



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: alemán-español

1

1

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: francés-español

23

23

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: portugués-español

1

1

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: alemán-español

4

3

75



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: francés-español

6

6

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: portugués-español

3

3

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: alemán-galego

4

2

50



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: francés-galego

12

12

100



Español-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: portugués-galego

2

2

100



Español-inglés

Tradución especializada lingua A1-lingua A2

17

16

94,11

6,70

Español-inglés

Tradución idioma 1, I: Inglés-Español

49

35

71,42

5,80

Español-inglés

Tradución idioma 1, II: Inglés-Español

43

41

95,34

5,55

Español-inglés

Tradución idioma 1, III: Inglés-Español

43

39

90,69



Español-inglés

Tradución idioma 2, I: Alemán-Español

24

15

62,50



Español-inglés

Tradución idioma 2, I: Francés-Español

24

22

91,66



Español-inglés

Tradución idioma 2, I: portugués-Español

1

1

100

7,00

Español-inglés

Tradución idioma 2, II: Alemán-Español

17

15

88,23



Español-inglés

Tradución idioma 2, II: Francés-Español

28

27

96,42



Español-inglés

Tradución Idioma 2, II: Portugués-Español









Español-inglés

Tradución idioma 2, III: Alemán-Español

17

15

88,23



Español-inglés

Tradución idioma 2, III: Francés-Español

27

26

96,29



Español-inglés

Tradución idioma 2, III: Portugués-Español









Español-inglés

Tradución medios audiovisuais idioma 1: inglés-español

41

40

97,56

5,88

Español-inglés

Tradución xurídica-administrativa idioma 1: inglés-español

49

44

89,79



Español-inglés

Z TOTAL

1925

1633

84,83



Galego-francés

Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación

14

9

64,28



Galego-francés

Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Francés

7

5

71,42



Galego-francés

Español como lingua estranxeira

1

1

100



Galego-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática

14

10

71,42

7,00

Galego-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación

7

3

42,85

6,70

Galego-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía

4

3

75

6,70

Galego-francés

Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos

1

1

100



Galego-francés

Idioma 2, III: Alemán

1

1

100

4,70

Galego-francés

Idioma 2, III: Inglés

4

3

75

3,30

Galego-francés

Idioma 2, III: Portugués

2

2

100



Galego-francés

Idioma 2, IV Alemán

1

1

100

4,70

Galego-francés

Idioma 2, IV: Inglés

4

1

25



Galego-francés

Idioma 2, IV: Portugués

2

2

100



Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés

17

6

35,29



Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés

16

10

62,50

4,80

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés

7

5

71,42

1,90

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés

7

3

42,85



Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán

6

4

66,66

4,90

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés

9

7

77,77

5,60

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués









Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán

6

4

66,66

4,90

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés

7

3

42,85

5,30

Galego-francés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués









Galego-francés

Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego

3

3

100

6,00

Galego-francés

Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego

4

3

75

6,00

Galego-francés

Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego

3

3

100

6,00

Galego-francés

Introdución á teoría da tradución e a interpretación

17

4

23,52



Galego-francés

Introdución a tradución B/A2: Francés/Español

1

1

100



Galego-francés

Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución

4

1

25



Galego-francés

Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego

7

3

42,85

5,60

Galego-francés

Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Español

9

7

77,77



Galego-francés

Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Galego

14

4

28,57



Galego-francés

Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Español

14

10

71,42



Galego-francés

Tradución entre lingua A1 e lingua A2

4

3

75



Galego-francés

Tradución idioma 1, I: Francés-Galego

7

6

85,71

5,80

Galego-francés

Tradución idioma 1, II: Francés-Galego

3

3

100

4,20

Galego-francés

Tradución idioma 1, III: Francés-Galego

4

3

75



Galego-francés

Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego

2

2

100

6,80

Galego-francés

Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego

2

2

100



Galego-francés

Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego

1

1

100



Galego-francés

Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego

1

1

100



Galego-francés

Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego

1

1

100

4,20

Galego-francés

Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego

1

1

100



Galego-francés

Z TOTAL

239

146

61,08



Galego-inglés

Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación

55

32

58,18



Galego-inglés

Crítica literaria

1

1

100



Galego-inglés

Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Inglés

49

39

79,59



Galego-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática

50

42

84

7,00

Galego-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación

52

43

82,69

6,70

Galego-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía

42

40

95,23

6,70

Galego-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos

37

32

86,48



Galego-inglés

Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada

19

12

63,15

7,00

Galego-inglés

Idioma 2, III: Alemán

27

19

70,37

4,70

Galego-inglés

Idioma 2, III: Francés

19

16

84,21

4,50

Galego-inglés

Idioma 2, III: Portugués

12

10

83,33



Galego-inglés

Idioma 2, IV: Alemán

26

17

65,38

4,70

Galego-inglés

Idioma 2, IV: Francés

28

23

82,14



Galego-inglés

Idioma 2, IV: Portugués

11

8

66,66



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés

64

51

79,68



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés

71

47

66,19



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés

56

32

57,14



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés

69

41

59,42



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán

29

25

86,20

4,90

Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés

17

15

88,23



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués

8

7

87,50



Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán

33

21

66,63

4,90

Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés

16

14

87,50

4,50

Galego-inglés

Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués

6

4

66,66



Galego-inglés

Iniciación á lingüística das linguas de signos

1

1

100



Galego-inglés

Interpretación consecutiva avanzada Idioma 1: inglés-español

2

1

50



Galego-inglés

Interpretación consecutiva B/A1/B: inglés/galego/inglés

1

1

100



Galego-inglés

Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego

27

22

81,48



Galego-inglés

Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego

33

23

69,69



Galego-inglés

Interpretación Idioma 2: francés-galego

1

1

100



Galego-inglés

Interpretación Idioma 2: portugués-español

2

2

100



Galego-inglés

Interpretación nos servizos públicos B/A1/B: inglés/español/inglés

1

1

100



Galego-inglés

Interpretación simultánea avanzada Idioma 1: inglés-español

11

8

72,72



Galego-inglés

Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego

28

27

96,42



Galego-inglés

Introdución á teoría da tradución e a interpretación

55

29

52,72



Galego-inglés

Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución

42

33

78,57



Galego-inglés

Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego

52

33

63,46

5,60

Galego-inglés

Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Español

54

47

87,03



Galego-inglés

Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Galego

73

32

43,83



Galego-inglés

Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Español

50

41

82



Galego-inglés

Metodoloxía do ensino da lingua española

2

2

100



Galego-inglés

Narrativa galega

1

1

100



Galego-inglés

O español nos medios de comunicación

1

1

100



Galego-inglés

Prácticas externas: prácticas en empresas e organismos

12

11

91,66



Galego-inglés

Programación para internet

1

1

100



Galego-inglés

Relacións internacionais

19

9

47,36



Galego-inglés

Traballo Fin de Grao

17

15

88,23



Galego-inglés

Tradución científica-técnica Idioma 1: inglés-galego

17

14

82,35



Galego-inglés

Tradución de textos literarios B/A1: inglés/galego

1

1

100



Galego-inglés

Tradución e cultura B/A1: inglés/galego

2

2

100



Galego-inglés

Tradución e cultura C/A1: inglés/español

1

1

100



Galego-inglés

Tradución económica Idioma 1: inglés-galego

35

22

62,85



Galego-inglés

Tradución editorial Idioma 1: inglés-galego

21

13

61,90



Galego-inglés

Tradución entre lingua A1 e lingua A2

42

37

88,09



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: alemán-galego

7

6

85,71



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: francés-galego

7

7

100



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: administrativa-económica: portugués-galego

6

6

100



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: francés-español

3

3

100



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: científica-técnica: portugués-español

2

2

100



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: alemán-galego

6

5

83,33



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: francés-galego

8

5

62,50



Galego-inglés

Tradución especializada idioma 2: servizos culturais: portugués-español

7

6

85,71



Galego-inglés

Tradución especializada lingua A1-lingua A2

18

11

61,11

6,70

Galego-inglés

Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego

59

46

77,96



Galego-inglés

Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego

46

35

76,08



Galego-inglés

Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego

42

33

78,57

5,30

Galego-inglés

Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego

26

18

69,23



Galego-inglés

Tradución idioma 2, I: Francés-Galego

20

18

90



Galego-inglés

Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego

9

8

88,88



Galego-inglés

Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego

9

8

88,88



Galego-inglés

Tradución idioma 2, II: Francés-Galego

23

20

86,95



Galego-inglés

Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego

10

10

100



Galego-inglés

Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego

11

8

72,72



Galego-inglés

Tradución idioma 2, III: Francés-Galego

23

20

86,95



Galego-inglés

Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego

8

8

100



Galego-inglés

Tradución medios audiovisuais Idioma 1: inglés-galego

27

24

88,88

4,20

Galego-inglés

Tradución xeral A1/A2/A1: Español/galego/español

3

3

100



Galego-inglés

Tradución xurídica-administrativa Idioma 1: inglés-galego

33

26

78,78



Galego-inglés

Z TOTAL

1822

1366

74,97



Total

Z TOTAL TÍTULO

4855

3809

78,45








Lourdes Lorenzo

Ana Pereira

Coordinadoras T&I





ACCIÓNS DE COORDINACIÓN NO

GRAO DE TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN



Curso 2012-2013



Lourdes Lorenzo e Ana Pereira, coordinadoras do grao en Tradución e Interpretación dende o 1 de outubro de 2012, emiten o seguinte informe sobre as accións de coordinación levadas a cabo durante o curso académico 2012-2013:



1. TRASPASO DE FUNCIÓNS DA COORDINACIÓN

- 	Outubro (2012):

Primeira reunión entre as coordinadoras saíntes e as entrantes para traspaso de funcións e posta en común dos temas pendentes.

2. ELABORACIÓN DE CALENDARIO DE EXAMES DO GRAO DA CONVOCATORIA DE DECEMBRO (2012)



· Novembro (2012)

A petición do decanato, as coordinadoras solicitaron ao profesorado que comunicasen as datas de exames para elaborar un calendario por cursos e comprobar que non se concentraban demasiadas probas de avaliación nos mesmos días.



3. REFLEXIÓN CO PROFESORADO DE LINGUAS SOBRE NIVEIS E METODOLOXÍAS

- 	Novembro (2012)

	Coa información facilitada polas anteriores coordinadoras sobre determinadas eivas nalgunhas materias (véxase documento anexo “Informe materias con índice menor a 3,5 e medidas tomadas”), celebrouse unha reunión cos profesores de idioma 1 (inglés e francés) para abordar o modo de chegar ao nivel C2 (desde o B1) de forma progresiva ao longo das 4 materias impartidas en primeiro e segundo (detéctase un salto excesivo no nivel de dificultade de idioma 1, III e 1, IV con respecto a idioma 1, I e 1,II). O resultado desta reunión fíxose visible nun cambio de metodoloxía nalgunha das materias de idioma 1, II do segundo cuadrimestre: fixéronse enquisas aos alumnos sobre as súas necesidades, axustouse a carga de traballo e o nivel de dificultade, engadíronse contidos, etc.



4. REUNIÓNS E CONTACTO CO ALUMNADO

· Decembro (2012)

As coordinadoras convocaron aos alumnos de primeiro e segundo curso co fin de presentarse, xa que tomaron a substitución das anteriores coordinadoras unha vez comezado o curso académico, en outubro de 2012. Nas catro reunións celebradas, recibiron  as impresións dos alumnos sobre os servizos da FFT, así como sobre o desenvolvemento académico do primeiro cuadrimestre. As queixas que máis se repiten son: 

(a) Problemas co calendario (coincidencia de datas de exames e traballos): para o vindeiro curso 2013/14 teremos unha experiencia piloto cun novo calendario que contempla períodos sen docencia de 2 semanas por cuadrimestre para facilitar a organización do traballo dos estudantes.

(b) Malestar profundo (incluso boicot) coas enquisas docentes, que xa non as realizan alumnos/as senón que se externalizou a súa xestión (agora feita por unha empresa).

(c) Refiren problemas de visualización das guías docentes (ás veces “desaparecen” da plataforma virtual). Quedamos en avisar aos informáticos responsables de FAITIC para procurar que isto mellore.

(d) Reclaman máis información sobre bolsas, actividades culturais, etc.

· Marzo (2013)

O vicedecano de calidade, a titora PAT de 4º, Sylvie Mascuñan, e as coordinadoras de grao convocaron aos alumnos de 4º a unha reunión. Nela resolvéronse dúbidas sobre becas, as materias de TFG e Prácticas e analizouse o desenvolvemento do curso académico. As coordinadoras de grao reuníronse cos alumnos de 3º para analizar o desenvolvemento do curso (véxase documento “Informe reunión con alumnado de 3º” en anexo).

- 	Outubro (2013)

Habilítase en FAITIC un novo espazo para a coordinación do grao que permite unha comunicación moi eficaz e inmediata con todo o alumnado da titulación.



5. TRABALLO FIN DE GRAO: materia de nova implantación no curso 2012/2013 (páxs. 73-76 da MGTI (Memoria do Grado en Tradución e Interpretación)

- 	Decembro (2012) e xaneiro (2013)

Preparación, en estreita colaboración co decanato, da convocatoria desta materia de segundo cuadrimestre (petición ao profesorado de liñas de traballo e asignación do alumnado, etc.), implantada durante este curso 2012-2013 por primeira vez no grao en Tradución e Interpretación.



· Xaneiro e febreiro (2013)

En colaboración co vicedecano de Calidade, elaborouse un documento de “Normas de elaboración do Traballo de Fin de Grao” (véxase en anexo), co fin de complementar a guía docente desta materia en aspectos como: extensión, estrutura, bibliografía, forma de citar as fontes de autoridade no corpo do texto, calendario de traballo recomendado, criterios de avaliación, etc. O documento presentouse para debate no Consello do Depto. de Tradución e Lingüística o 14 de febreiro de 2013 e, unha vez incorporadas as suxestións dos membros do Consello, fíxose chegar a todos os titores de TFG e alumnado de 4º curso.

Tamén se elaborou un modelo de informe para os titores, o modelo de actas para as comisións avaliadoras e o calendario de presentacións (véxanse os 3 documentos anexos).

- 	Outubro (2013)

Despois dunha reunión cos presidentes das comisións xulgadoras dos TFG para avaliar o éxito do proceso (10 de outubro), modificouse o documento “Normas de elaboración do Traballo de Fin de Grao”, incluindo melloras que se estimaron oportunas. Nesta reunión tamén se avaliou o proceso dos TFG no curso 2012/2013 e se tomaron acordos para melloralo (véxase documento “Reunión TFG outubro”).



6. PRÁCTICAS DE TRADUCIÓN: materia de nova implantación no curso 2012/2013 (páxs. 73-76 da MGTI (Memoria do Grado en Tradución e Interpretación)

- Decembro (2012) e xaneiro (2013)

Preparación, en estreita colaboración co decanato, da convocatoria desta materia de segundo cuadrimestre (convenios con empresas/institucións, solicitude de titores académicos, número de prazas, asignación dos estudantes...), implantada durante este curso 2012-2013 por primeira vez no grao en Tradución e Interpretación.

- Febreiro a xullo (2013)

Coordinación dos titores de prácticas e atención individualizada, cando foi necesario, dos estudantes de prácticas. Revisión das memorias de prácticas de todo o alumnado.

- Outubro (2013)

Reunión (8 de outubro) cos titores da materia. A esa reunión, en coordinación co decanato da facultade, levouse un informe das prácticas (véxase documento en anexo) no que se recollían datos estatísticos (empresas/institucións participantes e titores académicos implicados), opinións dos alumnos desta primera experiencia coa materia (recollidas das súas memorias de prácticas) e das empresas/institucións, propostas de mellora e estudo prospectivo para o presente curso académico 2013-2014 (trátase dunha materia de segundo cuadrimestre, cun espazo docente que vai de febreiro a maio).

No momento actual estamos acabando de definir as novas prazas para este curso, tramitando novos convenios (ou modificando os existentes) e na fase de elaborar a listaxe de profesorado voluntario para titorizar as prácticas.



7. REVISIÓN DA PDA DO GRAO

- 	Febreiro (2013): 

As coordinadoras procederon a revisar a PDA elaborada polo decanato da facultade para o grao en Tradución e Interpretación (materias e grupos).



8. GUÍAS DOCENTES: novas recomendacións para melloralas

- 	Febreiro (2013): 

Estudo do PAM da FFT (Plano de Acción de Melloras) para o presente curso e recordatorio ao alumnado do grao (seguindo a recomendación do PAM) para que tome conciencia da importancia das guías docentes, que é o “contrato” de docencia no que se recollerán contidos, metodoloxías, sistemas de avaliación, etc. e que tanto o alumnado como o profesorado están obrigados a cumprir.

	 

- Xuño (2013)

Reunión (6 de xuño) cos profesores do grao para preparar o vindeiro curso académico (2013-2014), na que se fixeron as seguintes recomendacións na preparación das guías docentes:

1/ Indicar a data exacta na que terán lugar os exames (xa sea dentro do período de docencia, o último ou penúltimo día de clase, ou ben nos períodos de traballo autónomo do alumno marcados no calendario da FFT) co fin de que as coordinadoras revisen a disposición que vai quedando das probas e aconsellen cambios se coinciden varias nun mesmo día. 

2/ Indicar a data exacta de entrega de traballos de curso e procurar que, se hai algún que teña un peso específico importante na avaliación, a súa data de entrega sexa na semana seguinte aos períodos de traballo autónomo sen docencia.

 3/ Distribuir as diferentes encomendas ao longo da materia para que a avaliación sexa realmente formativa e o alumnado poda ir obtendo feedback do seu desenvolvemento académico.

4/ Definir o sistema de avaliación con claridade na guía docente e indicar se, quedando algunha parte da materia pendente, se gardan ou non aquelas partes aprobadas e por canto tempo.

5/ Dar a máxima publicidade á guía docente o primeiro día de clase. Ademais, que apareza colgada en FAITIC en cada materia. Os docentes que non usen a plataforma de teledocencia  deben entregala ao alumnado o primeiro día de clase ou remitilos aos lugares onde estea a guía (web da facultade, por exemplo).

6/ Coordinar contidos entre o profesorado que imparta materias con progresión explícita entre elas (ex: Tradución idioma 1, 1; Tradución idioma 1, 2...).



Dado que na reunión anterior houbo diferenza de interpretacións das normativas ao respecto da avaliación, iniciouse un proceso de revisión dos devanditos regulamentos respecto diso e fixéronse consultas á Secretaría Xeral. As conclusións (resumidas moi brevemente: todo alumno, xa sea de avaliación continua ou única, ten dereito a dúas posibilidades reais de avaliación).

- Xullo (2013)

	Revisión dende a coordinación das guías docentes dos 4 cursos do grao e elaboración dos calendarios de exames de avaliación única para o curso 2013/2014.

 

9. COORDINACIÓN DO PROFESORADO (especialmente de linguas e das materias de tradución especializada)

Dende o mes de novembro (2012) houbo un diálogo fluído co profesorado das linguas (cfr. Punto 2 do presente informe) co gallo de mellorar a coordinación entre niveis e metodoloxías. O 9 de xuño tivo lugar un contacto cos profesores de idioma 1 (inglés e francés) que impartirán as materias do curso 2013-2014), así como coa directora e o secretario do Dpto. de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá para que se coordinasen co fin de que os alumnos acaden o nivel desexable de xeito progresivo. Segundo refiren, o profesorado das materias de inglés idioma 1 coordinouse durante o curso 2012/2013. Decidiron subir o nivel de inglés 1, 1 e pasar de B2 a C1 co fin de alcanzar de forma progresiva e sen saltos o nivel desexado en inglés 1, IV.

Por outra banda, o 14 de xuño enviouse un correo aos profesores de tradución especializada animándoos a coordinar a súa docencia coa dos compañeiros que se ocupan daquelas materias que supoñen unha base para as súas (introdución ás linguas de especialización, documentación, terminoloxía, introdución aos ámbitos de especialización, revisión e corrección de textos e informática avanzada). Pídeselles que indiquen que contidos se deberían traballar máis ou se se poderían engadir outros aspectos/necesidades concretas que logo facilitarían e optimizarían o seu labor (incluímos proba documental en anexo (“Necesidades previas trad. científico ing > español”) como mostra.



10. NOVOS ESPAZOS NA PLATAFORMA DE TELEDOCENCIA (FAITIC) PARA CONTACTO PERMANENTE CO ALUMNADO

- Outubro (2013)

Recentemente habilitáronse novos espazos en FAITIC para atendemento permanente e contacto co alumnado do grao (responsabilidade do decanato e da coordinación do grao):

V01G230_COOR Espazo de Coordinación do Grao en Tradución e 	Interpretación

Tamén se abriron as dúas materias de 4º curso relativas ao Traballo Fin de Grao e ás Prácticas de Tradución, que foron asignadas ás coordinadoras do grao.

 

En Vigo,  21 de outubro de 2013





 




Calendario de presentación dos TFG 
 
 
Primeira oportunidade (maio): 
 
3 de maio (venres): data límite para a entrega, por parte do alumnado, do TFG na 
Secretaría do decanato. A alumna ou alumno debe entregar tres copias en papel 
(acompañadas dunha instancia na que declarará que entrega tres copias do TFG; a esta 
instancia daráselle rexistro de entrada); tamén debe achegar unha copia electrónica (á 
dirección sdfft@uvigo.es; débese indicar no asunto da mensaxe o nome da alumna ou 
alumno, acampañado da sigla TFG; por exemplo: TFG María Pérez Pérez). 
 
3 de maio (venres): data límite para a entrega no decanato do informe da titora ou titor, 
co visto e prace, de cada TFG. Cada titora ou titor acordará co seu alumnado os prazos 
de entregas e revisións que lle permitan achegar estes informes dentro do prazo. 
 
6 de maio (luns): entrega da documentación (copias dos TFG e informes), por parte do 
decanato, ás presidencias das comisión avaliadoras. 
 
13 de maio (luns): comunicación, por parte das presidentas e presidentes, das datas e 
horas previstas para a defensa de cada TFG. Estas datas publicaránse no taboleiro do 
decanato. 
 
20, 21, 22 e 23 de maio: datas previstas para as defensas públicas dos TFG. Para evitar 
problemas de solapamentos entre comisións, debidos as composicións destas, indicamos 
a continuación de que datas concretas dispón cada comisión para fixar e planificar as 
defensas dos TFGs que lle corresponden: 
 
 Comisións Tradución e Interpretación 
 Comisión 1: días 20 e 21 de maio 
 Comisión 3: días 20 e 21 de maio 
 Comisión 5: días 20 e 21 de maio 
 Comisión 2: días 22 e 23 de maio 
 Comisión 4: días 22 e 23 de maio 
 
 Comisións Estudos de galego e español 
 Comisión 1: días 20, 21, 22 e 23 de maio 
 Comisión 2: días 22 e 23 de maio 
 
 Comisións Linguas Estranxeiras 
 Comisión 1: días 20 e 21 de maio 
 Comisión 2: días 22 e 23 de maio 
 
27 de maio (luns): data límite para a entrega no decanato, por parte das secretarias e 
secretarios, das actas das actuacións das comisións coas correspondentes propostas de 
cualificación. 







Calendario de presentación dos TFG 
 
 
Segunda oportunidade (xullo): 
 
28 de xuño (venres): data límite para a entrega, por parte do alumnado, do TFG na 
Secretaría do decanato. Debe entregar tres copias en papel (acompañadas dunha 
instancia na que declarará que entrega tres copias do TFG; a esta instancia daráselle 
rexistro de entrada); tamén debe achegar unha copia electrónica (á dirección 
sdfft@uvigo.es; débese indicar no asunto da mensaxe o nome da alumna ou alumno, 
acampañado da sigla TFG; por exemplo: TFG María Pérez Pérez). 
 
28 de xuño (venres): data límite para a entrega no decanato do informe da titora ou 
titor, co visto e prace, de cada TFG. Cada titora ou titor acordará co seu alumnado os 
prazos de entregas e revisións que lle permitan achegar estes informes dentro do prazo. 
 
1 de xullo (luns): entrega da documentación (copias dos TFG e informes), por parte do 
decanato, ás presidencias das comisión avaliadoras. 
 
8 de xullo (luns): comunicación, por parte das presidentas e presidentes, das datas e 
horas previstas para a defensa de cada TFG. Estas datas publicaránse no taboleiro do 
decanato. 
 
15, 16, 17 e 18 de xullo: datas previstas para as defensas públicas dos TFG. Para evitar 
problemas de solapamentos entre comisións, debidos as composicións destas, indicamos 
a continuación de que datas concretas dispón cada comisión para fixar e planificar as 
defensas dos TFGs que lle corresponden: 
 
 Comisións Tradución e Interpretación 
 Comisión 1: días 15 e 16 de xullo 
 Comisión 3: días 15 e 16 de xullo 
 Comisión 5: días 15 e 16 de xullo 
 Comisión 2: días 17 e 18 de xullo 
 Comisión 4: días 17 e 18 de xullo 
 
 Comisións Estudos de galego e español 
 Comisión 1: días 15, 16, 17 e 18 de xullo 
 Comisión 2: días 17 e 18 de xullo 
 
 Comisións Linguas Estranxeiras 
 Comisión 1: días 15 e 16 de xullo 
 Comisión 2: días 17 e 18 de xullo 
 
22 de xullo (luns): data límite para a entrega no decanato, por parte das secretarias e 
secretarios, das actas das actuacións das comisións coas correspondentes propostas de 
cualificación. 
 






Dende o meu punto de vista e segundo a miña experienica, para un bo rendemento dos estudantes na materia de tradución científica inglés-español, os estudantes precisan ter adquiridas competencias relativas aos seguintes aspectos:



Linguas de especialidade:



· Características xerais do español da ciencia e da técnica.

· Práctica de redacción de documentos científicos ou técnicos en español.

· Importancia dos rexistros na redacción científica e técnica segundo o destinatario do texto.





Introdución aos ámbitos de especialidade: 



· Diferencia entre ciencia e técnica.

· O método científico: como traballan os científicos? Como se comunican os especialistas entre eles e cos demais? Que necesidades de comunicación teñen?

· Requerimentos legais que inflúen no mercado da tradución técnica.

· Principais xéneros científicos e técnicos traducidos en España.

· Perfil do tradutor científico e técnico.



Documentación:



· Detección de necesidades documentais en textos especializados: que tipo de información necesito e que tipo de fonte pode conter esa información?

· Aplicación das linguaxes de interrogación dos recursos documentais para a recuperación da información. Técnicas de selección de termos de busca clave.

· Comprensión do concepto de “texto paralelo” e da utilidade deste tipo de textos para a tradución.

· Práctica avanzada de buscas documentais guiadas e non guiadas orientadas á tradución e textos científicos e técnicos: avaliación da calidade e fiabilidade dos documentos recuperados.

· Necesidade de planificación das buscas fronte á busca exclusivamente a través de motores de busca empregando termos seleccionados aleatoriamente.



Terminoloxía:



· Comprensión da importancia de concebir o termo como a representación dun concepto. 

· Necesidade de entender que a comprensión dos conceptos transmitidos lingüisticamente a través dos termos é a porta para a comprensión dun texto especializado e, polo tanto, para a correcta tradución do texto.



Informática:



· Coñecemento dos contextos en que resulta de utilidade empregar ferramentas de tradución asistida e daqueles contextos en que non resulta de utilidade.

· Coñecemento práctico avanzado dos procesadores e texto: ferramentas de revisión e corrección, editores de ecuacións.



Revisión e corrección de textos:



· Énfase na necesidade de corrixir os textos de maneira global, prestando atención non só aos aspectos formais, senón ao contido do texto. 

· Práctica avanzada de revisión e corrección de textos propios e alleos, atendendo a diferentes parámetros e necesidades.




REUNIÓN TFG (10 de outubro de 2013)

(a) Recoméndase que os tribunais se constitúan e xulguen os TFG atendendo ás linguas de traballo e especialidade. Así se cursará a petición ao departamento.


(b) Reunirase aos presidentes dos tribunais para darlles instrucións concretas e unificar cuestións de procedemento: reunións previas de posta en común das súas apreciacións sobre os traballos, horas de citación para cada alumno, etc.


(c) Cómpre establecer dous tipos de TFG (teóricos e prácticos), de distinta natureza e con distintas esixencias (maior ou menor aparato crítico, extensión diferente...). Tamén hai que recordarlle ao profesorado que non se trata de traballos de investigación senón de posta en práctica dos coñecementos adquiridos no grao.


(d) Modificarase o informe do titor, de tal xeito que apunte con máis claridade aos contidos e logros (ou eivas) do TFG.


INFORME REUNIÓN CON ALUMNADO DE 3º DE T & I

(marzo de 2013)



· Sobre el primer cuatrimestre:

1. Se quejaron de que no se suspendieran las clases durante el período de exámenes. Esto se va a solucionar si, como creemos, hay nuevo calendario para el próximo curso que contemple esto.

2. Traducción alemán-español (la profesora, Kathleen, es alemana): en sus  propuestas de traducción al español no estaba segura de la redacción/términos usados, así que confiaba en la competencia en español de los alumnos; corregían poco, con lo cual no tenían feedback del trabajo que hacían; tampoco les parecía adecuada la metodología (hacían traducciones en clase). Esto va a ser difícil de solucionar porque esta profesora ganó el concurso en nuestro departamento; únicamente se acabaría el problema si con el nuevo POD no se necesita profesor para esta materia.

3. Examen de interpretación de enlace en-es: no se grabó el examen, entonces ¿cómo van a revisarlo? También piden que se siga la misma metodología para todos los alumnos (a veces se les da vocabulario para las interpretaciones, otras no). Se habló con la profesora (Maribel del Pozo) y el hecho de no grabar el examen fue un olvido, lo tendrá en cuenta en próximos exámenes.

4. Terminología: los alumnos no ven la aplicación directa de estos contenidos a la traducción/interpretación. Se hablará con el profesor  (Javier de Agustín) para evaluar esta crítica.

5. Traducción fr-es (con Elena S. Trigo): pasan demasiado tiempo en clase revisando, por ej., fuentes electrónicas y piden más práctica.

6. Traducción gal-es-gal: únicamente se hizo es-gal y nada de gal-es. No fue una queja especialmente grave; ellos mismos creen que fue por falta de tiempo.



Nos parecen especialmente graves los puntos 2 y 4. Se transmitirá la queda relativa al punto 2 al departamento por si fuese oportuna tenerla en cuenta a la hora de contratar profesorado.



· Segundo cuatrimestre:

1. En la materia de Introducción a los ámbitos de especialidad (José Henrique Peres) hay quejas porque en los exámenes las preguntas no reflejan los contenidos que se imparten en clase. En el primer examen (que se llevaron a casa para hacer con ayuda de todas las fuentes que consideraran necesarias) aprobaron 7 de 140. Al parecer el profesor se jacta de ello y les llama incultos. Está consultando el móvil en las exposiciones. 

2. Traducción inversa esp-inglés: la profesora (contratada puntualmente) valora que entreguen los textos, pero no los revisa porque dice que no le pagan por ello. Mandó hacer glosarios para examen que luego no usaron.

3. Piden mayor racionalización de horarios: clases de mañana o de tarde, pero no con horas libres entre clase y clase que impliquen estar todo el día en la facultad.




		

		DEFINICIÓN DE PERFÍS  E CAPTACIÓN DE ESTUDANTES

		Facultade de Filoloxía

e  Tradución

		CODIF:

IT03-PC03







+-   PLANO DE PROMOCIÓN E CAPTACIÓN DE ESTUDANTES DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN

		0bxectivos

		Actuacións

		Público obxectivo

		Contido

		Responsable

		Soportes / Canles

		Prazos

		Lugares

		Recursos

		Seguimento



		Proporcionarlle información e orientación ó alumnado de novo ingreso sobre as titulacións que se imparten no centro



		Publicación de información na páxina web do centro. // Distribución de folletos informativos

		- Alumnado de Secundaria

- Alumnado de Ciclos Superiores

		- Perfil de Ingreso 

- Perfil de Egreso

- Plano de Estudos

- Especialidades

- Guías Docentes

- Curso Cero.

- Plano de Acción Titorial

- Acceso ós servizos do Centro

- Inserción laboral

- Bolsas de estudo

		Equipo Directivo

Coordinadores/as de títulos

		- Páxina web do centro

- Páxinas web das titulacións de máster que se imparten no centro

		De forma permanente

		FFT

		Servizos Informáticos da Universidade de Vigo

		Nº de accesos ó ano a cada un dos enlaces. // Enquisas de seguimento



		Mostrarlles  ós futuros estudantes as actividades e instalacións do centro e presentarlles os contidos das titulacións que se imparten nel

		Visitas dos estudantes de secundaria ó centro

		- Alumnado de Secundaria





		- Visita polas instalacións do centro (aulas e laboratorios)

- Perfil de Ingreso

- Perfil de Egreso

- Plano de Estudos

- Especialidades

-Conferencias 

		- Órganos de goberno da  Universidade

- Equipo Directivo. Coordinadores/as

		- Folletos informativos

-Charlas co alumnado. 



		A partir de decembro.

		FFT

		Proporcionados  por:

- Órganos de goberno da Universidade

-FFT

		- Nº de IES recibidos

- Nº de visitantes recibidos

- Nº de alumnos e alumnas da FFT que a visitaron previamente 



		Proporcionarlles información actualizada, fiable e de primeira man ós orientadores de secundaria sobre as titulacións que se imparten no centro, de forma que coñezan os perfís que mellor  se axeitan a elas





		Charlas informativas para orientadores de secundaria

		Orientadores de Educación Secundaria









		- Perfil de Ingreso

- Perfil de Egreso

- Plano de Estudos

- Especialidades

- Servizos do Centro

		- Xunta de Galicia

- Órganos de gobierno da Universidade

- Equipo Directivo

-Coordinadores.

		Presentación 

		Unha vez ó ano, a partir de xaneiro, antes de las PAU

		Lugares indicados polas Delegacións de Educación 





		Proporcionados pola Xunta de Galicia

		- Nº de alumnos e alumnas que elixen a titulación como primeira opción



		

		Envío de información escrita ós orientadores de secundaria

		Orientadores de Educación Secundaria



		- Perfil de ingreso e egreso dos graduados nos títulos da FFT.

		Equipo Directivo

		Correo postal e/ou electrónico

		Unha vez ó ano, a partir de xaneiro, antes das PAAU

		IES de Galicia

		FFT

		- Nº de alumnos e alumnas que elixen a titulación como primeira opción



		Espertar o interese desde idades temperás cara ós estudos lingüísticos, literarios e sobre a tradución

		Organización dun concurso de redacción e dun concurso de tradución de manga (de calquera idioma ó galego e ó español)

		Escolares de 4º da ESO e de 1º de Bachalerato. 



		Creación do concurso FFT de creación literaria e tradución.  

		Equipo Directivo

Coordinadores/as

Outro profesorado colaborador.





		O que se considere apropiado.  Follas normalizadas, bases do concurso. 

		Febreiro a abril de cada ano. 

		FFT

		-Propios da FFT.

-Vicerreitoría de Extensión. 

		- Nº de alumnos e alumnas inscritos.





		Informar ó público interesado sobre as titulacións de grao que se imparten no centro 



		Visitas a Centros de Bacharelato da cidade de Vigo, a súa contorna e a provincia de Ourense. Se for posible, norte de Portugal.

		Alumnos/as de secundaria

		- Perfil de Ingreso 

- Perfil de Egreso

- Plano de Estudos

- Especialidades

- Servizos do Centro

		Equipo Directivo

Coordinadores



		Presentacións en PPT

Vídeo do centro

		A partir de xaneiro,  antes de las PAAU

		IES

		FFT

		- Nº de solicitudes recibidas

- Nº de visitas realizadas

- Nº de asistentes

- Nº de alumnos e alumnas  da FFT que asistiron a unha destas charlas



		

		Envío de folletos informativos

		- Alumno/as de Secundaria

- Alumnos/as de Ciclos Superiores de ramas afíns



		- Perfil de Ingreso 

- Perfil de Egreso

- Plano de Estudos

- Especialidades

- Servizos do Centro

		Equipo Directivo

		Folletos, Carteis

		A partir de xaneiro e durante as PAAU

		IES de Galicia

		FFT

		- Nº de alumnos e alumnas que se matricularon no centro que coñecen os folletos

- Nº de alumnos e alumnas  que se matricularon nas titulacións do centro como primeira opción



		MESTRADOS

Dar a coñecer as titulacións de Máster que se imparten no centro 

		Sesión de presentación dos mestrados que se imparten no centro, realizada polos propios coordinadores dos Máster. 

		- Alumnado de últimos cursos de graos e licenciaturas. 

- Outros/as posibles candidatos/as.

		- Perfil de ingreso

- Perfil de egreso 

- Planes de estudo

- Especialidades

- Prácticas en empresas



		- Equipo directivo

- Coord. de Máster

		Presentación

		Mes de maio

		FFT

		Presentacións elaboradas polos/as coordinadores/as de máster

		- Nº de asistentes

- Nº de matriculados/as en cada máster no curso seguinte



		

		Elaboración de dípticos,carteis  e rollers publicitarios dos másters da Facultade.

		- Alumnado de últimos cursos de graos. 

		Titulacións de máster que se imparten no centro

		- Equipo directivo

- Coord. de Máster

		Rollers

Carteis

Dípticos

		Dispoñiibles durante todo o curso

		FFT

		Partida correspondente do centro e de cada máster. 

		- Nº de matriculados en cada Máster e no curso seguinte.



		

		Organización de conferencias e seminarios especializados

		- Alumnado de último curso de grao.  Outros candidatos/as. 



		Diversos temas 

		- Equipo directivo

- Coord. de Máster

		Conferencias  e seminarios

		Unha conferencia ou seminario ó ano por máster.  

		FFT

		Partidas dos másters e do centro.  

		- Nº de matriculados/as en cada Máster no curso seguinte

-Nº de asistentes





		Dar a coñecer as titulacións que se imparten no centro, tanto de grao coma de posgrao en Universidades estranxeiras

		Participar en Feiras de Estudantes

		Estudantes de universidades estranxeiras

		- Perfil de Ingreso 

- Perfil de Egreso

- Plano de Estudos

- Especialidades

- Guías Docentes

- Plano de Acción Titorial

- Acceso ós servizos do Centro

- Inserción laboral

- Bolsas de estudo

		- Órganos de goberno da Universidade

- Equipo Directivo

Coord. dos títulos.

		Presentación

		Ó longo do curso

		Europa e América Latina

		Proporcionados polos órganos de Goberno da Universidade

		Nº de alumnos/as estranxeiros recibidos. 







		Publicidade

		Envío de noticias ós medios de comunicación

		- Sociedade en xeral

- Alumnado de Secundaria

- Alumnado de ciclos superiores



		Actos realizados na FFT

		- Equipo Directivo

- Gabinete de Comunicación da Universidade

		Xornais



		Cando se realice o acto.

		- DUVI

- Medios de comunicación 



		

		Nº de noticias publicadas sobre o centro ó longo do curso







Elaborado por Comisión de Calidade da FFT. Aprobado para o curso 2011-12 en novembro de 2011. Na reunión da Comisión de Calidade de xullo de 2012 decidiuse mantelo para o curso 2012-13.
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1. INFORME DA MATERIA “PRÁCTICAS DE TRADUCIÓN” (2012/2013)

Coordinación do grao en T&I (outubro, 2013)


Despois da implantación desta materia por primeira vez no curso 2012/13 e de ter unha reunión cos titores académicos a principios de outubro, elaboramos este informe co gallo de abrir un periodo de reflexión que nos permita, se procede, tomar decisións que permitan mellorar a xestión das prácticas para este curso e os vindeiros. Agradécemoslle ao profesorado as súas suxestións sobre calquera erro/desaxuste atopado neste documento.

1.1. Datos estatísticos

As prácticas académicas externas adoptaron a modalidade de curriculares e extracurriculares; mentres que as prazas das curriculares se ofertan dende a propia FFT, as extracurriculares dependen da FUVI (o alumnado pode solicitar que se lle validen pola materia de “Prácticas de tradución”)
.

- Prácticas extracurriculares (11): localizadas polo proprio alumnado a través da FUVI ou outros servizos da UVigo: 10 prazas (FUVI: 7 Petrilla Tech, 1 Activity and Progress, 1 Concello de Vigo e 1 editorial Rinoceronte) + 1 praza (ORI)


- Prácticas curriculares (46 ofrecidas / 42 solicitadas):


( 9 institucións participantes / 2 empresas


( 14 titores académicos


		EMPRESA/INSTITUCIÓN

		PERFIL

		TAREFAS

		



		Fundación Carlos Casares (semipresencial)

		ing-gal, coñec.  alem/fr (I. Galanes)

		Subtitulación conferencias  Tradución resumos para web

		1



		Teltek Video Research


 (semipresencial)

		ing-esp (Ana Pereira) 

		Tradución  contidos web  Revisión contidos web Locución vídeo 


Accesibilidade

		1



		

		esp-ing  (Ana Pereira)

		

		1



		

		ing-gal (J. M. Vergés)

		

		2



		

		gal-ing (Ana Pereira)

		

		1



		

		esp-gal-esp (Rosa Pérez)  

		

		1



		Ponte nas ondas


 (online)

		gal-ing(B. Rodríguez)

		Tradución de libro

		2



		

		gal-esp (Rosa Pérez)

		

		1



		

		gal-ing (Joan Miquel)

		Tradución de páxina web

		2



		

		gal-ing (Ana Pereira)

		Tradución contidos web

		2



		Fundación Rosalía de Castro


 (semipresencial)

		fr- esp (Rosa Pérez)

		Guías-intérpretes, 


Redacción e tradución de textos/tradución literaria


 

		1



		

		fr-gal

		

		2



		

		esp-fr (Aurea Fdez.)

		

		1



		

		gal-fr (Joan M. Vergés)

		

		1



		

		ing-esp (Rosa Pérez)

		

		1



		

		ing-gal (Liliana Valado)

		

		2



		

		esp-ing (Maite Veiga)

		

		1



		

		gal-ing (Ana Pereira)

		

		1



		Consello da Cultura Galega (semipresencial)

		esp/gal (I. Galanes)

		Documentación Servizo de Publicacións

		1



		

		ing/gal (I. Galanes)

		

		1



		Autoridade Portuaria de Vigo (presencial)

		ing-esp/gal-ing(E. Trigo)

		Textos comerciais e técnicos, e-mail, glosarios

		1



		Escola Negocios Novacaixagalicia (semipr.)

		esp-ing (E. Trigo)

		Textos económicos e páxinas web

		1



		Morratrad C.B. (semipres.)

		ing/fr-esp (E. Trigo)

		Trad./asesoramento lingüíst.

		2



		Concello de Lugo (online)

		esp/gal > ing (L. Lorenzo)

		Tradución de documentación do concello para web e libro (Arde Lucus, San Froilán, planímetros…)

		2



		

		esp/gal > fr (L. Lorenzo)

		

		2



		Diocese de Lugo (online)

		esp/gal > fr (Ana Luna)

		Textos para web das delegacións de Patrimonio Histórico-Artístico e Museo Catedralicio, Santuarios e Peregrinacións e de Medios de Comunicación

		2



		

		esp/gal > ing (L. Lorenzo e S. García)

		

		5



		

		esp/gal > al. (A. Parada)

		

		1



		Asociación de Tradutores Galegos (semipres.)

		ing/fr > gal (Xosé María Gómez Clemente)

		Tradución literaria Biblioteca Bivir (www.bivir.com)

		2





1.2. Opinións das empresas/institucións


- Fundación Carlos Casares e Consello da Cultura Galega: experiencia moi positiva e desexo de continuar. Teñen revisores internos das traducións.

- Asociación de Tradutores Galegos: experiencia positiva e desexo de continuar. Teñen revisores internos das traducións.

- Fundación Rosalía de Castro: experiencia negativa. Desexaba traducións con calidade certificada polos titores académicos; proceso lento e caro (téñen que contratar revisores lingüísticos). Non desexa continuar.

- Ponte nas ondas: desexan continuar pero, polo momento, non dispoñen de revisores lingüísticos internos. Na reunión coas persoas que titorizaron o curso pasado a opinión xeneralizada foi solicitar que non se renovasen aquelas empresas/institucións que non conten claramente cun revisor lingüístico. Están tentando atopar revisor entre os socios.

- Diocese e Concello de Lugo: desexan continuar pero non dispoñen de revisores lingüísticos internos. Poderíase cambiar a natureza das tarefas e, no canto de facer traducións inversas, ofrecer a revisión lingüística dos textos orixinais que teñen en galego/español (nos que se detectaron multitude de erros).

- Escola de Negocios: experiencia positiva e desexan continuar.

- Morratrad: experiencia positiva e desexan continuar.

- Autoridade Portuaria: experiencia positiva e desexan continuar.

1.3. Opinións, queixas e suxestións de mellora do alumnado (a partir das súas “memorias de prácticas”)


(a) Debería aumentarse o número de créditos de tradución inversa (de idioma I e idioma II): a meirande parte das encomendas de tradución solicitadas foron de inversa. Esta é unha petición clamorosa por parte do alumnado.

(b) Debería aumentarse a oferta de linguas estranxeiras (poder escoller un terceiro idioma para poder participar con máis linguas nos proxectos de tradución das empresas/institucións).


(c) Deberían cursarse as materias de tradución desde o primeiro curso.


(d) Hai institucións que non cumpren prazos e envían os textos moi tarde (ata o 21 de marzo, con dous meses de atraso con respecto á data de inicio do cuadrimestre).


(e) Debería haber máis contacto cos titores/as institucionais.

(f) Queixa xeneralizada sobre a ausencia de revisores ou sobre revisións moi superficiais ou inexistentes (por parte dos/as titores/as); aínda así, en xeral valoran a axuda dos/as titores/as académicos e recoñecen que non é a súa función facer as revisións polo miúdo dos textos meta. Para solucionar isto, suxiren traballo en tándem con alumnado Erasmus/Isep e que as revisións feitas por estes lles conten para as súas materias.

(g) Debería haber máis tradución sobre textos turísticos e formación sobre xestión de proxectos de tradución/revisión.


(h) Debería engadirse un perfil máis: corrector dos textos orixinais (moitos están mal redactados e cheos de faltas de ortografía, puntuación, erros estilísticos, de rexistro, etc.).


En xeral, a valoración das prácticas foi positiva porque lle permitiu ó alumnado enfrontar proxectos de tradución/revisión de forma autónoma, tomar decisións e autoxestionar o tempo dispoñible (posto que na maioría dos casos as institucións se limitaban a enviarlles os textos fonte sen indicacións estilísticas, nin léxicas, nin de ningún tipo). 


2. NOVAS PRÁCTICAS PARA O CURSO 2013-2014 (PROSPECCIÓN)


Dende o decanato e a coordinación de grao exploráronse novas posibilidades de prácticas, tanto en empresas como en institucións e servizos internos da Univ. de Vigo. En xeral, a resposta é positiva, pero hai que reflexionar e tomar decisións sobre os seguintes aspectos:


2.1. Prácticas en empresas


Son moitas as empresas contactadas que ofrecerían prácticas a alumnado de grao/posgrao de tradución directa dende inglés (maioritariamente), francés, alemán e portugués e que contan con revisores internos da calidade das encomendas; pero detectamos dous perigos:


1. Dificultade para controlar que só deriven a prácticas unha porcentaxe pequena do seu volume de traballo (ex: 10%). Se todo ou gran parte do seu traballo sae pola vía de prácticas estase a prexudicar enormemente a profesión (temos constancia de queixas de egresados e colaboradores nalgún máster que refiren diminución das encomendas por parte dalgunhas empresas colaboradoras das prácticas).

2. Moitas empresas non teñen proxecto formativo (artigo 6), isto é, envían as encomendas ao alumnado e reciben o resultado, pero non lle envían informes do seu traballo (erros, suxestións de mellora, puntos positivos...).


Na reunión das prácticas decidiuse pechar convenios con aquelas empresas das que se teña constancia de malas prácticas. Agradecemos calquera información ao respecto que o profesorado teña sobre este particular.
 

2.2. Prácticas en institucións


Hai bastantes institucións dispostas a colaborar con prácticas (de tradución e revisión de textos orixinais e de interpretación), pero practicamente o 100% precisa traducións inversas (ao inglés e francés na meirande parte) que necesitan dun control de calidade por parte do profesorado titor, posto que non contan con especialistas en linguas. Os textos elaborados estarían destinados, na súa maioría, a páxinas web ou a publicación en papel. Na reunión cos titores e titoras no decanato quedamos en que se lles deixaría ben claro ás empresas e institucións que o titor académico non pode levar a cabo unha revisión lingüística polo miúdo das traducións e que se teñen que comprometer a facela elas mesmas.

2.3. Prácticas en servizos internos da Universidade de Vigo

Contactáronse tódolos servizos que figuran na web da UVigo. Teñen interese nas prácticas os seguintes:

- Oficina de Transferencia: 1 praza / trad. a inglés e galego da oferta de I+D da univ.


- Oficina de Relacións Internacionais: 2 prazas / tradución a inglés e francés de documentación da Universidade para pór a disposición do alumnado estranxeiro.


- Sección de Posgrao e Formación Continua: 1 praza / tradución ao inglés de documentación interna (impresos, guías, convocatorias, información na web…).


- Servizo de Prevención de Riscos Laborais: 1 praza / tradución ao inglés e ao francés de documentación interna


- Servizo de Publicacións: 1 praza / (á espera de que identifiquen tarefas)

- Servizo de Deportes: 1 praza / (á espera de que identifiquen tarefas)

- Unidade de Igualdade: 2 prazas / tradución e actualización da súa web en inglés e tradución do I Plan de Igualdade da UVigo.


- SIOPE: 2 prazas / tradución ao inglés da páxina do servizo.


- Unidade de Estudos e Programas: 1 praza / trad. ao inglés de documentos web.

Tamén se está a explorar a posibilidade de facer as prácticas nos seguintes departamentos e grupos de investigación:


(b) Departamentos:

- Subtitulación para xordos do ciclo de cine sobre Dereito Mercantil (Prof. Pablo Fernández Carballo-Calero, área de Dereito Mercantil) (1 praza)

- Subtitulación para xordos do Cineforum (Prof. Rosa Alvarez, Facultade de Ciencias) (1 praza)

- Traballos conxuntos co Dpto. de Comunicación Audiovisual (Prof. Miguel Anxo) (1 praza)

- Traballos conxuntos coa Facultade de Telecomunicacións (Prof. Edita de Lorenzo) (2 prazas)


(c) Grupos de investigación:


- Proxecto Clickonphysics (Prof. Benito Vázquez, escola de Minas): trad. inversa esp./gal. > inglés da páxina web do proxecto e documentación relacionada (2 prazas)

- Proxecto Neurolam (Prof. Manuel Ángel Pombal): trad. inversa español > inglés para realización dun atlas de Histoloxía Vexetal e Animal (2 prazas)

No caso de colaboracións cos departamentos e grupos de investigación estes deberán facerse cargo do control de calidade das traducións.

Como no curso pasado, a maioría das prácticas serían online ou semipresenciais tanto en empresas como en institucións e servizos internos da universidade.


2.4 Profesionais autónomos

Parte do profesorado titor do curso pasado suxire colaborar para as prácticas con profesionais autónomos da tradución e interpretación, dos que o estudantado podería aprender moito. Se algún profesor/ora ten algún contacto neste sentido, que o envíe á coordinación.

2.5. Erasmus Prácticas

Prácticas solicitadas por parte do alumnado para o presente curso; pedirán validación pola materia de grao. Son prácticas localizadas no estranxeiro polos propios estudantes.

3. REVISIÓN DA PLANIFICACIÓN DAS PRÁCTICAS

“Artículo 18. Garantía de calidad de las prácticas externas.


1. El Sistema Interno de Garantía de Calidad de cada universidad articulará los procedimientos que garanticen la calidad de las prácticas externas que realicen los estudiantes. Los citados procedimientos incluirán mecanismos, instrumentos y órganos o unidades dedicados a la recogida y análisis de información sobre el desarrollo de las prácticas y la revisión de su planificación”. (BOE, 297, 10 de decembro de 2011)

De cara ó futuro e tendo en conta os datos expostos anteriormente, temos as seguintes propostas dos titores do curso pasado participantes na reunión (susceptibles de incluír as suxestións que o resto do profesorado implicado estime oportunas):


1. Manter o deseño inicial (titor/a da empresa/institución que realice o control de calidade + seguimento do/a titor/a académico
), feito que pode implicar unha redución drástica no número de prazas ofertadas (especialmente aplicable ás institucionais e ás de servizos internos da Universidade).

2. Manter o deseño inicial pero adiantar a materia ó primeiro cuadrim. (ou ofrecela ao longo dos dous cuadrimestres) para que non coincida no tempo co TFG.

3. Redefinir as condicións da materia: tratala coma outra calquera de 6 créditos e solicitar á vicerreitoría profesorado en POD responsable dela (1 especialista en lingua francesa/1 en lingua inglesa) que orientaría o alumnado cos textos e revisaría a calidade naqueles casos nos que non existe titor/a institucional que o poida facer.

4. Eliminar a materia, debido ao escaso recoñecemento outorgado dende a reitoría aos titores/as académicos (15 minutos de desconto en POD por estudante titorizado). Esta suxestión feita por algúns profesores non semella viable se temos en conta o BOE 297 que regula as prácticas: [...] el Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, reconoce en su artículo 8 el derecho de los estudiantes de Grado a «disponer de la posibilidad de realización de prácticas, curriculares o extracurriculares, que podrán realizarse en entidades externas y en los centros, estructuras o servicios de la Universidad, según la modalidad prevista y garantizando que sirvan a la finalidad formativa de las mismas» (apartado f) y a «contar con tutela efectiva, académica y profesional (…) en las prácticas externas que se prevean en el plan de estudios» (apartado g). Se, como parece, non se pode eliminar a materia hai profesores que suxiren que se asignen titores académicos de maneira obrigatoria, por sorteo, tal como se fai cos TFG.

Tanto se se opta pola proposta 1,  2 ou 3 (ou calquera variación sobre elas) tamén haberá que considerar a pertinencia de manter as prácticas nos lindeiros das institucións ou mantelas abertas tamén a empresas/autónomos, etc., sendo conscientes de que os mecanismos para evitar que unha práctica formativa se convirta en traballo en precario son moi febles.
 







Vigo, 20 de outubro de 2013






A COORDINACIÓN DO GRAO EN T&I

� BOE, 297 (10 de decembro de 2011) Artículo 4. Modalidades de prácticas académicas externas.


Las prácticas académicas externas serán curriculares y extracurriculares.


a) Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate.


b) Las prácticas extracurriculares, son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aún teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. No obstante serán contempladas en el Suplemento Europeo al Título conforme determine la normativa vigente.





� Artículo 9. Derechos y deberes de los estudiantes en prácticas.


1. Durante la realización de las prácticas académicas externas, los estudiantes tendrán los siguientes derechos:


a) A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por un profesor de la universidad y por un profesional que preste servicios en la empresa, institución o entidad donde se realice la misma.
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CALENDARIO EXAMES DECEMBRO GRAO (2012)

1º CURSO:

- Idioma moderno 2, I: portugués (Monica A. Heloane): martes 4


- Idioma moderno 2, I: alemán (Mª Jesús Barsanti): luns 10


- Lingua A1, I: expresión escrita e oral: español (Rexina Rodríguez): luns 10

- Idioma moderno 1, I: inglés (Fanny Llantada e Flor Pérez): xoves 13 (práctica)

 





  : luns 17 (teoría)

- Idioma moderno 1, I: francés (Inés Alonso): luns 17 (teoría)






        : venres 21 (práctica)

- Idioma moderno 2, I: inglés (Ana E. Martínez): luns 10 (produción escrita)






              : luns 17 (comprensión oral e escrita)






              : martes 18 (produción oral)

 



              : mércores 19 (produción oral)

- Lingua A1, I: expresión escrita e oral: galego (Antón Palacio): xoves 20

- Ferramentas para a tradución e a interpretación I: informática (Joan M. Vergés): martes 18

2º CURSO:

- Idioma 2, III: portugués (Monica A. Heloane): martes 4

- Idioma moderno 1, III: francés (Virginia Ripoll): luns 10

- Idioma 2, III: alemán (Mª Jesús Barsanti): martes 11

- Idioma 2, III: francés (Virginia Ripoll): martes 11

- Idioma 2, III: inglés (Ana E. Martínez): luns 10 (produción escrita)

  



  : martes 11 (comprensión oral e escrita)






  : luns 17 (produción oral)






  : martes 18 (produción oral)

- Lingua A1,II: introdución ás linguas de especialización (español) (Antonio Rifón): luns 17


- Idioma moderno 1, III: inglés (Fanny Llantada e Flor Pérez): luns 17

- Traducción idioma 1, I inglés-español (Ana Pereira): martes 18 (grupo Erasmus)






       : xoves 20


- Tradución idioma 1, I: francés-galego (Ana Luna e Isabel Martínez): martes 18

- Lingua A1/II: Introdución ás linguas de especialidade (galego) (Xosé Mª Gómez): mércores 19

- Ferramentas para a tradución e a interpretación II: documentación (Javier de Agustín): mércores 19

- Tradución idioma 1, I inglés-galego (Alberto Álvarez): xoves 20


- Tradución idioma 1, I francés-español (Susana Cruces): xoves 20


3º CURSO:

- Tradución entre linguas A1 e A2 (Liliana Valado): luns 10


- Interpretación de enlace idioma 1: inglés-español (Maribel del Pozo): luns 10 (grupo C1)
 






  : martes 11 (grupos C2 e C3)

- Tradución idioma 2, II portugués-galego (XL Janeiro): martes 11


- Interpretación de enlace idioma 1: francés-galego (Óscar Ferreiro): mércores 12

- Interpretación de enlace idioma 1: francés-español (Nathalie Cano): mércores 12

- Tradución idioma 1, II inglés > galego (Carlos Garrido): xoves 13


- Tradución idioma 2, II: alemán > español (Kathleen Goetz): venres 14 (grupo ERASMUS)







   : luns 17

- Tradución idioma 2, II: francés > galego (Aurea Fernández): venres 14

- Tradución idioma 2, II: portugués > español (Óscar Díaz): venres 14

- Interpretación de enlace idioma 1: inglés-galego (Elisa Gómez): luns 17

- Tradución idioma 1, II francés > español (Elena Sánchez e Tamara Varela): luns 17  

- Tradución idioma 2, II > francés > español (Elena Sánchez): luns 17


- Tradución idioma 1, II: francés-galego (Sabela Cebro): martes 18


- Ferramentas para a tradución e a interpretación III: terminoloxía (Javier de Agustín): mércores 19


- Tradución idioma 1, II inglés-español (Ana Pereira): mércores 19 (grupo 2)

 




       : xoves 20 (grupo 1)

- Tradución idioma 2, II inglés > español (Lourdes Lorenzo): xoves 20

- Tradución idioma 2, II inglés > galego (Lourdes Lorenzo): xoves 20


- Tradución idioma 2, II: alemán > galego (Silvia Montero): venres 21

4º CURSO:

- Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: inglés-español (Maribel del Pozo): luns 10


- Trad. especial. entre lingua A1 e A2 (Iolanda Galanes): martes 11 (teoría > avaliac. contínua)







           : martes 18 (práctica > avaliac. contínua / avaliac. única)


- Tradución científico-técnica idioma 1: inglés > galego (Carlos Garrido): xoves 13


- Tradución especializada idioma 2: servizos culturais (francés-galego) (Ana Luna e Anxo Fernández): xoves 13

- Ferramentas para a tradución e a interp. V: informática avanzada (Óscar Díaz e Joan M. Vergés): venres 14


- Tradución científico-técnica idioma 1: francés-español (Elsa Giráldez): venres 14

- Tradución xurídica e administrativo idioma 1: inglés-español (Fernando Moreiras): luns 17

- Tradución xurídica-administrativa idioma 1: francés-español (Sabela Cebro): luns 17


- Tradución xurídica e administrativo idioma 1: inglés-galego (Marta Iravedra e J. Puelles): martes 18

- Interpretación simultánea avanzada idioma 1: inglés-español (Luis Alonso): martes 18


- Tradución especializada idioma 2: servizos culturais (inglés-galego) (Lara Domínguez): martes 18

- Tradución científico-técnica idioma 1: inglés-español (Mª Teresa Veiga): mércores 19


- Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: francés-español (Silvie Mascuñán):  mércores 19

- Tradución especializada idioma 2: servizos culturais alemán-galego (Patricia Buján): xoves 20


- Ferramentas para trad./interpret. IV: revisión e corrección de textos (A. Álvarez e J. Yuste): mércores











      : xoves 20

- Intepretación simultánea avanzada idioma 1: francés-español (Silvie Mascuñán): venres 21
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ACTA DE CUALIFICACIÓN

DO TRABALLO DE FIN DE GRAO







Ten lugar o día_____de______________de 20____ a sesión pública de presentación e lectura do traballo fin de grao titulado:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

elaborado pola/o alumna/o:



Dna./D. _______________________________________________________________

con D.N.I.__________________



e actuando como titor/a do mesmo:



Dna./D. _______________________________________________________________



A Comisión componse das/dos seguintes profesoras/es: 

- Presidenta/e:	___________________________________________________________

- Secretaria/o:	___________________________________________________________

- Vogal: 	___________________________________________________________



A sesión de defensa e lectura do traballo de fin de grao desenvólvese segundo a normativa fixada pola Facultade. A Comisión acorda cualificar o traballo de fin de grao con: ___________________________.



E para que conste, asínase a presente en Vigo, a _____ de ________________de 20___. 





A/O PRESIDENTA/E		A/O VOGAL		A/O SECRETARIA/O



  





D.N.I. ________________              D.N.I. ________________           D.N.I.______________
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