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O presente documento recolle o plan de melloras e seguimento (centro e títulos) do curso 2017-
2018. Neste seguimento das accións inclúense tamén as accións orixinadas polo programa de 
renovación da implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC). 

RENOVACIÓN DA CERTIFICACIÓN DO SGC: 
 (AM-1, iniciada en 2017/2018): 

o 1- Redefinir (revisar e actualizar) os procesos relacionados coa xestión do persoal (PDI e 
PAS) integrando a dimensión institucional (tanto no ámbito de xestión coma no 
académico) no SGIC do centro. 

o 2.- Incorporar coma membros da Comisión de Calidade ós directores de todos os 
departamentos con docencia no centro. Con esta medida, preténdese obter información 
sobre os procesos de contratación do profesorado, detectar as necesidades de 
incorporación e formación do PDI e mellorar os procesos de toma de decisións. Ademais, 
integrase a información procedente de todos os departamentos, o que facilitará a 
comparación de políticas e necesidades.  

 (AM-2, iniciada en 2017/2018):  
o 1.- Elaborar e aprobar os procedementos do SGIC pendentes de actualizar, é dicir: 

               - Xestión das infraestruturas e ambiente de traballo (IA). 
               - Xestión de compras e avaliación dos provedores. 

o 2.- Rematar a elaboración definitiva e aprobar os procedementos xa revisados durante o 
curso 2013/2014, é dicir: 
               - Dirección estratéxica. 
               - Xestión da calidade e mellora continua.  

 (AM-3, iniciada en 2017/2018): 
o 1.- Sensibilización do estudantado sobre a necesidade de participar nos órganos de 

goberno e decisión do centro, a través das charlas informativas e de orientación nas 
reunións celebradas cos tutores PAT.  
Nomeamento de representantes de cada curso dentro do PAT do centro coa finalidade de 
acadar que os estudantes se afagan a representar e a ser representados, e motivalos a 
participar activamente nos órganos de decisión. 

o 2.- Campaña intensiva específica de captación previa á convocatoria de eleccións a 
membros da Xunta de Centro. 

o 3.- Dada a imposibilidade de convocar eleccións á Xunta de Centro antes de decembro de 
2015, establécese como medida anticipada propoñer o nomeamento na vindeira Xunta de 
Centro ó representante do sector do estudantado. En todo caso, o manual de calidade, no 
que se establece a estrutura da Comisión de Calidade, será obxecto de actualización no 
cuarto trimestre do 2014. 

 (AM-4, iniciada en 2017/2018): 
o 1.- Revisar e sintetizar a información sobre a oferta formativa e o funcionamento da 

Comisión de Calidade facendo que primen criterios de claridade e relevancia para os 
grupos de interese non universitarios. 

o 2.- Definir de xeito preciso un plano operativo de información pública que facilite a 
difusión e a organización.  

 (AM-5, iniciada en 2017/2018): 
o 1.- Revisar e analizar anualmente a evolución histórica dos indicadores de rendemento 

académico dentro da Comisión de Calidade e a difusión dos mesmos na Xunta de Centro. 
o 2.- Revisar e analizar pormenorizadamente as queixas e suxestións recibidas no centro 

durante o curso dentro da Comisión de Calidade e a difunsión da información na Xunta de 
Centro. 
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o 3.- Aplicar a enquisa institucional de seguimento de persoas tituladas elaborada pola Área 
de Calidade e distribuila entre as persoas tituladas do centro para obter datos. A citada 
enquisa, destinada a obter os índices de satisfacción das persoas tituladas foi elaborada 
por un grupo de traballo multidisciplinar coordinado pola Área de Calidade. Esta 
información completará os datos facilitados dende ACSUG e dende outras fontes, de cara 
a obter unha información completa sobre os titulados.  

 (AM-6, iniciada en 2017/2018): 
o 1.- Rematar as actividades levadas a cabo polo grupo de traballo multidisciplinar 

constituido co obxectivo de racionalizar e mellorar as metodoloxías de avaliación 
empregadas. 
Este grupo de traballo constituíuse en abril de 2014 e actualmente está na fase final das 
conclusions, pendente da reunión de peche. 

o 2.- Realización dunha campaña institucional para explicar e fomentar as actividades de 
recollida de opinión dos distintos grupos de interese. Incidirase na explicación da 
importancia de cada unha das enquisas e do su impacto nos programas de calidade e 
mellora continua dos centros e dos servizos. 

o 3.- Mellorar o acceso á aplicación informática para poder cubrir as enquisas de 
satisfacción. 

 (AM-7, iniciada en 2017/2018): 
o 1.- Crear un órgano institucional (Comisión de Calidade) en materia de calidade con 

labores de coordinación e análise. (Esta acción está prevista no programa electoral do 
equipo reitoral). Para levar esto a término, a acción inicial será elaborar un borrador de 
regulamento interno da Comisión de Calidade. 

o 2.- Desenvolver canles de información a través da Área de Calidade que permitan e/ou 
favorezan unha maior coordinación institucional entre as diversas vicerreitorías e entre 
os centros (grupos de interese intercentros, xornadas de presentación de actividades, 
redes de colaboración, etc.) 

o 3.-Suxerir ó Consello de Goberno da UVigo un cambio de regulamento que implique a 
presenza dun membro da Área de Calidade, con voz e voto, en todas as Comisións das 
Vicerreitorías.  

 (AM-8, iniciada en 2017/2018): 
o 1.- Continuar co desenvolvemento das melloras da aplicación informática planificadas, 

incidindo naquelas cuestións que facilitan o manexo das mesmas por parte dos usuarios. 
o 2.- Estudar a viabilidade e analizar, técnica e económicamente, alternativas á aplicación 

informática actual.  
  (AM-9, iniciada en 2017/2018): 

o Aprobar o Manual de Calidade revisado e actualizado durante o curso 2013/14 (anexo 4 
guía de obxectivos de calidade), de xeito que se establezan criterios e requisitos para a 
determinación dos obxectivos de calidade do centro, e basándose nesto, que se redefinan 
os obxectivos de calidade existentes, así como as liñas de actuación e os indicadores que 
permitan desenvolvelos. 

  



 Plan de Accións de Mellora  

4 
 

TITULACIÓNS DE GRAO: 
 GRAO EN LINGUAS ESTRANXEIRAS. 

Curso 2017/2018: 

 (AM-1, iniciada en 2017/2018): 
o Traballar en colaboración coa nova Área de Captación de Alumnado da Vicerreitoría de 

Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria, para elaborar un plan de 
acción axeitado á nosa titulación que mellore a captación do estudantado. 

 (AM-2, iniciada en 2017/2018):  
o 1ª.- Traballar en colaboración coa nova Area de Captación de Alumnado da Vicerreitoría 

de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria, para elaborar un plan 
de acción axeitado a nosa titulación que mellore a taxa de ocupación. 

o 2ª.- Solicitar á CIUG, por medio da Vicerreitoría de Estudantes, que non peche o acceso á 
matrícula da nosa titulación no primeiro prazo, pois ten efecto perxudicial e impide facer 
un seguimento completo da relación entre demanda e oferta.  

 (AM-3, iniciada en 2017/2018): 
o Reforzar as actividades informativas do plan de acción titorial, involucrando á Área de 

Emprego e Emprendemento.  
 (AM-4, iniciada en 2017/2018): 

o Seguimento do desenvolvemento da coordinación de PAT para avaliar se a modificación 
do plano de orientación académica a nivel de centro foi axeitada.  

 (AM-5, iniciada en 2017/2018): 
o Mellorar a canalización da información ao estudantado por medio do programa de acción 

titorial.  
 (AM-6, iniciada en 2017/2018): 

o 1ª.- Mellorar as canles de comunicación co estudantado para detectar os aspectos máis 
problemáticos e recibir suxerencias pola súa parte sobre como abordalos. 

o 2ª.- Crear un equipo de traballo para elaborar un plan de accións e de actividades que 
respondan ás necesidades identificadas.  

 (AM-7, iniciada en 2017/2018): 
o Organización de reunións co profesorado das materias que reduciron a súa taxa de éxito 

para valorar a situación e establecer o xeito de abordala.  
 (AM-8, iniciada en 2017/2018): 

o 1ª.- Reflexionar sobre as causas de non acadar unha taxa de rendemento máis elevada, xa 
que demostra unha dificultade en superar os créditos establecidos para as materias. 

o 2ª.- Analizar a taxa de rendemento por materia co fin de identificar materias que mostren 
un índice baixo repetidamente, e tamén indentificar se as baixas taxas abundan nun curso 
en particular. 

o 3ª.- Analizar a taxa de rendemento en relación a outras taxas, fundamentalmente á taxa 
de avaliación. 

o 4ª.- Organizar reunións co profesorado e o alumnado das materias identificadas como 
problemáticas para fomentar a mellora no índice da taxa.  

 (AM-9, iniciada en 2017/2018): 
o 1ª.- Levar a cabo un seguimento especial do estudantado en 4º curso de grao para analizar 

as causas posibles da baixa taxa de graduación. 
o 2ª.- Modificar o regulamento de TFG e a guía docente da materia acorde co novo 

regulamento da Universidade, aprobado en Consello de Goberno.  
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GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN. 

Curso 2017/2018: 

 (AM-1, iniciada en 2017/2018) 
o Facer máis promoción dentro do ámbito correspondente para acadar a meta de 

adecuación.  
 (AM-2, iniciada en 2017/2018) 

o Crear unha comisión específica, no departamento de Tradución e Lingüística, encargada 
da promoción e captación de estudantes e avaliar a situación da combinación lingüística 
fr-gal.  

 (AM-3, iniciada en 2017/2018): 
o Reclamar, a través do Decanato e da Vicerreitoría de Organización Académica, que se 

teñan en conta os estudantes Erasmus no cálculo de alumnos por grupo para a 
elaboración da PDA.  

 (AM-4, iniciada en 2017/2018): 
o Realizar un seguimento do PAT e, de manterse a taxa de satisfacción baixa, valorar si pode 

ter que ver co cambio no modelo que empezou a funcionar este curso 2017/2018, que 
eliminou a figura dos titores/as pasando a unha única figura de coordinador/a e que 
reduciu as horas no cargo.  

 (AM-5, iniciada en 2017/2018): 
o Facer unha reunión cos docentes das materias que non acadan a taxa de éxito para valorar 

a situación e establecer o mellor xeito de abordalo.  

GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE E ESTUDOS LITERARIOS. 

Curso 2017/2018: 

 (AM-1, iniciada en 2017/2018): 
o Reunión de orientación sobre os módulos do grao co estudantado de segundo curso.  

 (AM-2, iniciada en 2017/2018): 
o Consideramos necesaria, para o correcto funcionamento da docencia semipresencial, a 

redacción dunhas normas de bo funcionamento da mesma e o atendemento do 
estudantado.  

 (AM-3, iniciada en 2017/2018): 
o Establecemento das liñas xerais e recomendacións para elaboración dos TFG.  

 (AM-4, iniciada en 2017/2018): 
o Promoción entre o alumnado do curso "Como afrontar o teu TFG" da Sección de Soporte 

á Aprendizaxe e á Investigación da Biblioteca Universitaria.  
 (AM-5, iniciada en 2017/2018): 

o Organizar reunión co profesorado do grao para analizar a marcha do curso e planificar o 
seguinte.  

 (AM-6, iniciada en 2017/2018): 
o Organizar titorías grupais presenciais voluntarias para alumnado semipresencial.  

 (AM-7, iniciada en 2017/2018): 
o Reunións entre o Coordinador do grao e o PAT para analizar o desenvolvemento do curso 

e dar resposta as solicitudes e peticións do alumnado.  
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TITULACIÓNS DE MÁSTER: 
MÁSTER EN TRADUCIÓN MULTIMEDIA. 

Curso 2017/2018: 

 (AM-1, iniciada en 2017/2018): 
o 1ª.- Manter o que se vén facendo no que atinxe a captación de estudantado, pero dar máis 

visibilidade ó mestrado nos paneis informativos da facultade. 
o 2ª.- Contactar coa ORI (Oficina de Relacións Internacionais) para enviar información do 

noso mestrado a universidades latinoamericanas.   
 (AM-2, iniciada en 2017/2018): 

o Solicitar a inclusión nun lugar destacado da web do mestrado o calendario de 
presencialidade do mesmo.  

 (AM-3, iniciada en 2017/2018): 
o Solicitude á xerencia, a través do administrador do centro, de persoal de apoio 

administrativo para o posgrao.  
 (AM-4, iniciada en 2017/2018): 

o Solicitar, a través da coordinadora de prácticas do mestrado e da CAM, unha maior 
implicación dos destinos de prácticas no seguimento dos estudantes.  

 (AM-5, iniciada en 2017/2018): 
o Necesidade de adecuar a normativa dos TFM da FFT ó novo regulamento aprobado na 

UVigo.  
 (AM-6, iniciada en 2017/2018): 

o Solicitar, a través da coordinadora de TFM do mestrado, a organización dun curso 
específico para a formación na elaboración do TFM, contando coa colaboración dos 
servizos da biblioteca.  

MÁSTER EN TRADUCIÓN E COMUNICACIÓN INTERNACIONAL. 

Curso 2017/2018: 

 (AM-1, iniciada en 2017/2018): 
o Contemplar a posibilidade de ofertar unha formación máis ampla para o curso 2018-2019 

cunha docencia dunhas 200 horas, como mínimo, coa creación dun novo Título Propio da 
Universidade de Vigo coordinado dende o MTCI.  

 (AM-2, iniciada en 2017/2018): 
o Crear unha nova web enteiramente adicada a formar especialistas en tradución para a 

industria do videoxogo, creada e xestionada dende a coordinación do MTCI, unha vez 
aprobado o devandito título no curso 2018/19.  

 (AM-3, iniciada en 2017/2018): 
o Decídese tomar medidas para incentivar a presentación do TFM no mesmo curso 

académico   en que se cursa o mestrado para non demorar no tempo a súa presentación e 
defensa.  
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MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICA APLICADA 

Curso 2017/2018: 

 (AM-1, iniciada en 2017/2018): 
o 1º.- Búsqueda de solucións técnicas para problemas puntuais coas conexións, que 

dificultan a docencia. Buscamos ampliar as posibilidades de comunicación entre o 
estudantado e o profesorado e facilitar as titorías virtuais. 

o 2º.- Estudar se se pode compartir algún tipo de recurso (Intranet, por exemplo, desde o 
CESGA) no que se agreguen os estudantes do mestrado e os docentes. 

o 3º.- Estudar a posibilidade de ter ferramentas para facer videochamadas ligadas ós 
correos electrónicos, o que facilitaría as titorías virtuais, a recuperación de clases sen ter 
que estar pendente da disponibilidade das salas de videoconferencia, etc. 

o 4º.- Nesta rede ter unha sección para antigos estudantes que poida facilitar o contacto con 
eles para avalicacións e seguimento do máster, publicar ofertas de bolsas, cursos, etc. 

o 5º.- Engadir unha pestana denominada "campus virtual" na web propia na que os 
estudantes poidan atopar as ligazóns directas para acceder ós campus virtuais da USC, 
UDC e UVIGO.  

 (AM-2, iniciada en 2017/2018) 
o 1ª.-Avaliar a carga de traballo total do estudantado, prestando especial atención ás 

materias de 3 créditos e ás que teñen máis dun docente para valorar se a mesma, se 
corresponde coa carga docente. 

o 2ª.-Manter reunións co profesorado para poñer en común os traballos que se lle encarga 
por materia e os prazos de entrega.  

 (AM-3, iniciada en 2017/2018): 
o 1ª.-Estudar con responsables das bibliotecas das tres universidades a posibilidade de que 

o estudantado do mestrado poida dispoñer de maneira simultánea de máis volumes e 
durante máis tempo para lle facilitar o traballo a realizar. 

o 2ª.-Nesta mesma liña, estudamos cos responsables das bibliotecas a posibilidade de 
acceso libre ós recursos bibliográficos electrónicos nas bibliotecas do SUG para todos os 
estudantes e profesorado do mestrado independentemente da universidade á que 
pertence.  

 (AM-4, iniciada en 2017/2018): 
o Revisión das guías docentes por parte dos coordinadores de módulos e materias.  

 (AM-5, iniciada en 2017/2018): 
o Solicitar cambios significativos no equipamento técnico da sala B6b (licenza multipunto) 

para posibilitar a comunicación directa e mellorada entre universidades.  
 (AM-6, iniciada en 2017/2018): 

o Tentar acadar asistencia de técnicos dispoñibles polo menos nos horarios de clase por 
videoconferencia.  

 (AM-7, iniciada en 2017/2018): 
o En colaboración coa área de posgrao, a coordinación do mestrado de ensino secundario e 

a nova Área de Captación de Alumnado da Vicerreitoría de Captación de Alumnado, 
Estudantes e Extensión Universitaria, elaborar un plan de acción encamiñado a 
compatibilizar un dobre grao de mestrado  
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MÁSTER EN ESTUDOS INGLESES AVANZADOS. 

Curso 2017/2018: 

 (AM-1, iniciada en 2017/2018): 
o Xestiónar coa Comisión Académica do Título para que os itinerarios coas denominación 

Itinerario de Lingüística e o Itinerario de Literatura e Cultura pasen a denominarse 
Itinerario de Lingua e Lingüística Inglesas e Itinerario de Literaturas e Culturas do 
ámbito anglófono e, así mesmo, a transformación dos mesmos en especialidades.  

 (AM-2, iniciada en 2017/2018): 
o 1ª.- Retirar do módulo obrigatorio as materias Métodos e recursos de investigación 

lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa (3ECTS) e Métodos e recursos de 
investigación literario-cultural no ámbito anglófono (3ECTS). 

o 2ª.-Esas materias pasarán a formar parte das novas especialidades Lingua e lingüística 
inglesa e Literaturas e culturas no ámbito anglófono, respectivamente.  

 (AM-3, iniciada en 2017/2018): 
o Dar a coñecer mellor, entre os recentemente graduados, a titulación, ademais de poñer 

especial atención nos licenciados en Filoloxía Inglesa e os titulados no estranxeiro.  
 (AM-4, iniciada en 2017/2018): 

o Solicitar á Reitoría que as horas docentes, tanto presenciais como semipresenciais deste 
mestrado, se contemplen debidamente no POD.  

 (AM-5, iniciada en 2017/2018): 
o Observamos que parte do personal PAS, ten unha falta de coñecemento no idioma inglés 

e demanda formación neste eido. Solicitar a creación de cursos de formación nesta 
disciplina para o PAS da FFT.  

 (AM-6, iniciada en 2017/2018): 
o Iniciar os contactos e negociacions precisas para a apertura de novos convenios de 

prácticas con centros ou institucións cercanas o campus.  

Estas accións de mellora, derivadas da análise de resultados das titulacións que segue a Facultade 
de Filoloxía e Tradución, inclúense cada curso académico no Informe de Revisión pola Dirección. 
O plan de acción de melloras ten como obxectivo conseguir a mellora continua, así como manter 
o certificado do Sistema de Garantía de Calidade do centro conforme ás directrices establecidas 
no programa FIDES-AUDIT. Nas fichas inclúense as novas accións de mellora do centro e das súas 
sete titulacións no curso 2017-2018 e o seguimento das accións dos distintos programas de 
calidade. 

As accións de mellora (ou accions correctoras derivadas das mesmas) revisanse nas fichas de 
accións de mellora iniciadas con posterioridade que as incluen, con obxecto de evitar 
redundancias no PAM. 
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RENOVACIÓN DA CERTIFICACIÓN DO SGC: 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
Centro Facultade de Filoloxía e Tradución 
Nº de Ficha de mellora AM-1 
Curso académico no que se formula a 
acción 

2017/2018 

Programa de calidade asociado  Certificación da implantación do SGIC 
Criterio do programa ao que se asocia C4 
Tipo de Acción de Mellora Centro 
Denominación da acción de mellora Implantación de Procedementos. 
Punto débil detectado Non se evidencia ni o despregamento nin unha correcta implantación dos Procedementos PE02, 

PA05 y PA06 relativos ó persoal docente e investigador e o persoal de administración e servizos. 
Actuacións a desenvolver 1- Redefinir (revisar e actualizar) os procesos relacionados coa xestión do persoal (PDI e PAS) 

integrando a dimensión institucional (tanto no ámbito de xestión coma no académico) no SGIC 
do centro. 
 

2.- Incorporar coma membros da Comisión de Calidade ós directores de todos os departamentos 
con docencia no centro. Con esta medida, preténdese obter información sobre os procesos de 
contratación do profesorado, detectar as necesidades de incorporación e formación do PDI e 
mellorar os procesos de toma de decisións. Ademais, integrase a información procedente de 
todos os departamentos, o que facilitará a comparación de políticas e necesidades. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Comisión de Calidade 
OBSERVACIÓNS A AM-1 correspóndese no informe de seguimento das accións de mellora da ACSUG coa NCM1. 
Revisión/ Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción A Facultade de Filoloxía e Tradución aprobou os procedementos PE01-P1 Xestión do PAS e 

PE02-P1 Xestión do Persoal docente e investigador-PDI na Comisión de Calidade o 21 de 
setembro de 2017 e en Xunta de Facultade o 18/10/2017. Os rexistros asociados a eles 
xeráronse e arquiváronse ao longo do curso académico 2017-2018 (curso no que entraron en 
vigor os procedementos) e nos seguintes. Toda a información de contacto do Persoal de 
Administración e Servizos e do Persoal docente e investigador do centro atópase recollida na 
páxina web. 
 

O procedemento PE01-P1 permite identificar todos os anos as necesidades de formación do 
PAS da FFT mediante a consulta realizada ao administrador do Ámbito Xurídico-Social e 
Humanidades. A información proporcionada rexístrase na aplicación do Sistema de Calidade. 
O informe emitido anualmente pola Unidade de Análises e Programas proporciona os datos 
sobre a porcentaxe do PAS do centro que participa en formación nos últimos catro anos 
(véxase a Táboa 1: Participación PAS FFT en plan de formación, no Portal de transparencia da 
Uvigo) 
Os resultados demostran que en tres dos últimos catro anos se alcanzou a meta (>80%) 
establecida nos obxectivos de calidade do centro. É dicir, máis do 80% do PAS do centro 
acudiu a programas de formación.  A consulta realizada ao administrador do Ámbito Xurídico-
Social e Humanidades tamén permitiu identificar as necesidades do PAS do centro (R1- PE01 
P1). Por exemplo, no último curso 2019-20 o administrador sinala que: “unha vez analizadas 
as circunstancias que afectan á xestión administrativa de todo o ámbito xurídico-social e 
humanidades,  considero  que  se  podería  propoñer  un  incremento  do 
persoal  (unha  persoa)  para  dar  un  maior  soporte  administrativo  aos  procedementos  de 
calidade  e  mestrados”.  Cúmprese  así  co  obxecto  do  procedemento  de  Xestión  do  PAS: 
“definir a metodoloxía que permite aos centros académicos xestionar as competencias que 
se  lle  atribúen  canto  á  xestión  do  persoal  de  administración e  servizos,  isto  é,  a 
identificación de recursos humanos e de formación continua para mellorar  
a súa calidade”. 
En canto ao proceso relacionado coa xestión do PDI (PE02 P1) permite identificar as accións 
formativas   derivadas   das   necesidades   detectadas.   No   curso   2019-20   á   vista   das 
necesidades identificadas polo PDI mediante a consulta ás direccións dos departamentos 
adscritos á Facultade de Filoloxía e Tradución propuxéronse diferentes cursos relacionados 
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coa formación en: elaboración de recursos didácticos multimedia, creación de materiais de 
docencia a distancia, servizos de Office 365, creación de vídeos en youtube, podcasts e pílulas 
didácticas, etc. O informe emitido anualmente pola Unidade de Análises e Programas 
proporciona os datos sobre a participación do PDI da Facultade de Filoloxía e Tradución en 
programas de formación. Os últimos datos pertencen ao curso 2018-2019 (véxase Táboa 2: 
Profesorado da FFT que participa en programas de formación, no Portal de transparencia da 
Uvigo). 

No que se refire á avaliación docente o procedemento Xestión de persoal docente e 
investigador recolle o procedemento institucional de avaliación docente conforme o programa 
Docentia. O profesorado da FFT participa neste programa de avaliación anual da actividade 
docente e remítelle os datos puntualmente á Área de Calidade. Non temos datos novos sobre 
a convocatoria quinquenal do programa Docentia dende a última data do período 2010/11 a 
2014/15 na que foi avaliado o 8,67% do profesorado. Ademais os últimos datos de 2018-19, 
emitidos pola Unidade de Análises e Programas, demostran que o 70,1% do PDI da FFT-sobre 
o total do persoal- ten o grao de doutor en todas as titulacións e alcanza, xa que logo, a meta 
establecida nos obxectivos de calidade do centro (70%-80%). En canto aos resultados de 
investigación de carácter académico, isto é, a relación entre o número de sexenios obtidos polo 
PDI do centro sobre o número de sexenios potenciais é de case o 66%, e non está moi lonxe da 
meta establecida como obxectivo de calidade (<70%). 
 

A última convocatoria do Programa Docentia avaliou a docencia correspondente aos cursos 
de 2012-2013 a 2016-2017. 
 

Na data de peche deste informe os resultados aínda son provisorios. Neste programa 
coordinado pola Área de Calidade, na última convocatoria participaron 2 profesores/as do 
centro. 
En resumo, o centro desenvolveu plenamente as melloras relativas á renovación de procesos 
de xestión de PAS e PDI. 

Accións correctoras a desenvolver Esta acción de mellora foi desenvolvida completamente. A Área de Calidade, logo de traballar 
de forma colaborativa con centros, servizos e unidades da Universidade de Vigo, presentou dous 
procedementos actualizados e mellorados: 
 

PE01-P1 Xestión do PAS PE02-P1 Xestión do Persoal docente e investigador PDI 
A Facultade de Filoloxía e Traducción aprobou en Comisión de Calidade do 21 de setembro de 
2017 e en Xunta de Facultade o 18/10/2017 estes procedementos. Os rexistros asociados aos 
mesmos foron xerados e arquivados ao longo do curso académico 2017-2018 (curso no que 
entraron en vigor os procedementos comentados). 
 
En canto á incorporación das direccións de departamento da Facultade de Filoloxía e Tradución 
na Comisión de Calidade, esta mellora está completamente desenvolvida dende o curso 2014-
2015. Na actualidade, os directores e directoras de departamento continúan integrando a 
Comisión de Calidade do centro, como se pode comprobar nas actas das comisións de calidade 
dende 2015 (dispoñibles en: http://fft.uvigo.es/es/calidad/comision-de-calidad/) 

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos O centro desenvolveu as melloras relativas a renovación de procesos de xestión de PAS e PDI. 
Data de finalización 2018-2019 
Grao de satisfacción ALTA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
Centro Facultade de Filoloxía e Tradución 
Nº de Ficha de mellora AM-2 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  Certificación da implantación do SGIC 
Criterio do programa ao que se asocia C4 
Tipo de Acción de Mellora Centro 
Denominación da acción de mellora Implantación procedemento PA07 
Punto débil detectado Non se evidencia unha correcta implantación do procedemento PA07 

respecto da xestión dos recursos materiais. 
Actuacións a desenvolver 1.- Elaborar e aprobar os procedementos do SGIC pendentes de 

actualizar, é dicir: 
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-Xestión das infraestruturas e ambiente de traballo (IA). 
-Xestión de compras e avaliación dos provedores. 
2.- Rematar a elaboración definitiva e aprobar os procedementos xa 
revisados durante o curso 2013/2014, é dicir: 
 

-Dirección estratéxica. 
 

-Xestión da calidade e mellora continua. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Comisión de Calidade 
OBSERVACIÓNS A AM-2 correspóndese no informe de seguimento das accións de 

mellora da ACSUG coa NCM2 
Revisión/ Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Os procedementos de Xestión de infraestruturas e ambiente de 

traballo e Xestión de compras e avaliación de provedores non foron 
incorporados ao Sistema de calidade dos centros ao ter un marcado 
carácter institucional. Estes procedementos están a ser revisados na 
actualidade, nun proxecto coordinado e liderado pola Área de 
Calidade. 
Os procedementos ligados á “Dirección estratéxica” e a “Xestión de 
calidade e mellora continua” foron aprobados e implantados no 
centro: 
• DE-01 P1Planificación e desenvolvemento estratéxico. Aprobación: 
27/01/2015 e 02/02/2015 pola Comisión de Calidade e Xunta de 
Facultade respectivamente. 
 

• DE-02 Seguimento e medición. Aprobación: 27/01/2015 e 
02/02/2015 pola Comisión de Calidade e Xunta de Facultade 
respectivamente. 
 

• DE-03 Revisión do sistema pola dirección. Aprobación: 
27/01/2015 e 02/02/2015 pola Comisión de Calidade e Xunta de 
Facultade respectivamente. 
 

• MC-02 Xestións de queixas, suxestións e parabéns. Aprobación: 
27/01/2015 e 02/02/2015 pola Comisión de Calidade e Xunta de 
Facultade respectivamente. 
 

• MC-05 Satisfacción das usuarias e usuarios. Aprobación: 
27/01/2015 e 02/02/2015 pola Comisión de Calidade e Xunta de 
Facultade respectivamente. 

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos A Facultade de Filoloxía e Tradución actualizou o procedemento IA-P1 

Xestión de recursos materiais e servizos que substitúe a dous 
procedementos (PA07 e PA08) integrándose nun mesmo. 

Data de finalización 2019-2020 
Grao de satisfacción MEDIA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
Centro Facultade de Filoloxía e Tradución 
Nº de Ficha de mellora AM-3 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  Certificación da implantación do SGIC 
Criterio do programa ao que se asocia C3 
Tipo de Acción de Mellora Centro 
Denominación da acción de mellora Participación estudantil e de titulados na Comisión de Calidade. 
Punto débil detectado Na composición actual da Comisión de Calidade non se atopan 

representantes nin do estudantado nin das persoas tituladas tal e como 
se define no Manual de Calidade. 



 Plan de Accións de Mellora  

12 
 

Actuacións a desenvolver 1.- Sensibilización do estudantado sobre a necesidade de participar 
nos órganos de goberno e decisión do centro, a través das charlas 
informativas e de orientación nas reunións celebradas cos tutores PAT. 
Nomeamento de representantes de cada curso dentro do PAT do 
centro coa finalidade de acadar que os estudantes se afagan a 
representar e a ser representados, e motivalos a participar 
activamente nos órganos de decisión. 
 

2.- Campaña intensiva específica de captación previa á convocatoria de 
eleccións a membros da Xunta de Centro. 
 

3.- Dada a imposibilidade de convocar eleccións á Xunta de Centro 
antes de decembro de 2015, establécese como medida anticipada 
propoñer o nomeamento na vindeira Xunta de Centro ó representante 
do sector do estudantado. 
 

En todo caso, o manual de calidade, no que se establece aa estrutura da 
Comisión de Calidade, será obxecto de actualización no cuarto 
trimestre do 2014. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Comisión de Calidade 
OBSERVACIÓNS A AM-3 correspóndese no informe de seguimento das accións de 

mellora da ACSUG coa NCM3 
Revisión/ Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Na composición actual da Comisión de Calidade, que xa contaba con 

dous representantes do estudantado, elixidos na Xunta de Facultade 
do 28 de novembro de 2019, incorporouse no curso 2019-20 como 
representante das persoas tituladas, tal e como se define no Manual 
de Calidade, a Alexia Dotras Bravo (pode comprobarse a composición 
actual no enlace web da Comisión de Calidade da Facultade de 
Filoloxía e Tradución). Alexia Dotras é profesora adxunta e 
coordinadora Erasmus outgoing ESE na Escola Superior de 
Educación do Instituto Politécnico de Bragança e investigadora 
integrada no Centro de Literatura Portuguesa da Facultade de Letras 
da Universidade de Coimbra (Portugal). Ademais a Comisión de 
Calidade está integrada por todos os coordinadores e coordinadoras 
das sete titulacións do centro, o enlace de igualdade, unha 
representante do persoal de administración e servizos, todos os 
directores e directoras de departamento con docencia na facultade e 
tres representantes do profesorado. Ademais no momento da 
redacción deste informe estase xestionado a incorporación 
dun/dunha representante da sociedade. Tamén é importante 
destacar a alta e activa participación do estudantado na Xunta de 
Facultade e nas comisións delegadas, xa que se fomentou desde o 
equipo directivo e desde as coordinacións a participación do 
estudantado nos órganos colexiados e comisións do centro. O actual 
equipo decanal, elixido en febreiro de 2020, reúnese cos 
representantes da delegación de estudantes do centro cando é 
necesario tomar decisións que atinxen ao futuro académico do 
estudantado, pois a súa voz é esencial para detectar as deficiencias e 
as fortalezas das titulacións ofertadas. 

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Na actualidade a Comisión de Calidade ten tres representantes do 

estudantado, un por cada titulación de grao, e unha representante das 
persoas tituladas. 

Data de finalización 2019-2020 
Grao de satisfacción ALTA 
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Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
Centro Facultade de Filoloxía e Tradución 
Nº de Ficha de mellora AM-4 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  Certificación da implantación do SGIC 
Criterio do programa ao que se asocia C3 
Tipo de Acción de Mellora Centro 
Denominación da acción de mellora Achegar SGC ás persoas tituladas e os empregadores. 
Punto débil detectado Débese achegar a información atinente o funcionamento do Sistema de 

Garantía de Calidade os grupos de interese non universitarios (persoas 
tituladas e empregadores, por exemplo) como parte da rendición de 
contas á sociedade. Nesta liña débese evitar a atomización na 
información que ofrece a Facultade sobre a súa oferta formativa e o 
funcionamiento da Comisión de Calidade e aumentar a súa 
intelixibilidade. 

Actuacións a desenvolver 1.- Revisar e sintetizar a información sobre a oferta formativa e o 
funcionamento da Comisión de Calidade facendo que primen criterios 
de claridade e relevancia para os grupos de interese non 
universitarios. 
2.- Definir de xeito preciso un plano operativo de información pública 
que facilite a difusión e a organización. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Comisión de Calidade 

Equipo decanal 
OBSERVACIÓNS A AM-4 correspóndese no informe de seguimento das accións de 

mellora da ACSUG coa PM4 
Revisión/ Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción A nova web da facultade recolle unha información moito máis 

organizada e clara da oferta formativa e das cuestións e resultados 
relativos ao Sistema de calidade. A nova web foi redeseñada e posta 
en pleno funcionamento con novo formato en maio de 2017. 
O rexistro asociado ao procedemento DO0301-P1 Información 
pública e rendemento de contas, que fai referencia ao Plan operativo 
de información pública, foi elaborado e aprobado pola Comisión de 
Calidade da facultade o 22 de abril de 2016. 

Accións correctoras a desenvolver Na Xunta de Facultade ordinaria celebrada o día 23 de xullo de 2019 o 
decano informa os membros da Xunta que se vai remodelar a web da 
Facultade de Filoloxía e Tradución e equipararse á páxina web 
institucional da Universidade de Vigo. A nova web, posta en pleno 
funcionamento con novo formato en marzo de 2020, é actualizada con 
moita regularidade pola mesma empresa de anos anteriores, en 
función das novidades e nova documentación que lle fai chegar o 
equipo decanal da FFT, e é preciso incorporar ao sitio institucional do 
centro. A nova web recolle unha información moito máis organizada e 
clara da oferta formativa e da información e resultados relativos ao 
Sistema de Garantía de Calidade. Neste sentido, cabe subliñar que a 
transparencia constitúe unha das prioridades do novo equipo 
directivo da FFT e ten o seu reflexo na nova web do centro, na que se 
pode consultar (pestana: Calidade) a documentación básica do Sistema 
de Garantía Interna de Calidade (SGIC) tanto na versión en galego 
como en español: manual de calidade, política e obxectivos de calidade 
do centro, procedementos do SGC, rexistros e evidencias e resultados 
de medición. Desde esta última pestana (resultados de medición) 
pódese acceder aos Informes de Revisión pola Dirección e tamén aos 
resultados de satisfacción dos grupos de interese dispoñibles no portal 
de transparencia da Universidade de Vigo. Estes resultados tamén se 
analizan na Comisión de Calidade a través dos Informes de Revisión de 
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cada curso académico publicados na web para a súa consulta polos 
grupos de interese. No curso pasado reflexionouse e analizáronse os 
resultados do curso 2018-2019 na reunión mantida o 21 de xullo de 
2020. A acta está pendente de aprobación, polo que non está 
dispoñible aínda na web da facultade. 
 

A pestana Seguimento de títulos incorpora os datos dos tres graos e 
catro mestrados que se imparten na Facultade de Filoloxía e 
Tradución. Na pestana de Calidade tamén se poden obter os datos 
sobre a acreditación institucional da Facultade de Filoloxía e 
Tradución, declarada pola Secretaría Xeral de Universidades con data 
28 de xaneiro de 2019, a acreditación dos títulos adscritos ao centro, a 
composición da Comisión de Calidade, o Programa de Apoio á 
Avaliación da Actividade Docente (DOCENTIA) e as cuestións relativas 
as QSP (queixas, suxestións e parabéns) con acceso directo para emitir 
unha QSP. En definitiva, coa nova páxina web garántese que a 
información relevante esté dispoñible de forma pública, accesible e 
actualizada para os distintos grupos de interese. 
 

No mes de setembro do 2020 tamén se puxo en funcionamento, no 
mesmo formato que a web da facultade de Filoloxía e Tradución, a nova 
web do Máster en Lingüistica Aplicada na que tamén se poderá 
consultar (pestana: Calidade) a documentación básica do Sistema de 
Garantía Interna de Calidade (SGIC) referida a esta titulación. 

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos En marzo de 2020 entrou en funcionamento a nova web da Facultade 

de Filoloxía e Tradución, equiparándose a web institucional da 
Universidade de Vigo. A nova web recolle unha información moito 
máis organizada e clara para os grupos de interese non universitarios 
e é actualizada con moita regularidade. 

Data de finalización 2019-2020 
Grao de satisfacción ALTA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
Centro Facultade de Filoloxía e Tradución 
Nº de Ficha de mellora AM-5 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  Certificación da implantación do SGIC 
Criterio do programa ao que se asocia C3 
Tipo de Acción de Mellora Centro 
Denominación da acción de mellora Análise da evolución histórica dos indicadores de rendimento. 
Punto débil detectado O traballo da Comisión de Calidade debe incluir, no futuro, a análise da 

evolución histórica dos indicadores de rendemento académico tanto 
globais coma ligados a cada materia, a análise das queixas e suxestións 
que remitan os diferentes grupos de interese e a análise da inserción 
laboral das persoas tituladas dos títulos da Facultade. 

Actuacións a desenvolver 1.- Revisar e analizar anualmente a evolución histórica dos indicadores 
de rendemento académico dentro da Comisión de calidade e adifusión 
dos mesmos na X.C. 
 

2.- Revisar e analizar pormenorizadamente as queixas e suxestións 
recibidas no centro durante o curso dentro da Comisión de Calidade e 
a difunsión da información na Xunta de Centro. 
 

3.- Aplicar a enquisa institucional de seguimento de persoas tituladas 
elaborada pola Área de Calidade e distribuila entre as persoas tituladas 
do centro para obter datos. A citada enquisa, destinada a obter os 
índices de satisfacción das persoas tituladas foi elaborada por un 
grupo de traballo multidisciplinar coordinado pola Área de Calidade. 
Esta información completará os datos facilitados dende ACSUG e dende 
outras fontes, de cara a obter unha información completa sobre os 
titulados. 
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Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Comisión de Calidade 
OBSERVACIÓNS A AM-5 correspóndese no informe de seguimento das accións de 

mellora da ACSUG coa PM5 
Revisión/ Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción 1. A Comisión de Calidade analiza anualmente a evolución dos 

indicadores de rendemento e a totalidade de indicadores do sistema 
de calidade a través do Informe de Revisión pola dirección de todos 
os títulos adscritos ao centro. Este informe publícase na web para a 
súa consulta polos grupos de interese. 
 

2. AS QSP (Queixas, suxestións e parabéns), tamén son analizadas 
cunha periodicidade mínima anual na Comisión de Calidade. A 
aplicación centralizada para a xestión de QSP permite extraer un 
informe detallado das achegas recibidas, o seu tratamento o tempo 
de resposta etc. Parte desta información (a que non está suxeita a 
protección de datos) refléxase de forma breve no Informe de 
Revisión pola dirección. 
 

3. Dende o curso 2014-2015 xa se veñen desenvolvendo enquisas a 
titulados e empregadores. Os resultados dos primeiros tamén se 
incorporan e analizan no Informe de revisión pola dirección. Os 
resultados obtidos o curso pasado non aparecían desagregados por 
titulación, senón que ofrecía datos xerais da Uvigo. 

Accións correctoras a desenvolver O Informe de Revisión pola Dirección, ademais dun amplo análise de 
resultados das enquisas de satisfacción ligadas aos distintos grupos 
de interese, inclúe unha análise dos resultados das materias e o 
informe de cualificacións das mesmas das sete titulacións do centro. 
No último Informe correspondente ao curso 2018-2019, que se pode 
consultar na web da facultade, faise unha valoración global como 
centro dalgún dos principais indicadores académicos do estudantado 
de grao e mestrado, como é o referido ás taxas de abandono. O 
Informe tamén inclúe unha reflexión polo miúdo sobre cada un dos 
indicadores por título. É dicir, en cada caso analízanse as taxas de 
rendemento, éxito e avaliación do estudantado por materias dividido 
por titulacións de grao e mestrado e especifícanse as cualificacións 
obtidas en cada materia dividido tamén por titulacións de grao e 
mestrado. En canto ás QSP (queixas, suxestións e parabéns) recibidas 
no centro seguen sendo adecuadamente atendidas, respondidas e 
tómanse as medidas oportunas para solucionalas e tamén se 
incorporan ao Informe. Finalmente, o Informe de Revisión inclúe os 
resultados e unha análise pormenorizada das enquisas de 
satisfacción do estudantado, profesorado, persoas tituladas e 
empregadores, desagregados por titulacións de grao e mestrado. 
Polo tanto, estes resultados analízanse na Comisión de Calidade a 
través dos Informes de Revisión de cada curso académico publicados 
na web para a súa consulta polos grupos de interese. A reflexión e 
análise dos resultados do curso 2018-2019 fíxose na reunión 
mantida o 21 de xullo de 2020 e informouse a Xunta de Centro na 
reunión do 22-07-2020. As actas están pendente de aprobación, polo 
que non están dispoñibles aínda na web da facultade. 

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos O Informe de Revisión pola Dirección inclúe os resultados das materias 

e o informe de cualificación das mesmas das sete titulacións dos 
centros que son analizados polos coordinadores e coordinadoras das 
titulacións. 

Data de finalización 2019-2020 
Grao de satisfacción ALTA 
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Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
Centro Facultade de Filoloxía e Tradución 
Nº de Ficha de mellora AM-6 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  Certificación da implantación do SGIC 
Criterio do programa ao que se asocia C3 
Tipo de Acción de Mellora Centro 
Denominación da acción de mellora Mellorar a participación estudantado nas enquisas. 
Punto débil detectado Débese continuar coa busca de medidas que permitan incrementar a 

participación do estudantado na cumprimentación das enquisas de 
satisfacción. 

Actuacións a desenvolver 1.- Rematar as actividades levadas a cabo polo grupo de traballo 
multidisciplinar constituido co obxectivo de racionalizar e mellorar as 
metodoloxías de avaliación empregadas. 
 

Este grupo de traballo constituíuse en abril de 2014 e actualmente está 
na fase final das conclusions, pendente da reunión de peche. 
2.- Realización dunha campaña institucional para explicar e fomentar 
as actividades de recollida de opinión dos distintos grupos de interese. 
Incidirase na explicación da importancia de cada unha das enquisas e 
do su impacto nos programas de calidade e mellora continua dos 
centros e dos servizos. 
 

3.- Mellorar o acceso á aplicación informática para poder cubrir as 
enquisas de satisfacción. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Comisión de Calidade 
OBSERVACIÓNS A AM-6 correspóndese no informe de seguimento das accións de 

mellora da ACSUG coa PM7 
Revisión/ Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Deseñouse e desenvolveuse a campaña de publicidade e promoción 

da participación das enquisas con resultados desiguais nas distintas 
titulacións. Achégase cartel da campaña. Tamén se mellorou o acceso 
á aplicación das enquisas nun traballo coordinado cos servizos 
informáticos. 

Accións correctoras a desenvolver Todos os anos se inclúe información ampla e desagregada sobre os 
resultados de satisfacción das distintas partes interesadas no Informe 
de Revisión pola Dirección. Os últimos resultados dispoñibles 
correspondentes ao curso 2018-2019 sitúan a participación do 
estudantado no conxunto de titulacións do centro por riba do 20% 
(21,88%) sendo semellante a participación no conxuntos dos graos 
(21,92%) e do conxunto dos mestrados (21,82%). A reflexión e 
análise dos resultados do curso 2018-2019 fíxose na reunión da 
Comisión de Calidade do 21 de xullo de 2020 e informouse a Xunta de 
Centro na reunión do 22-07-2020. As actas están pendente de 
aprobación, polo que non están dispoñibles aínda na web do centro. 
No curso 2019-2020 seguiuse traballando desde as coordinacións dos 
títulos e enviáronse recordatorios periódicos ao estudantado para 
animalos a que realizasen as enquisas. Dos resultados provisionais 
extráense valores positivos: a porcentaxe de participación do 
estudantado da facultade nas enquisas a principios de xullo de 2020 
era do 37%. Porén, é necesario seguir fomentando accións de 
comunicación co estudantado co fin de incentivar a participación, ben 
a través de Faitic, das listas de correo electrónico e, sobre todo, a 
través das reunións do Plan de Acción Titorial. Outra posibilidade 
podería ser, e intentarase levar a práctica no presente curso 2020-21, 
solicitarlle ao profesorado de 3º dos graos e dos mestrados que deixen 
uns minutos das súas aulas para que o estudantado realice as 
enquisas. 

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
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Resultados obtidos Incentivouse a participación desde as coordinacións dos títulos 
enviando recordatorios periódicos ao estudantado para anímalos a 
que realicen as enquisas de satisfacción. 

Data de finalización 2019-2020 
Grao de satisfacción MEDIA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
Centro Facultade de Filoloxía e Tradución 
Nº de Ficha de mellora AM-7 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  Certificación da implantación do SGIC 
Criterio do programa ao que se asocia C3 
Tipo de Acción de Mellora Centro 
Denominación da acción de mellora Incrementar a implicación institucional no SGC. 
Punto débil detectado Evidenciase a necesidade dunha maior implicación institucional en 

todo aquilo relativo ó Sistema de Garantía de Calidade tentando 
mellorar a conexión, en materia de calidade, entre os diferentes 
vicerreitorados, o que facilitaría a correcta implantación daqueles 
procedementos estratéxicos e de apoio que, tal e como se atopan 
definidos, non dependen da Facultade. 

Actuacións a desenvolver 1.- Crear un órgano institucional (Comisión de calidade) en materia de 
calidade con labores de coordinación e análise. (Esta acción está 
prevista no programa electoral do equipo reitoral). Para levar esto a 
término, a acción inicial será elaborar un borrador de regulamento 
interno da Comisión de Calidade. 
 

2.- Desenvolver canles de información a través da Área de Calidade que 
permitan e/ou favorezan unha maior coordinación institucional entre 
as diversas vicerreitorías e entre os centros (grupos de interese 
intercentros, xornadas de presentación de actividades, redes de 
colaboración, etc.) 
 

3.-Suxerir ó Consello de Goberno da UVigo un cambio de regulamento 
que implique a presenza dun membro da Área de Calidade, con voz e 
voto, en todas as Comisións das Vicerreitorías. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Órganos de Goberno da UVigo 
OBSERVACIÓNS A AM-7 correspóndese no informe de seguimento das accións de 

mellora da ACSUG coa PM8 
Revisión/ Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción As accións 1 e 2 foron concretadas segundo o establecido. 

Creouse a Comisión de Calidade da Universidade; pode consultarse o 
seu regulamento na web. 

Accións correctoras a desenvolver A posta en marcha da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo, 
creada en marzo de 2015, permitiu o desenvolvemento de 
mecanismos coordinados a nivel institucional para mellorar a 
eficacia do sistema de calidade de todos os centros da Universidade 
de Vigo. Esta Comisión, presidida polo reitor, está integrada polos 
decanos ou directores de todos os centros universitarios e por 
representantes de todos os grupos de interese e é o principal órgano 
de debate e coordinación a nivel institucional relacionado co 
desenvolvemento e mellora dos programas de calidade. Non só é un 
foro de análise, debate e validación de cuestións estratéxicas, senón 
que se tratan as cuestións específicas dos distintos centros aportando 
experiencias conxuntas e aproveitando as sinerxías xeradas no 
desenvolvemento dos distintos programas de calidade. 

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Creación da Comisión de Calidade da Universidade. 
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Data de finalización 31/07/2019 
Grao de satisfacción ALTA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
Centro Facultade de Filoloxía e Tradución 
Nº de Ficha de mellora AM-8 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  Certificación da implantación do SGIC 
Criterio do programa ao que se asocia C3 
Tipo de Acción de Mellora Centro 
Denominación da acción de mellora Mellora da aplicación informática do SGC. 
Punto débil detectado Recoméndase que a aplicación informática coa que se xestiona o 

Sistema de Garantía de Calidade da Facultade sexa mais amigable e 
intuitiva para que o seu uso se poida simplificar e xeneralizar, 
alomenos, ós membros da Comisión de Garantía de Calidade da 
Facultade. 

Actuacións a desenvolver 1.- Continuar co desenvolvemento das melloras da aplicación 
informática planificadas, incidindo naquelas cuestións que facilitan o 
manexo das mesmas por parte dos usuarios. 
 

2.- Estudar a viabilidade e analizar, técnica e económicamente, 
alternativas á aplicación informática actual. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Área de Calidade 
OBSERVACIÓNS A AM-8 correspóndese no informe de seguimento das accións de 

mellora da ACSUG coa PM9 
Revisión/ Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción A nova aplicación leva tres cursos académicos empregándose, sen 

que se teñan producido incidencias ou problemas reseñables 
facilitando a xestión documental do Sistema de Calidade. 

Accións correctoras a desenvolver As accións propostas desenvolvéronse completamente segundo o 
definido no plan de mellora. 
 

Estívose a traballar no diseño dunha nova aplicación informática que 
se concretou este mesmo curso académico. 
 

Accédese a través da secretaría virtual da Universidade de Vigo. 
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Deseño e posta en funcionamento dunha nova aplicación de xestión 

documental. 
Data de finalización 04/09/2017 
Grao de satisfacción ALTA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
Centro Facultade de Filoloxía e Tradución 
Nº de Ficha de mellora AM-9 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  Certificación da implantación do SGIC 
Criterio do programa ao que se asocia C1 
Tipo de Acción de Mellora Centro 
Denominación da acción de mellora Redefinición e desenvolvemento dos obxectivos de calidade. 
Punto débil detectado Recoméndase redefinir e desenvolver uns obxectivos de calidade, 

conforme a unha estratexia basada na mellora continua e que se 
determinen as accións precisas para poder levalos a cabo. Así, os 
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obxectivos establecidos pola Facultade deberían caracterizarse polos 
seguintes requisitos: ser medibles de xeito que se poda coñecer o seu 
grao real de consecución, ser acadables, estar coordinados cos plans de 
mellora da Facultade, involucrar ós distintos grupos de interese e 
poder ser desenvolvidos a través de plans concretos de actuación. 

Actuacións a desenvolver Aprobar o Manual de Calidade revisado e actualizado durante o curso 
2013/14 (anexo 4 guía de obxectivos de calidade), de xeito que se 
establezan criterios e requisitos para a determinación dos obxectivos 
de calidade do centro, e basándose nesto, que se redefinan os 
obxectivos de calidade existentes, así como as liñas de actuación e os 
indicadores que permitan desenvolvelos. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Comisión de Calidade 
OBSERVACIÓNS A AM-9 correspóndese no informe de seguimento das accións de 

mellora da ACSUG coa PM6. 
A PM6 é un engadido adicional ó documento enviado a ACSUG. 

Revisión/ Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Nos últimos meses do curso 2019-2020 traballouse na actualización 

do Manual de Calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución. Esta 
modificación realizouse polas actualizacións feitas desde a Área de 
Calidade nos distintos procesos de calidade. Tamén se actualizou a 
información que estaba obsoleta: por exemplo, a información dos 
estatutos da Universidade de  Vigo recollida  no 
Manual,  pois  os  últimos  foron  aprobados  en  febreiro de  2019, 
a información e nova denominación da Área de Calidade (antes 
chamada Área de Apoio á docencia e Calidade) e da Unidade de 
Análise e Programas (antes Unidade de Estudos e Programas), e 
actualizáronse os estudos de máster pois aparecían seis, fronte aos 
catro actuais (elimináronse o Máster en Artes Escénica e o Máster en 
Lingua e Comunicación nos Negocios) e actualizouse a información 
dos programas ERASMUS+ (antes Sócrates- Erasmus) e Sicue (antes 
Séneca-Sicue). En materia de calidade, incluíronse todos os feitos 
relevantes que se fixeron no centro desde o curso 2014-2015 ata a 
actualidade: por exemplo a obtención do certificado de SGI, a 
Acreditación Institucional da Facultade de Filoloxía e Tradución da 
Universidade de Vigo ou actualización de distintos procedementos. 
Finalmente, actualizouse o cadro que harmoniza as directrices 
nacionais e internacionais na materia de calidade dentro do ámbito 
universitario e responde ás esixencias expresadas nelas e incluíuse 
algunha referencia lexislativa básica como a Lei Orgánica 3/2018, de 
5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía dos 
dereitos dixitais. 
Tamén se renovaron os anexos 1 (Listaxe de Procedementos en vigor 
do Sistema de Garantía de Calidade) e 6 (Manual de Procesos) do 
Manual de Calidade enviados pola Área de Calidade. 
Por outra banda, fixéronse algúns cambios no anexo 4 do Manual de 
Calidade (Política e obxectivos de calidade) modificando un pouco 
algunhas das metas que nos últimos cursos non se alcanzaron 
(ocupación da titulación, taxa de abandono, taxa de graduación, 
resultados de investigación de carácter académico e porcentaxe de 
PAS en programas de formación). Ademais incluíronse os 
indicadores referidos ao grao de satisfacción de profesorado, persoas 
tituladas e estudantado coa planificación e desenvolvemento da 
ensinanza co obxectivo de mellorar a planificación e 
desenvolvemento das distintas titulacións impartidas na Facultade 
de Filoloxía e Tradución. Relacionado con isto, no mes de setembro 
de 2020 a Área de Calidade actualizou o procedemento Medición da 
satisfacción dos grupos de interese. 
A reflexión sobre estes documentos fíxose na reunión da Comisión de 
Calidade do 21 de decembro de 2020 e aprobáronse na Xunta de 
Centro ese mesmo día. As actas están pendente de aprobación, polo 
que non están dispoñible aínda na web do centro. 
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Accións correctoras a desenvolver Revisión e actualización completa e pormenorizada do Manual de 
Calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución 

OBSERVACIÓNS  Ligazón ao Manual de Calidade e os seus anexos: 
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/manual-de-calidade/ 

Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Actualizouse o Manual de Calidade e a Política e Obxectivos de calidade 

da Facultade. 
Data de finalización 2020-2021 
Grao de satisfacción ALTA 

 

GRAO EN LINGUAS ESTRANXEIRAS 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-1 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1/C7 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Mellorar captación do estudantado 
Punto débil detectado. A nota de corte sufriu unha lixeira baixada nos últimos cursos, sendo 

inferior ao obxectivo de calidade. 
Actuacións a desenvolver Traballar en colaboración coa nova Área de Captación de Alumnado da 

Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión 
Universitaria, para elaborar un plan de acción axeitado á nosa 
titulación que mellore a captación do estudantado. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da titulación 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción A coordinadora reuniuse coa Directora da Área de Captación para 

recoller suxestións e posibles accións a levar a cabo co fin de mellorar 
a captación do alumnado, ben en colaboración ou ben a nivel de 
titulación ou facultade. A coordinadora foi informada de que a baixada 
na nota mínima de accesos é algo xeral a nivel de universidade, non 
afecta soamente as nosas titulacións, mais somos conscientes de que 
debemos buscar canles que axuden a acadar a meta establecida. 

Accións correctoras a desenvolver Comentáronse as seguintes posibilidades: 
- Actividades de divulgación, charlas temáticas; por exemplo, Fun 
Facts about the History of the English Language, An Insightful 
Approach to Tolkien at University. 
- Participación activa e presente na Xornada de Orientación 
Universitaria (XOU, 15 abril de 2020), no posto expositor da FFT. 
- Participación activa e presente nas Xornadas Comarcais de 
Orientación. A maioría son organizadas polo SIUE pero podemos 
ofertar as nosas xornadas en centros educativos concretos. 
- Participación no programa STEMbanch. Considerar a posibilidade 
de elaborar un proxecto innovador e, de ser viable, contactar coa 
Área de Captación para informarse sobre como levalo a cabo. 

OBSERVACIÓNS: A coordinadora informou á coordinadora de PAT e á dirección do 
departamento para que colabore nestas accións xunto co novo 
Vicedecanato de Comunicación, Captación e Diversidade, durante o 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/manual-de-calidade/
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segundo cuadrimestre do curso 2019/20 ou no vindeiro curso 
2020/21. 

Estado / Nivel de cumprimento SEN FINALIZAR/ REALIZADA EN PARTE 
Resultados obtidos  
Data de finalización  
Grao de satisfacción  
Revisión / Valoración da acción de mellora 
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS: As visitas, feiras etc. quedaron todas canceladas por mor do 

confinamento. 
Estado / Nivel de cumprimento SEN FINALIZAR/ REALIZADA EN PARTE 
Resultados obtidos  
Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 
 Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-2 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado   FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Mellorar a taxa de ocupación. 
Punto débil detectado A taxa de ocupación non acada a meta establecida, malia que o 

obxectivo si se acadou no prazo de preinscrición. 
Actuacións a desenvolver 1ª.- Traballar en colaboración coa nova Area de Captación de 

Alumnado da Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e 
Extensión Universitaria, para elaborar un plan de acción axeitado a 
nosa titulación que mellore a taxa de ocupación. 
2ª.- Solicitar á CIUG, por medio da Vicerreitoría de Estudantes, que non 
peche o acceso á matrícula da nosa titulación no primeiro prazo, pois 
ten efecto perxudicial e impide facer una seguimento completo da 
relación entre demanda e oferta. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da titulación 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción A coordinadora reuniuse coa Directora da Área de Captación para 

reflexionar sobre o peche de matrícula no primeiro prazo. É común 
pechar con 54-56 estudantes no primeiro chamamento, pois é moi 
común en todas as titulacións que 2-3 estudantes cancelen a 
matrícula. 
Neste curso en particular 2017/18 o número de estudantes que 
cancelaron a súa matrícula no primeiro chamamento foi 
inesperadamente superior ó habitual, o que derivou en que a 
matrícula final fose inferior a 50 (49). 

Accións correctoras a desenvolver A coordinadora de titulación estará pendente do número de matrículas 
no primeiro chamamento para evitar que se peche cun número baixo 
e que a cancelación de matrícula derive de nov nunha baixa taxa de 
ocupación.  

OBSERVACIÓNS: Cf. dato positivo en 2018/19 cun 102% de taxa de ocupación. 
Estado / Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Mellorou un pouco a taxa de ocupación 
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Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción ALTA 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-3 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1/C5 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Mellorar a satisfacción das persoas tituladas 
Punto débil detectado Detectamos nas enquisas realizadas un baixo índice de satisfacción do 

sector egresado coa orientación académica e a orientación 
profesional/laboral. 

Actuacións a desenvolver Reforzar as actividades informativas do plan de acción titorial, 
involucrando á Área de Emprego e Emprendemento. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación do PAT 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción A coordinadora da titulación mantivo contacto continuo co sector 

egresado mediante o espazo de coordinación na plataforma FAITIC. 
Informouse puntualmente de bolsas de estudos específicas para a 
nosa titulación, lectorados, bolsas Fubright, estudos de mestrado, 
etc... 
En relación as cuestións de emprego, a coordinadora da titulación 
enviou ofertas de prácticas en empresas e de emprego específicas 
para a nosa titulación, así como información sobre feiras de emprego 
universitario, por exemplo Finde.U, e tamén de voluntariado na ORI. 

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS: Estaremos pendentes das futuras enquisas das persoas tituladas para 

ver a evolución e si é preciso, no futuro, implementar outro tipo de 
medidas. 

Estado / Nivel de cumprimento FINALIZADA/REALIZADA 
Resultados obtidos Reforzouse a comunicación coas persoas tituladas e coas empresas 
Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción MEDIO 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-4 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1/C5 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Mellorar orientación académica do plan de acción titorial 
Punto débil detectado Detectamos un baixo índice de satisfacción do sector do alumnado coa 

orientación académica do plan de acción titorial. 
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Actuacións a desenvolver Seguimento do desenvolvemento da coordinación de PAT durante o curso 
2018/19 para avaliar se a modificación do plano de orientación 
académica a nivel de centro foi axeitada. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación do PAT 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción A coordinadora de PAT reforzou a orientación académica nas xuntanzas 

co alumnado non só de 4º curso senón tamén de 3º e 2º curso.  

Accións correctoras a desenvolver Tal e como se recolle nos informes de PAT, destacan entre outras 
accións, 
No curso 2018/19: 
- Orientación sobre formación complementaria, voluntariado e 
asociacionismo: 2º curso, 16/10/2018. 
- Información sobre bolsas e sobre posibilidades de 
estudo/profesionais: 2º curso, 09/04/2019. 
- Información sobre bolsas e sobre saídas profesionais: 3º curso, 
09/04/2019. 
- Información sobre Mestrados, saídas profesionais, e posibilidade de 
facer prácticas en empresas: 4º curso 25/09/2018. Cómpre destacar 
que, desgraciadamente, o alumnado de 4º curso no asistiu á reunión 
convocada pola coordiandora de PAT para o día 09/04/2019, na que se 
ían tratar estes temas. 
No curso 2019/20 (ata o momento de elaborar este informe): 
- Orientación sobre formación complementaria, voluntariado e 
asociacionismo: 2º curso, 20/11/2019. 
- Información sobre bolsas e páxinas web de interese: 3º curso, 
14/11/2019. 
A coordinadora de PAT reforzou a orientación académica nas xuntanzas 
co alumnado de 2º, 3º e 4º curso, dentro destas xuntanzas atópase, 
- Información sobre mestrados, bolsas: 4º curso, 14/11/2019. 

OBSERVACIÓNS: Agardamos pola aprobación do procedemento de “Orientación ó 
estudantado e atención as necesidade específicas de apoio educativo” no 
curso 2020/2021 

Estado / Nivel de cumprimento SEN FINALIZAR/ EN PROCESO DE REALIZACIÓN 
Resultados obtidos  
Data de finalización  
Grao de satisfacción  
  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción Estase traballando no procedemento de "Orientación ao estudantado e 

atención ás necesidades específicas de apoio educativo" 
Agardamos que estea rematado e aprobado a principios do ano 2021. 

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS:  
Estado / Nivel de cumprimento SEN FINALIZAR/ EN PROCESO DE REALIZACIÓN 
Resultados obtidos  
Data de finalización  
Grado de satisfacción  
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Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-5 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C2 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Mellorar a información ó alumnado 
Punto débil detectado Detectamos  un baixo índice de satisfacción do sector do alumnado coa 

"utilidade" da información que lles chega por "outros soportes". 
Actuacións a desenvolver Mellorar a canalización da información ao estudantado por medio do 

programa de acción titorial. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación do PAT 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data da creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Tanto a coordinadora de PAT como a coordinadora de titulación tentaron 

focalizar a difusión de actividades/ofertas específicas para o alumnado 
do noso grao, e así evitar o excesivo uso de información de actividades 
que non son próximas ao perfil de GLE (Grao en Linguas Estranxeiras). 

Accións correctoras a desenvolver Tanto a coordinadora de PAT coma a coordinadora de titulación 
transmitiron, e continuan a facelo, a información por varias canles, como 
son as reunións de PAT cuadrimestrais (ver apartado anterior AM-4), 
correos electrónicos e anuncios por medio do espazo Faitic, 
especialmente sobre ofertas de bolsas.  
A coordinadora de PAT fixo fincapé en fomentar, fundamentalmente, a 
asistencia ás reunións presenciais que ela mesma convoca e en consultar 
as páxinas web de interese das que lles informou nas reunións de PAT. 
A coordinadora de titulación colaborou nesta acción de mellora 
informando ó alumnado da páxina web de Facebook sobre emprego, 
bolsas e prácticas específicas para o alumnado da FFT, así coma sobre 
actividades específicas para o noso grao vía o espazo da coordinación de 
titulación en Faitic e mediante a lista de correo Filing do departamento 
FIFA (Filoloxía inglesa, francesa e alemá). 

OBSERVACIÓNS:  
Estado / Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Mellorouse a canalización da información ao estudantado 
Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción ALTO 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-6 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C6 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Mellorar a satisfacción do alumnado coa titulación. 
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Punto débil detectado Detectado un baixo índice de satisfacción global do sector alumnado coa 
titulación e en descenso en comparación cos cursos anteriores. 

Actuacións a desenvolver 1ª.- Mellorar as canles de comunicación co estudantado para detectar os 
aspectos máis problemáticos e recibir suxerencias pola súa parte sobre 
como abordalos.  
2ª.- Crear un equipo de traballo para elaborar un plan de accións e de 
actividades que respondan ás necesidades identificadas. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación do PAT, coordinación da titulación, Vicedecana de 

Calidade. 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Sobre a acción de mellora (1ª), ver os comentarios expostos nos plans 

de mellora AM-4 e AM-5 do GLE, levadas a cabo pola coordinadora do 
PAT. 
Sobre a acción de mellora (2ª), o equipo de traballo non tivo ocasión de 
levar a cabo accións puntuais por mor da renuncia da Vicedecana de 
Calidade ó seu cargo (outubro 2019) e da situación complexa da 
coordinación da titulación (outubro 2019). Queda pendente de 
seguimento coa actual VD de Calidade. 
A acción de mellora 2ª quedou aprazada por mor da carga de traballo 
derivada do confinamento obrigado a causa do COVID 19. 

Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS:  
Estado / Nivel de cumprimento SEN FINALIZAR/ REALIZADA EN PARTE 
Resultados obtidos  
Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-7 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C6 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Mellora da taxa de éxito por materias. 
Punto débil detectado Detectado un descenso marcado no éxito dalgunhas materias 

situandose as mesmas por debaixo do obxectivo de calidade. 
Actuacións a desenvolver A organización de reunións co profesorado das devanditas materias 

para valorar a situación e establecer o xeito de abordala. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da titulación. 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data da creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción A coordinadora da titulación elaborou unha táboa detallada sobre a 

situación das materias implicadas e organizou reunións individuais 
co profesorado responsable de ditas materias, conxuntas no caso da 
área de alemán e da área de francés. As razóns ou causas posibles que 
se esgrimiron nestas reunións varían, naturalmente, entre materias, 
mais se poden identificar factores comúns: 
1º.- O grupo que de 2º no curso 2017/18 foi un grupo de alumnado 
moi pouco participativo, con ausencias destacadas ás aulas, con falta 



 Plan de Accións de Mellora  

26 
 

 

de interese xeral en todas as materias, e notas baixas globalmente, 
que seguen a actuar de igual xeito en 3º curso (2018/19) e en 4º 
curso (2019/20), con descontento xeral por parte do profesorado. 
2º.- Tres das materias de 3º curso son impartidas no segundo 
cuadrimestre; pode ser que a carga de traballo nese cuadrimestre 
derive en que o alumnado opte por non presentarse á avaliación, o 
que deriva en baixas taxas de rendemento.  
3º.- O profesorado, na área de alemán, percibe xa dende fai tempo 
certa falta de coñecemento lingüístico básico por parte do alumnado, 
o cal deriva inevitablemente nunha maior dificultade para aprender 
o idioma. Tamén perciben falta de traballo: calquera idioma precisa 
estudo diario e continuo, e moito máis o idioma alemán; no se percibe 
esforzo suficiente por parte do alumnado.  
Outros factores a ter en conta: 
- A materia de 3º curso, Historia do Primeiro Idioma Estranxeiro vese 
afectada pola falta de convalidación do alumnado de intercambio. Por 
unha banda conta como suspenso, e por outra o alumnado cando 
regresa en 4º curso no pode asistir ás aulas por incompatibilidade de 
horario, o cal repercute negativamente no seu rendemento. 
-A matería de 3º curso Ámbito III percibe tamén o efecto dos 
programas de intercambio. Moito alumnado incorpórase á materia xa 
ben comezado o cuadrimestre, a miúdo xa pasada a primeira proba 
de avaliación. Isto ten, naturalmente, un efecto negativo na taxa de 
rendemento. 
- A maiores, a coordinadora da titulación estudou a situación coa 
coordinadora de PAT por si houbese casos problemáticos 
destacados, mais os informes das reunións de PAT non recollen nada 
salientable que permita indentificar causas específicas. 

Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS: Levamos a cabo todo o traballo planificado e continuaremos a facelo 
nos vindeiros cursos.  Analizaremos a evolución dos datos e 
buscaremos novas accións no caso de que non mellore. 

Estado / Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Abordáronse as causas do problema nas materias con taxas de éxito 

máis baixas. 
Data de finalización CURSO 2018/2019 
Grado de satisfacción ALTO 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-8 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C7/C6 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Análise e estudo das taxas de rendemento para a súa mellora 
Punto débil detectado A taxa de rendemento está preto da meta establecida pero non a acada, 

e mostra unha baixada progresiva nos últimos cursos. 
Actuacións a desenvolver 1ª.- Reflexionar sobre as causas de non acadar unha taxa de 

rendemento máis elevada, xa que demostra unha dificultade en 
superar os créditos establecidos para as materias. 
2ª.- Analizar a taxa de rendemento por materia co fin de identificar 
materias que mostren un índice baixo repetidamente, e tamén 
indentificar se as baixas taxas abundan nun curso en particular. 
3ª.- Analizar a taxa de rendemento en relación a outras taxas, 
fundamentalmente á taxa de avaliación. 
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4ª.- Organizar reunións co profesorado e o alumnado das materias 
identificadas como problemáticas para fomentar a mellora no índice 
da taxa. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da titulación. 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data da creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Remitimos esta revisión a AM-7 do GLE, xa que tratamos este tema 

na análise da mesma e esta queda incluida na outra. 

Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS: Levamos a cabo todo o traballo planificado e continuaremos a facelo 
nos vindeiros cursos.  Analizaremos a evolución dos datos e 
buscaremos novas accións no caso de que non mellore. 

Estado / Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Abordáronse as causas do problema nas materias con taxas de 

rendemento máis baixas. 
Data de finalización CURSO 2018/2019 
Grado de satisfacción ALTO 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-9 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C7 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Mellora na taxa de graduación 
Punto débil detectado Detectado un baixo índice da taxa de graduación, que non acada a meta 

establecida. 
Actuacións a desenvolver Levar a cabo un seguimento especial do estudantado en 4º curso de 

grao para analizar as causas posibles da baixa taxa de graduación. 
Modificar o regulamento de TFG e a guía docente da materia acorde co 
novo regulamento da Universidade, aprobado en Consello de Goberno. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da titulación. 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data da creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Nos informes das reunións de PAT co alumnado de 3º e 4º curso non 

se recolle ningunha queixa ou situación especial indicativa sobre a 
taxa de graduación (tampouco sobre a taxa de abandono). A 
percepción da coordinadora de PAT e da coordinadora de titulación 
sobre este asunto é que o estudantado, en xeral, opta por deixar a 
materia de TFG ou certas materias que consideran difíciles dun curso 
para outro, normalmente porque precisan traballar e non teñen 
tempo para compaxinar estudos con traballo. Isto deriva en que non 
se cumpre a expectativa de taxa de graduación. 

Accións correctoras a desenvolver As coordinadoras prepararon unha enquisa de seguimento cos 
estudantes de 4º curso, incluíndo ó estudantado de primeira 
matrícula e tamén aquel con algunha(s) materia(s) pendente(s). A 
enquisa realizarase por medio de Faitic a finais de febreiro, despois 
do peche das actas do primeiro cuadrimestre, co fin de que o 
alumnado teña unha visión máis real sobre a fin dos seus estudos. 
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GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-1 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1/C7 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Traducción e Interpretación 
Denominación da acción de mellora Mellorar a taxa de adecuación 
Punto débil detectado Observamos unha baixa taxa de adecuación, esto é, a porcentaxe de 

alumnado matriculado na súa primeira opción. 
Actuacións a desenvolver Facer máis promoción dentro do ámbito correspondente para acadar 

a meta de adecuación. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Comisión do departamento de Traducción e Lingüística, Coordinación 

da Titulación, Departamento de Tradución e Luingüística. 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/REALIZADA 
Resultados obtidos A meta de adecuación é de entre un 70-80%, esa meta volta a 

acadarse no curso 18/19 cun 77,01%. A evolución é a seguinte 
(véxase plan de captación no criterio 5): 
Curso 17/18 un 61,84%. 
Curso 16/17 un 67%. 
Curso 15/16 un 71%. 

Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción ALTA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-2 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 

Modificación do regulamento de TFG e a guía docente da materia 
acorde co novo regulamento da Universidade, aprobado en Consello 
de Goberno en decembro de 2018. A coordinadora de titulación 
colaborou coas outras coordinacións de titulación da FFT na 
elaboración do novo regulamento da facultade, aprobado en Xunta de 
Facultade en xullo de 2019. 

OBSERVACIÓNS:  
Estado / Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Elaborouse un novo regulamento do TFG 
Data de finalización CURSO 2018/2019 
Grado de satisfacción ALTO 
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Criterio do programa ao que se asocia C1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Traducción e Interpretación 
Denominación da acción de mellora Mellorar a ocupación da titulación 
Punto débil detectado Observamos unha baixada nos niveis de ocupación no Grao en 

Tradución e Interpretación, que se agrava especialmente na tradución 
fr-gal. 

Actuacións a desenvolver Crear unha comisión específica, no departamento de Tradución e 
Lingüística, encargada da promoción e captación de estudantes e 
avaliar a situación da combinación lingüística fr-gal. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Departamento de Tradución e Lingüística 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver O departamento creou unha comisión de captación de estudantado 

no consello do 04/10/2018 e xa se presentaron voluntarios os 
profesores Yuste Frías, Ferreiro Vázquez e Montero Domínguez. 
Esta comisión colaborou nas Xornadas de Orientación Universitaria 
(13/02/2019). 

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
Resultados obtidos  

Grao de satisfacción  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción A Comisión de Captación creada en outubro de 2018 mantivose en 

funcionamento todo o curso analizando datos e buscando novas 
accións de captación. (No 18-19 a taxa de ocupación so se mantén na 
combinación lingüística en-es (53), mentras que non se acada nas 
outras (33 en-gal, 13 fr-es e 1 fr-gal). 

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS A taxa de ocupación para o 2019-2020 é a seguinte: 54 (en-es), 41 (en-

gal), 25 (fr-es) e 2 (fr-gal); todas as combinacións cobren as prazas 
ofertadas, salvo fr-gal. 
Das 11 accións de captación, a Comisión do Dpto participou nas 
«Xornadas de orientación académica e profesional» (Ferrol, 4-03-
2020). 

Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos A taxa de ocupación mellorou en tres das catro combinacións 
Data de finalización Curso 2019/2020 
Grao de satisfacción MEDIA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-3 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C4 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Traducción e Interpretación 
Denominación da acción de mellora Ter en conta os Erasmus para a docencia presencial 
Punto débil detectado Non se ten en conta os Erasmus no cálculo de estudantes por grupo 

para a elaboración da Planificación Docente Anual (PDA), o que fai que 
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non se conte con eles para o cálculo de horas do profesorado 
empregadas na docencia presencial. 

Actuacións a desenvolver Reclamar, a través do Decanato e da Vicerreitoría de Organización 
Académica, que se teñan en conta os Erasmus no cálculo de estudantes 
por grupo para a elaboración da PDA. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Decanato, Vicerreitoría de Organización Académica 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Non se tivo en conta, por parte dos responsables, a nosa solicitude polo 

que os estudantes Erasmus non se tiveron en conta para a elaboración 
da PDA do curso 2019/ 2020. 

Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/NON ACADADA 
Resultados obtidos Pechamos esta mellora ainda que non está acadada, xa que 

dependemos doutros para que sexa implementada. A solicitude foi 
realizada e a mesma foi rexeitada. 

Data de finalización Curso 2018/2019  
Grao de satisfacción BAIXA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-4 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C5 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Traducción e Interpretación 
Denominación da acción de mellora Mellorar a taxa de satisfacción do PAT 
Punto débil detectado Observamos unha baixada na taxa de satisfacción co PAT (Plan de 

Acción Tutorial). 
Obxectivos  
Actuacións a desenvolver Realizaremos un seguimento do PAT no vindeiro curso 2018/2019 e, 

de manterse a taxa baixa, valoraremos si pode ter que ver co cambio 
no modelo que empezou a funcionar este curso 2017/2018, que 
eliminou a figura dos titores/as pasando a unha única figura de 
coordinador/a e que reduciu as horas no cargo. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación de titulación e PAT, Vicedecanato de Calidade 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Compróbase que a taxa de satisfacción se mantén baixa, de xeito que 

se volve a poñer como punto feble para valorar se sería oportuno 
voltar ó modelo no que había un grupo maior de titores. 

Accións correctoras a desenvolver Estase traballando no procedemento de "Orientación ao estudantado 
e atención ás necesidades específicas de apoio educativo" 
Agardamos que estea rematado e aprobado a principios do ano 2021. 

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento SEN FINALIZAR / EN PROCESO DE REALIZACIÓN 
Resultados obtidos  

Data de finalización  
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Grao de satisfacción  
 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-5 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C6 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Traducción e Interpretación 
Denominación da acción de mellora Mellorar a taxa de éxito nas materias que o precisen. 
Punto débil detectado Observamos unha redución na tasa de éxito nalgunhas materias. 
Actuacións a desenvolver Faremos unha reunión cos docentes das materias que non acadan a 

taxa de éxito para valorar a situación e establecer o mellor xeito de 
abordalo. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación de titulación, Vicedecanato de Calidade 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Algunhas materias melloraron, outras empeoraron, outras 

mantéñense e aparecen novas materias que non acadan as taxas de 
éxito. 

Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA EN PARTE 
Resultados obtidos Pechámola ainda que o obxectivo no está acadado xa que 

consideramos que esta acción de mellora non abonda, por si soa, para 
acadar o obxectivo. No futuro estudaremos outras accións que poidan 
acadar o mesmo. 

Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción BAIXO 

 

GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE E ESTUDOS LITERARIOS 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-1 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C2 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 
Denominación da acción de mellora Módulos non ofertados 
Punto débil detectado Módulos que están na memoria de grao pero que non se ofertan 

realmente. 
Actuacións a desenvolver Reunión de orientación sobre os módulos do grao co estudantado de 

segundo curso. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da titulación 

Equipo Decanal 
OBSERVACIÓNS  
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Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Finalmente a solicitude de impartir todos os módulos da titulación foi 

rexeitada definitivamente 
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS  Este grao atópase en vías de extinción no curso 2020/2021 
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ NON ACADADA 
Resultados obtidos  

Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción BAIXO 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-2 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C4 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 
Denominación da acción de mellora Boas prácticas na docencia semipresencial. 
Punto débil detectado Consideramos necesaria, para o correcto funcionamento da mesma, a 

redacción dunhas normas de bo funcionamento da docencia 
semipresencial e o atendemento do estudantado. 

Actuacións a desenvolver Comezouse a elaborar por dous docentes do grao, pero despois foi 
asumida a responsabilidade pola Universidade. Estamos agardando a 
que a Universidade faga a redacción polo que xa non depende de nós. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da titulación 

Equipo Decanal 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Non procede agardar a redacción, por parte da Universidade, das 

normas de bo funcionamento da docencia semipresencial e o 
atendemento do estudantado, debido a que esta titulación se extingue. 

Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS  Este grao atópase en vías de extinción no curso 2020/2021 
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ NON ACADADA 
Resultados obtidos  

Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción BAIXO 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-3 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 
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Denominación da acción de mellora Recomendacións elaboración TFG. 
Punto débil detectado Falta uniformidade nos criterios de elaboración dos TFG. 
Actuacións a desenvolver Establecemento das liñas xerais e recomendacións para elaboración 

dos TFG. 
Data límite para a súa execución  
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Xunta de Titulación 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción No procede continuar coa redacción dos criterios unificadores para 

elaboración dos TFG xa que a titulación atópase en vías de extinción. 
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS  Este grao atópase en vías de extinción no curso 2020/2021 
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ NON ACADADA 
Resultados obtidos  

Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción BAIXO 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-4 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 
Denominación da acción de mellora Promoción curso para a realización do TFG. 
Punto débil detectado  
Actuacións a desenvolver Promoción entre o alumnado do curso "Como afrontar o teu TFG" da 

Sección de Soporte á Aprendizaxe e á Investigación da Biblioteca 
Universitaria. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da titulación 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción O curso "Como afrontar o teu TFG" da Sección de Soporte á 

Aprendizaxe e á Investigación da Biblioteca Universitaria puido 
realizarse este curso. 

Accións correctoras a desenvolver Todos os anos solicitaremos a realización do devandito curso, xa que 
o consideramos moi necesario para o estudantado. 

OBSERVACIÓNS  Este grao atópase en vías de extinción no curso 2020/2021 
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Conseguiuse a realización do curso “Como afrontar o teu TFG” 

Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción ALTO 
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Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-5 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 
Denominación da acción de mellora Análise e planificación do curso 
Punto débil detectado  
Obxectivos Maior nivel de análise e planificación no seguimento do grao. 
Actuacións a desenvolver Reunión co profesorado do grao para analizar a marcha do curso e 

planificar o seguinte. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da titulación  

Persoal docente da titulación 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Realizáronse as reunións entre o persoal docente da titulación para a 

organización e planificación da mesma. 
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS  Este grao atópase en vías de extinción no curso 2020/2021 
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Analizouse e planificouse o curso co profesorado da titulación 

Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción ALTO 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-6 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 
Denominación da acción de mellora Organizar titorías grupais. 
Punto débil detectado  
Obxectivos Reforzar a formación do estudantado semipresencial. 
Actuacións a desenvolver Organizar titorías grupais presenciais voluntarias para estudantado 

semipresencial. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da titulación  

Persoal docente da titulación 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Realizaronse as devanditas reunións grupais co estudantado 

semipresencial. 
Accións correctoras a desenvolver  
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OBSERVACIÓNS  Este grao atópase en vías de extinción no curso 2020/2021 
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Realizáronse titorías grupais co estudantado semipresencial nos dous 

cuadrimestres. 

Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción ALTO 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-7 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 
Denominación da acción de mellora Reunións coordinación. 
Punto débil detectado  
Actuacións a desenvolver Reunións entre o Coordinador do grao e o PAT para analizar o 

desenvolvemento do curso e dar resposta as solicitudes e peticións do 
estudantado. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinador da Titulación 

Coordinadora de PAT 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Realizáronse reunións periodicas entre o Coordinador do grao e o PAT 

para analizar o desenvolvemento do curso e dar resposta as solicitudes 
e peticións do estudantado. 

Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS  Este grao atópase en vías de extinción no curso 2020/2021 
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Realizáronse as reunión propostas polo coordinador do grao 

Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción ALTO 

 

MÁSTER EN TRADUCIÓN MULTIMEDIA 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-1 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Tradución Multimedia 
Denominación da acción de mellora Difundir o M.T.M. a todos os niveis. 
Punto débil detectado  
Obxectivos Pensamos que a difusión do mestrado debería incrementarse e dalo a 

coñecer a nivel internacional. 
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Actuacións a desenvolver Manter o que se vén facendo no que atinxe a captación de estudantado, 
pero dar máis visibilidade ó mestrado nos paneis informativos da 
facultade. 
Contactar coa ORI (Oficina de Relacións Internacionais) para enviar 
información do noso mestrado a universidades latinoamericanas.  

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinador da titulación e secretaría do mestrado 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Deuse máis visibilidade ó mestrado nos paneis informativos da 

facultade. 
Propuxéronse outras accións de mellora para o curso 2019/20 que 
conseguiron o obxectivo desexado que era cubrir a matrícula ó cen 
por cen. 

Accións correctoras a desenvolver Estamos pendentes de contactar coa ORI para difundir información 
do mestrado. 

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA EN PARTE 
Resultados obtidos Deuse visibilidade o mestrado e aumentou a matrícula 

Data de finalización  
Grao de satisfacción ALTA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-2 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C2 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Tradución Multimedia 
Denominación da acción de mellora Potenciar a presencialidade do estudantado. 
Punto débil detectado  
Obxectivos O estudantado debe coñecer con facilidade e rapidez o calendario das 

clases presenciais do mestrado, para que poidan, en cada momento, 
axustar a súa disponibilidade horaria coa asistencia o mesmo. 

Actuacións a desenvolver Solicitar a inclusión nun lugar destacado da web do mestrado o 
calendario de presencialidade do mesmo. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Membro da CAM responsable de actualizar a información da páxina 

web, Coordinación do mestrado e Vicedecanato de Calidade 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción O calendario figura perfectamente visible na pantalla de inicio da web 

do MTM: 
https://multitrad.webs.uvigo.es/content/horario-de-la-semana-de-
docencia-presencial 

Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos O calendario está visible na web do mestrado 

https://multitrad.webs.uvigo.es/content/horario-de-la-semana-de-docencia-presencial
https://multitrad.webs.uvigo.es/content/horario-de-la-semana-de-docencia-presencial
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Data de finalización 
 

Curso 2018/2019 

Grao de satisfacción ALTA 
 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-3 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C4 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Tradución Multimedia 
Denominación da acción de mellora Realización xestión administrativa posgrao. 
Punto débil detectado A xestión administrativa das distintas ensinanzas de posgrao vense 

adiadas por falta de apoio de persoal administrativo que o realice. 
Actuacións a desenvolver Solicitude á xerencia, a través do administrador do centro, de persoal 

de apoio administrativo para o posgrao. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación do mestrado e Vicedecanato de Calidade 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación 2018/2019 
Seguimento da acción A nosa solicitude non foi atendida. 

Accións correctoras a desenvolver Realizaremos novamente a solicitude de persoal de apoio 
administrativo para o posgrado. 

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento SEN FINALIZAR/ SEN COMEZAR 
Resultados obtidos  

Data de finalización  
Grao de satisfacción  
Revisión / Valoración da acción de mellora 
Data de creación 2019/2020 
Seguimento da acción A nosa solicitude non foi atendida. 

Accións correctoras a desenvolver Realizaremos novamente a solicitude de persoal de apoio 
administrativo para o posgrado. 

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento SEN FINALIZAR/ SEN COMEZAR 
Resultados obtidos  

Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-4 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C6 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
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Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Tradución Multimedia 
Denominación da acción de mellora Implicación das empresas na avaliación das prácticas. 
Punto débil detectado Detectamos, nalgúns casos, falta de información e de comunicación por 

parte do titor profesional da empresa, sobre a evolución do estudante 
en prácticas. 

Actuacións a desenvolver Solicitar, a través da coordinadora de prácticas do mestrado e da CAM, 
unha maior implicación dos destinos de prácticas no seguimento dos 
estudantes.  

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinadora de prácticas do mestrado e CAM do mestrado. 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Aínda que se levou a cabo esta acción de mellora, mantense o punto 

feble nalgúns casos, por iso proponse buscar outra acción de mellora 
máis eficaz para o curso 2019/20. 

Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ NON ACADADA 
Resultados obtidos  

Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción MEDIA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-5 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C7 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Tradución Multimedia 
Denominación da acción de mellora Actualizar normativa TFM. 
Punto débil detectado Necesidade de adecuar a normativa dos TFM da FFT ó novo 

regulamento aprobado na UVigo. 
Actuacións a desenvolver Tramitar solicitude da devandita adecuación. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinadora de TFM do mestrado 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción A FFT aproba a actualización do regulamento do TFM en xullo do 

2019. 
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS  O MTM agardou polo regulamento da FFT para elaborar o seu. 
Estado/Nivel de cumprimento  
Resultados obtidos SEN FINALIZAR/ EN PROCESO DE REALIZACIÓN 

Data de finalización  
Grao de satisfacción  
Revisión / Valoración da acción de mellora 
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción O MTM aprobou o seu regulamento de TFM o 16 de xaneiro de 2020 
Accións correctoras a desenvolver  
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OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Aprobouse o regulamento 

Data de finalización CURSO 2019/2020 
Grao de satisfacción ALTA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-6 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C7 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Tradución Multimedia 
Denominación da acción de mellora Organizar curso formativo de realización do TFM 

 
Punto débil detectado A taxa de graduación non acada a meta de calidade debido a que o 

estudantado non  presenta ó TFM. 
Actuacións a desenvolver Solicitamos, a través da coordinadora de TFM do mestrado, a 

organización dun curso específico para a formación na elaboración do 
TFM, contando coa colaboración dos servizos da biblioteca. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinadora de TFM do mestrado 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción O curso foi realizado entre o estudantado do máster. 
Accións correctoras a desenvolver Deberá solicitarse anualmente ó servizo de biblioteca. 

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Realizouse o curso de formación 

Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción ALTA 

 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN ESTUDOS INGLESES AVANZADOS 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-1 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados 
Denominación da acción de mellora Conversión de itinerarios en especialidades 
Punto débil detectado Durante o proceso de renovación da acreditación do título (curso 

2016/2017), o informe oral da Comisión de Avaliación Externa sinalou 
a conveniencia de que os actuais itinerarios de IMAES (Inter-university 
Master in Avanced English Studies ans its Applications) foran 
transformados en especialidades, e que puideran ser reflectidos así no 
Suplemento Europeo ó Título (SET). 
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Actuacións a desenvolver Co fin de atender esta recomendación, a Comisión Académica doTítulo 
acordou que os itinerarios coas denominacións Itinerario de 
Lingüística e o Itinerario de Literatura e Cultura pasan a denominarse 
Itinerario de Lingua e Lingüística Inglesas e Itinerario de 
Literaturas e Culturas do ámbito anglófono e, así mesmo, a 
transformación dos mesmos en especialidades. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  CAM  da Titulación 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Entrou en funcionamento no curso 2019/2020 
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Cambio de denominación dos itinerarios e conversión en 

especialidades. 

Data de finalización Curso 2019/2020 
Grao de satisfacción ALTO 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-2 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados 
Denominación da acción de mellora Paso de dúas materias do módulo obrigatorio ós de especialización. 
Punto débil detectado No informe final da renovación da acreditación, recomendase 

explicitamente, como mellora, o incremento da carga de créditos nos 
itinerarios formativos en detrimento do módulo común obrigatorio. 

Actuacións a desenvolver - Retirar do módulo obrigatorio as materias Métodos e recursos de 
investigación lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa 
(3ECTS) e Métodos e recursos de investigación literario-cultural no 
ámbito anglófono (3ECTS). 
- Esas materias pasarán a formar parte das novas especialidades 
Lingua e lingüística inglesa e Literaturas e culturas no ámbito 
anglófono, respectivamente. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  CAM da Titulación 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Entrou en funcionamento no curso 2019/2020 
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Cambio de materias que pasan a formar parte das novas 

especialidades. 

Data de finalización Curso 2019/2020 
Grao de satisfacción ALTO 
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Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-3 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C7 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados 
Denominación da acción de mellora Incremento da ocupación da titulación 
Punto débil detectado Detectamos a necesidade de aumentar a ocupación da titulación. 
Actuacións a desenvolver Dar a coñecer mellor, entre os recentemente graduados, a titulación, 

ademais de poñer especial atención nos licenciados en Filoloxía Inglesa 
e os titulados no estranxeiro. 

Data límite para a súa execución  
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da titulación e Área de Captación de Alumnado 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Obxectivo non acadado 
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS  Cómpre persistir no intento, procederemos á análise desta cuestión 
para idear novas estratexias de solución. 

Estado/Nivel de cumprimento SEN FINALIZAR/ SEN COMEZAR 
Resultados obtidos  

Data de finalización  
Grao de satisfacción  
Revisión / Valoración da acción de mellora 
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción Observar se esta tendencia continúa no presente ano académico, e se 

tamén acontece así nas outras universidades galegas.  
Accións correctoras a desenvolver Nese caso haberá que seguir coas consultas ao alumnado e profesorado 

sobre a súa razón e reflexionar sobre posibles solucións. 
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento SEN FINALIZAR/ SEN COMEZAR 
Resultados obtidos  

Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-4 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C4 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados 
Denominación da acción de mellora Revisión do POD 
Punto débil detectado Detectamos un erro no POD, xa que non están debidamente reflexadas 

nel as horas docentes. 
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Actuacións a desenvolver Solicitar á Reitoría que as horas docentes, tanto presenciais como 
semipresenciais deste mestrado, se contemplen debidamente no POD. 

Data límite para a súa execución  
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da titulación 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Non solicitado. 
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento SEN FINALIZAR/ SEN COMEZAR 
Resultados obtidos  

Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-5 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C4 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados 
Denominación da acción de mellora Promover o aprendizaxe do inglés entre o PAS 
Punto débil detectado Observamos que parte do personal PAS, ten unha falta de coñecemento 

no idioma inglés e demanda formación neste eido. 
Actuacións a desenvolver Xa que é interesante para a nosa facultade e para a universidade en 

xeral o coñecemento de idiomas, no soamente para favorecer a súa 
internacionalización, senon tamén para mellorar os estandares de 
calidade, propoñemos facilitar a aprendizaxe do inglés entre os PAS na 
FFT. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Xerencia 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Non solicitado. 
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento SEN FINALIZAR/ SEN COMEZAR 
Resultados obtidos  

Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-6 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
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Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C5 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados 
Denominación da acción de mellora Aumentar os convenios de colaboración para prácticas 
Punto débil detectado Insuficiente número de centros onde realizar prácticas o estudantado. 
Actuacións a desenvolver Iniciar os contactos e negociacions precisas para a apertura de novos 

convenios de prácticas con centros ou institucións cercanas o campus. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da titulación 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de revisión Curso 2019/2020 
Seguimento da acción Acción aprazada debido ao estado de incerteza e restriccións debido 

á pandemia de covid19. 
Cómpre retomar esta proposta cando mellore a situación. 

Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento SEN FINALIZAR/ SEN COMEZAR 
Resultados obtidos  

Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICA APLICADA 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-1 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1/C5 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada 
Denominación da acción de mellora Mellora da docencia virtual 
Punto débil detectado  
Obxectivos Dado que a docencia virtual é o futuro, xa que camiñamos cara unha 

semipresencialidade, e preciso mellorar os instrumentos de que 
dispoñemos para que realmente sexa unha docencia de calidade. 
Temos que garantir, que dispoñemos dun sistema tecnolóxico de 
comunicación masiva e bidireccional. 

Actuacións a desenvolver 1º.- Búsqueda de solucións técnicas para problemas puntuais coas 
conexions, que dificultan a docencia. Buscamos ampliar as 
posibilidades de comunicación entre o estudantado e o profesorado e 
facilitar as titorías virtuais. 
2º.- Estudar se se pode compartir algún tipo de recurso (Intranet, por 
exemplo, desde o CESGA) no que se agreguen os estudantes do 
mestrado e os docentes. 
3º.- Estudar a posibilidade de ter ferramentas para facer 
videochamadas ligadas ós correos electrónicos, o que facilitaría as 
titorías virtuais, a recuperación de clases sen ter que estar pendente 
da disponibilidade das salas de videoconferencia, etc....  
4º.- Nesta rede ter unha sección para antigos estudantes que poida 
facilitar o contacto con eles para avalicacións e seguimento do máster, 
publicar ofertas de bolsas, cursos, etc... 
5º.- Engadir unha pestana denominada "campus virtual" na web 
propia na que os estudantes poidan atopar as ligazóns directas para 
acceder ós campus virtuais da USC, UDC e UVIGO. 
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Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinadores da Titulación en Uvigo, UDC  e USC 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción En relación o 1º punto da mellora, co fin de mellorar a comunicación 

entre o estudantado e o profesorado, difundíronse e publicitáronse 
as horas de titoría presencial vis a vis e as titorías e-mail. Ademais, o 
profesorado está a ofertar titorías virtuais na rede por 
videoconferencia (hangouts, skype, etc.). 
No 2º punto, o referido a unha intranet solicitada ó CESGA, non foi 
implemetada, xa que o estudantado non mostran interese. O mais 
interactivo é xuntalos nas aulas. O estudantado de Santiago e A 
Coruña asistiron presencialmente a algunhas sesións en Vigo e varios 
profesores de Santiago e Vigo desprazáronse ás sedes nos outros 
campus. 
Do 3º punto, aínda que é complexo porque nas semanas centrais os 
horarios son apertados, a docencia ten ocos para facilitar a 
recuperación das clases no inicio e no fin do cuadrimestre. 
Desgraciadamente ainda non puidemos facer videoconferencias 
ligadas a correos. 
En relación o punto 4º, podemos decir que entre o primeiro e o 
segundo cuadrimestre ofrécese ó antigo estudantado unha reunión 
co novo para aconsellar non só no TFM senón nas prácticas. A rede 
Facebook coas contas MILA Vigo e <MILA A Coruña no funcionou 
como agardábamos, tivo poucas entradas. O estudantado sérvese das 
redes sociais inmediatas como whatsapp e das plataformas de 
teledocencia de cada Universidade. O curso de lingua de signos 
española tivo moito éxito en Vigo e só un alumno de A Coruña. Os 
convidados habitualmente continúan na Facultade e localízanse con 
facilidade por estar facendo o doutoramento. Tamén aproveitamos 
as conferencias organizadas polo máster, a lectura de teses, etc. 
No 5º punto, ainda no foi implementada a pestana denominada 
"campus virtual" na web propia. 

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/REALIZADA EN PARTE 
Resultados obtidos Dende o curso 2019/2020 a universidade dispón do campus remoto 

para a docencia en liña, titorias, conferencias, etc., con resultados 
satisfactorios. 

Data de finalización Curso 2019/2020 
Grao de satisfacción ALTA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-2 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada 
Denominación da acción de mellora Coordinación entre docentes do mestrado 
Punto débil detectado  
Obxectivos A carga de traballo asi como os prazos de entrega, que poñen os 

docentes ós estudantes do mestrado, debería estar coordinada entre 
todos os docentes para maior racionalización do mesmo. 
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Actuacións a desenvolver Avaliar a carga de traballo total do estudantado, prestando especial 
atención ás materias de 3 créditos e ás que teñen máis dun docente 
para valorar se a mesma, se corresponde coa carga docente. 
Manter reunións co profesorado para poñer en común os traballos que 
se lle encarga por materia e os prazos de entrega. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da titulación 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción 1º.- Os coordinadores dos módulos de materias optativas (9) 

reuníronse, no fin do periodo docente, cos coordinadores de cada 
materia do módulo (4 en cada módulo) e elaboraron respectivos 
informes que foron comentados polos coordinadores da 
universidade e expostos no informe da CIAM. 
Intentamos que cada vez sexan menos as materias optativas 
impartidas por mais dun docente. 
2º Foi revisada a carga de traballo do estudantado cos profesores das 
materias. 
3º Foi convocada no inicio do curso, unha reunión de todo o 
estudantado e o profesorado. Os profesores asistentes presentaron 
os obxectivos das materias e o sitema de avaliación. 
4º Os cronogramas de traballo son aconsellados pero non son 
exixidos, forman parte da autorregulación da aprendizaxe de cada 
estudante. Os estudantes elaboran o diario de clase nalgunhas 
materias. 

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/REALIZADA 
Resultados obtidos A carga de traballo foi revisada cos profesores das materias. 

Houbo unha reunión do profesorado e o estudantado onde se 
presentaron os obxectivos das materias e o sistema de avalación. 
Aconselláronse os cronogramas de traballo e os alumnos elaboran o 
diario de clase nalgunhas asignaturas. 
 

Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción ALTA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-3 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C5 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada 
Denominación da acción de mellora Coordinación biblioteca do SUG e incremento da colección. 
Punto débil detectado Detectamos a necesidade de optimizar os recursos bibliográficos das 

universidades galegas e aumentar o número de volumes na colección 
para que cheguen a mais estudantes ó mesmo tempo. 

Actuacións a desenvolver Estudar con responsables das bibliotecas das tres universidades a 
posibilidade de que o estudantado do mestrado poida dispoñer de 
maneira simultánea de máis volumes e durante máis tempo para lle 
facilitar o traballo a realizar. 
Nesta mesma liña, estudamos cos responsables das bibliotecas a 
posibilidade de acceso libre ós recursos bibliográficos electrónicos nas 
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bibliotecas do SUG para todos os estudantes e profesorado do 
mestrado independentemente da universidade á que pertence. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación das tres universidades e responsables das bibliotecas 

universitarias. 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora 
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Ainda que o obxectivo non foi acadado, solucionouse o problema. O 

catálogo da Biblioteca da Uvigo permite conectarse e solicitar 
préstamo interbibliotecario. Dado que cada vez os alumnos usan 
menos recurso físicos e mais recursos en Internet, o uso do préstamo 
interbibliotecario é mais accesible. 

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/REALIZADA EN PARTE 
Resultados obtidos O catálogo da Biblioteca da Uvigo permite conectarse e solicitar 

préstamo interbibliotecario 
Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción MEDIA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-4 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada 
Denominación da acción de mellora Revisión das guías docentes. 
Punto débil detectado  
Obxectivos Unificar e actualizar guías docentes. 
Actuacións a desenvolver Revisión das guías docentes por parte dos coordinadores de módulos 

e materias. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da titulación 

Vicedecanato de Calidade 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Todos os anos, e con mais coidado neste ano, as guías docentes son 

revisadas e aprobadas polos coordinadores da universidade. 
Os coordinadores de materias obrigatorias reúnense no mes de maio 
para facer unha guía docente idéntica nos tres campus. 

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/REALIZADA 
Resultados obtidos Revísanse as guías 
Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción ALTA 
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Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-5 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C5 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada 
Denominación da acción de mellora Licenza multipunto na sala B6b. 
Punto débil detectado O equipamento técnico da sala B6b non permite unha comunicación de 

calidade entre universidades. 
Actuacións a desenvolver Solicitar cambios significativos no equipamento técnico da sala B6b 

(licenza multipunto) para posibilitar a comunicación directa e 
mellorada entre universidades. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Equipo Decanal 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de revisión Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Estudouse e fíxose unha reforma de equipos na sala B6b aínda que 

non se obtivo a licenza multipunto. O problema está nas conexións con 
Santiago de Compostela. 

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS  O traballo que dependía do noso centro foi executado, o que falta non 

depende de nós. 
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/REALIZADA EN PARTE 
Resultados obtidos Reformáronse os equipos 
Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción MEDIA 

 

 
Área de Apoio á Docencia e Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-6 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C5 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada 
Denominación da acción de mellora Asistencia técnica 
Punto débil / Análise das causas Dificultades técnicas na docencia por videoconferencia. 
Actuacións a desenvolver Tentar acadar asistencia de técnicos dispoñibles polo menos nos 

horarios de clase por videoconferencia. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da titulación 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación CURSO 2018/2019 
Seguimento da acción Os novos bolseiros TIC e o responsable da nosa sala de 

videoconferencia (TELTECK) acadaron que funcionase 
perfectamente. 
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A coordinadora elaborou un manual de uso do ordenador e a 
videoconferencia e todo funcionou perfectamente. 

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/REALIZADA 
Resultados obtidos Solucionáronse as dificultades técnicas 
Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción ALTA 

 

 
Área de Apoio á Docencia e Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-7 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C7 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada 
Denominación da acción de mellora Compatibilizar dobre grao de mestrado. 
Punto débil detectado Dificultade para compatibilizar un dobre grao de mestrado. 
Actuacións a desenvolver En colaboración coa área de posgrao, a coordinación do mestrado de 

ensino secundario e a nova Área de Captación de Alumnado da 
Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión 
Universitaria, elaborar un plan de acción encamiñado a compatibilizar 
un dobre grao de mestrado 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Área de posgrao, coordinación do mestrado de ensino secundario e a 

nova Área de Captación de Alumnado da Vicerreitoría de Captación de 
Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria. 

OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Iniciouse a proposta de dobre mestrado MILA itinerario de 

adquisición e ensino de linguas e mestrado de profesorado que solo 
foi seguida pola Universidade de Vigo. Por tal motivo optamos por 
unha convalidación de materias e unha simultaneidade de mestrados 
que permite que a partires do curso 2019-20 os alumnos poidan, en 
3 semestres, acadar os dous títulos aínda que deberán cursar 30 
créditos do MILA e facer dous TFMs. 

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS  A solución solicitada no puido sair adiante pero chegamos a unha 

solución alternativa. 
 

Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/REALIZADA 
Resultados obtidos Solución alternativa que permite acadar os dous títulos 
Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción ALTA 
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MÁSTER EN TRADUCIÓN PARA A COMUNICACIÓN INTERNACIONAL 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-1 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Tradución para a Comunicación Internacional 
Denominación da acción de mellora Incremento da oferta formativa. 
Punto débil detectado  
Obxectivos Abrir mais camiños profesionais o estudantado cunha oferta formativa 

mais ampla. 
Actuacións a desenvolver Contemplar a posibilidade de ofertar unha formación máis ampla para 

o curso 2018-2019 cunha docencia dunhas 200 horas, como mínimo, 
coa creación dun novo Título Propio da Universidade de Vigo 
coordinado dende o MTCI. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación do MTCI co apoio institucional do Decanato da FFT e das 

Vicerreitorías implicadas da UVigo 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Durante o curso 2018/2019 o MTCI empezou a ofertar unha 

formación específica de 200 horas coa creación do Título Propio de 
Especialista en Traducción para a Industria do Videoxogo (ETIV). 

Accións correctoras a desenvolver A primeira edición do Título Propio de ETIV iniciada no curso 
2018/2019 tivo un grande éxito entre o estudantado como se pode ver 
nas opinións deixada recollidas na web propia do ETIV. 

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Creouse o título de ETIV 
Data finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción ALTA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-2 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C2 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Tradución para a Comunicación Internacional 
Denominación da acción de mellora Crear web para o Título Propio ETIV 
Punto débil detectado  
Obxectivos Mellorar a formación e comunicación continua co estudantado do 

Título Propio de ETIV. 
Actuacións a desenvolver Crear unha nova web enteiramente adicada a formar especialistas en 

tradución para a industria do videoxogo, creada e xestionada dende a 
coordinación do MTCI, unha vez aprobado o devandito título no curso 
2018/19. 
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Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación do MTCI 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Durante o curso 2018/2019 creouse a web enteiramente adicada ó 

Título Propio de Especialista en Tradución para a Industria do 
Videoxogo (http://paratraduccion.com/limiares/etiv/) 

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Creouse a web do título de ETIV 
Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción ALTA 

 

 
Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-3 
Curso académico no que se formula a acción 2017/2018 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Tradución para a Comunicación Internacional 
Denominación da acción de mellora Tratar que o estudantado remate a formación no prazo estimado. 
Punto débil detectado Moitos estudantes adían a presentación do TFM alongando no tempo 

o remate da titulación. 
Actuacións a desenvolver Decídese tomar medidas para incentivar a presentación do TFM no 

mesmo curso académico en que se cursa o mestrado para non demorar 
no tempo a súa presentación e defensa. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación do MTCI 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
 
Seguimento da acción 

Durante o curso 2018/2019 animouse ó estudantado que tiña 
pendente doutros cursos a presentación do TFM, a facer a súa defensa 
na convocatoria adiantada do mesmo.  

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento SEN FINALIZAR/ EN PROCESO DE REALIZACIÓN 
Resultados obtidos  
Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

http://paratraduccion.com/limiares/etiv/
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