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O presente documento recolle o Plan de melloras e seguimento nas que traballou o centro nas 
titulacións de Grao e Máster, do curso 2018-2019:  

 

TITULACIÓNS DE GRAO: 
 GRAO EN LINGUAS ESTRANXEIRAS. 

Curso 2018/2019: 

 (AM-1, iniciada en 2018/2019): 
o Crear unha comisión de traballo co fin de valorar a reforma da memoria da titulación para 

a súa modificación ou verificación.  
 (AM-2, iniciada en 2018/2019): 

o Crear unha comisión de traballo para avaliar as posibles medidas de mellora do plan de 
estudos.  

 (AM-3, iniciada en 2018/2019): 
o Con vistas á elaboración da PDA do vindeiro curso, continuar reclamando, nos traballos 

de preparación da mesma, que se computen o número de estudantes de programas de 
intercambio que cursan materias na nosa titulación. 
 

GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN. 

Curso 2018/2019: 

 (AM-1, iniciada en 2018/2019): 
o Creación dunha comisión que estude a revisión da memoria do título, o sistema de acceso 

o grao, etc.  
 

GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE E ESTUDOS LITERARIOS. 

Curso 2018/2019: 

 (AM-1, iniciada en 2018/2019): 
o O plan de estudos non pode ser desenvolvido plenamente pola reiterada negativa a 

implantar todos os módulos ofertados, esto truncou calquera posibilidade de éxito da 
titulación. Sería interesante coñecer as razóns reais de escoller este grao, por parte do 
estudantado.  

 (AM-2, iniciada en 2018/2019): 
o Realizar o traballo fundamental na información sobre o grao que é a visita ós centros 

escolares e charlas informativas en diversos centros onde o interés do profesorado e do 
estudantado é pola filoloxía, o cal xera confusión debido a que no título do grao no aparece 
o termo filoloxía.  
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TITULACIÓNS DE MÁSTER: 
MÁSTER EN TRADUCIÓN MULTIMEDIA. 

Curso 2018/2019: 

 (AM-1, iniciada en 2018/2019) 
o 1ª.- Solicitar o esgotamento dos períodos de preinscrición e matrícula dispoñibles aínda 

que supoña unha incorporación tardía do estudantado matrículado no terceiro prazo.  
o 2ª.- Manter o que se vén facendo, dar máis visibilidade ó mestrado nos paneis 

informativos da facultade e a través do correo electrónico e enviar información a outras 
universidades.  

 (AM-2, iniciada en 2018/2019): 
o Facer unha campaña de concienciación para a participación do estudantado nas enquisas 

de satisfacción e reforzar os mecanismos de coordinación entre materias co fin de 
aumentar a puntuación deste aspecto.  

 (AM-3, iniciada en 2018/2019): 
o Solicitar ós responsables da UVigo-TV un micro de escritorio que non dependa de batería 

externa e que se reduza o tempo de edición de gravacións (mentres a Comisión Académica 
de Mestrado valora o uso doutras alternativas).  

 (AM-4, iniciada en 2018/2019): 
o Maior esforzo na procura de empresas/institucións estranxeiras para facer convenios de 

prácticas.  
 (AM-5, iniciada en 2018/2019): 

o Solicitar ao Consello Social apoio ás prácticas de mestrado para poder pagar revisores 
externos no caso de prácticas institucionais, tal como se vén facendo nas prácticas do grao 
en Tradución e Interpretación.  

 (AM-6, iniciada en 2018/2019): 
o Valorar a recuperación da actividade "minimáster" en función do orzamento e da eficacia 

de captación.  
 (AM-7, iniciada en 2018/2019): 

o Solicitar a actualización da web.  
 (AM-8, iniciada en 2018/2019): 

o Deixara de ofrecer prácticas nalgúns destinos e a permanencia doutros dependerá do 
compromiso de emendar os seus puntos febles, xa que non realizan o seguimento puntual 
do estudantado en prácticas.  

 (AM-9, iniciada en 2018/2019): 
o Continuar, un curso máis, coa organización do curso "Como elaborar o teu TFM" en 

colaboración cos servizos de biblioteca e ver como evoluciona este aspecto.  

MÁSTER EN TRADUCIÓN E COMUNICACIÓN INTERNACIONAL. 

Curso 2018/2019: 

 (AM-1, iniciada en 2018/2019): 
o Tomar medidas para incentivar a presentación do TFM no mesmo curso académico ou no 

seguinte (na convocatoria adiantada) 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 2018/2019: 

 (AM-1, iniciada en 2018/2019): 
o Planificar unha campaña de captación de estudantado entre as titulacións da FFT, mais 

tamén na procura de estudantes foráneos, nomeadamente de Portugal.  
 (AM-2, iniciada en 2018/2019): 

o Cómpre aumentar o número de PAS, co obxectivo de axudar en todo o traballo 
administrativo diario que supón coordinar un mestrado interuniversitario, como xa se 
indicou en informes anteriores. Solicitar persoal de apoio para o mestrado.  

 (AM-3, iniciada en 2018/2019): 
o Crear un único espazo web para o mestrado.  

 

MÁSTER EN ESTUDOS INGLESES AVANZADOS. 

Curso 2018/2019: 

 (AM-1, iniciada en 2018/2019): 
o Facer un seguimento das futuras enquisas ás persoas tituladas, no caso de observar que 

continúa baixo o ratio de utilidade da formación recibida, analizar as causas e pescudar 
solucións ó respecto.  

 (AM-2, iniciada en 2018/2019): 
o Animar ó profesorado a participar en programas de formación.  

 (AM-3, iniciada en 2018/2019): 
o Reflexionar na CAM, tras consultas ó alumnado e profesorado, sobre as posibles razóns 

dese baixo número de TFMs e as posibles solucións. 
 
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 das sete titulacións no curso 2018-2019 e o seguimento das accións. 

As accións de mellora (ou accions correctoras derivadas das mesmas) revísanse nas fichas de 
accións de mellora iniciadas con posterioridade que as incluen, con obxecto de evitar 
redundancias no PAM. 
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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 2018/2019 
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 Reforma plan de estudos GLE. 
Punto débil detectado Necesidade de reformar o plan de estudos do GLE derivada da reforma 

de CLEL e os 90 créditos en común. 
Actuacións a desenvolver Crear unha comisión de traballo co fin de valorar a reforma da 

memoria da titulación para a súa modificación ou verificación (con 
efecto no curso 2021/22). 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Dirección de Departamento. Coordinación da Titulación. Comisión de 

Traballo. Xunta de Titulación GLE. 
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de revisión Curso 2019/2020  
Seguimento da acción A comisión de traballo creouse en marzo de 2020 e fixéronse un par de 

xuntanzas para a elaboración final da memoria. A Xunta de Titulación 
no se puido reunir porque o proceso electoral foi suspendido a causa 
das restricións derivadas 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-2 
Curso académico no que se formula a acción 2018/2019 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C1/C2 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Organización temporal de materias 
Punto débil detectado Existe un baixo índice de satisfacción do alumnado coa organización 

temporal de certas materias e coas canles de participación na mellora 
da titulación. 

Obxectivos Necesidade de reformar o plan de estudos do GLE derivada da reforma 
de CLEL e os 90 créditos en común. 

Actuacións a desenvolver Crear unha comisión de traballo para avaliar as posibles medidas de 
mellora do plan de estudos. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Dirección de Departamento, Coordinación da Titulación.  
OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de revisión Curso 2019/2020  
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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 2018/2019 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C4/C5 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Cómputo estudantes programas de intercambio. 
Punto débil detectado O número de estudantes de programas de intercambio que 

cursan materias na nosa titulación, nalgúns casos é moi elevado, isto 
debe terse en conta para unha mellora da distribución de grupos 
teóricos e prácticos. Os datos históricos da titulación e da facultade en 
xeral avalan esta necesidade urxente. 

Actuacións a desenvolver Con vistas á elaboración da PDA do vindeiro curso 2020/2021, 
continuar reclamando, nos traballos de preparación da mesma, que se 
computen o número de estudantes de programas de intercambio que 
cursan materias na nosa titulación. 

Recursos / financiamento  Non precisa financiamento 
Responsable da súa aplicación  Equipo decanal, Vicerreitoría de Profesorado e Organización 

Académica 
OBSERVACIÓNS No Informe de revisión pola dirección aparece como AM-7  
Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción Continuamos reclamando que se compute o número de estudantes 

de programas de intercambio que cursan materias na nosa 
titulación. Os datos históricos da titulación e da facultade en xeral 
avalan esta necesidade urxente. 
Ate o momento non foi atendida a nosa solicitude. 
E importante salientar a baixada na cifra de estudantes estranxeiros 
no curso 19/20, que baixou ata 150, xa que unha das marcas de 
distinción da nosa facultade é o alto número de estudantes 
estranxeiros que recibe. Esta vese amenazada pola pandemia e polo 
Brexit. 

Accións correctoras a desenvolver Seguir mellorando aspectos organizativos vencellados ao estudantado 
estranxeiro para que as cifras non baixen (división de grupos prácticos 
contabilizando aos estudantes de intercambio). 

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento SEN FINALIZAR/ SEN COMEZAR 
Resultados obtidos  
Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

  

Seguimento da acción Non se chegou a crear a comisión de traballo 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/ SEN COMEZAR 
Resultados obtidos  
Data de finalización  
Grao de satisfacción  
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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 2018/2019 
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 Revisión memoria e sistema acceso ó título. 
Punto débil detectado Algunhas materias non acadan as taxas de éxito. 
Actuacións a desenvolver Creación dunha comisión que estude a revisión da memoria do título, 

o sitema de acceso o grao, etc. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación de Titulación, Vicedecanato de Calidade 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción No curso 19-20 creáronse tres comisións no departamento para 

estudar os puntos febles do plano de estudos de cara a unha 
modificación da memoria do grao, pero por mor da Covid-19, a maioría 
do departamento acordou adiar este traballo. 

Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS  Revisión AM4, no Informe da revisión pola dirección 2019/2020 
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 Crear unha Xunta de Titulación para valorar melloras no grao.  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento SEN FINALIZAR/ REALIZADA EN PARTE 
Resultados obtidos  

Data de finalización  
Grao de satisfacción  
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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 2018/2019 
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 Implantación e reforma plano de estudos e título 
Punto débil detectado O plan de estudos non pode ser desenvolvido plenamente pola 

reiterada negativa da administración a implantar todos os módulos 
ofertados. Que se aprobara un plano de estudos que non estaban 
dispostos a implantar na súa totalidade truncou calquera posibilidade 
de éxito. Sería interesante coñecer as razóns reais de escoller este grao, 
por parte do estudantado. 

Actuacións a desenvolver Vémonos na imposibilidade de facer actuacións debido á negativa da 
administración á implantación total e a reforma. 
Realización de enquisas ó estudantado para coñecer as súas 
motivacións e si pode ter que ver cos módulos non ofertados, en todo 
caso, promocionar a resposta a estas enquisas de calidade. 

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 Finalmente a solicitude de ofertar todos os módulos da titulación foi 

rexeitada. 
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 BAIXA 

 

 
Área de Apoio á Docencia e Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN GRAO 
Nº de Ficha de mellora AM-2 
Curso académico no que se formula a acción 2018/2019 
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 Mellorar a información a outros niveis. 
Punto débil detectado  
Obxectivos O traballo fundamental na información sobre o grao é a visita dos 

centros escolares e charlas informativas en diversos centros onde o 
interés do profesorado e do estudantado é pola filoloxía, o cal xenera 
confusión debido a que no título do grao no aparece o termo filoloxía.  
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Actuacións a desenvolver Hai que explicar claramente o título do grao e explicar 
pormenorizadamente o que se fai nel, xa que o alumnado quere 
estudar filoloxía. Esta confusión tamén se da entre o profesorado de 
niveis de secundaria e bacharelato, polo que cómpre informar máis 
polo miúdo a estes docentes dos contidos do grao e disipar as dubidas 
que poidan ter xa que poden servir de ponte entre o futuro alumnado 
e nós. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Equipo Decanal 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2018/2019 
Seguimento da acción Fíxose un traballo informativo ós centro educativos e os estudantes 

interesados na titulación para informalos do seu contido. 
Accións correctoras a desenvolver  

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

Data de finalización Curso 2018/2019 
Grao de satisfacción ALTA 

 

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 2018/2019 
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 Esgotar prazos de preinscrición e matrícula 
Punto débil detectado Non se cubre a matrícula de novo ingreso, pese á grande demanda nos 

períodos de inscrición. 
Actuacións a desenvolver Solicitar o esgotamento dos períodos de preinscrición e matrícula 

dispoñibles aínda que supoña unha incorporación tardía do 
estudantado matrículado no terceiro prazo.  
Manter o que se vén facendo, dar máis visibilidade ó mestrado nos 
paneis informativos da facultade e a través do correo electrónico e 
enviar información a outras universidades. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinadora e secretaría do mestrado 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción A medida deu resultados positivos, dado que se acadou a meta de 

calidade asociada a este criterio. 
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Cubreuse a matrícula de novo ingreso no curso 2019/2020 

Data de finalización Curso 2019/2020 
Grao de satisfacción ALTA 
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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 2018/2019 
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 Fomentar a participación nas enquisas de satisfacción. 
Punto débil detectado Descenso da puntuación obtida nas enquisas de satisfacción, 

especialmente no punto de "Coordinación entre materias". 
Actuacións a desenvolver Facer unha campaña de concienciación para a participación do 

estudantado nas enquisas de satisfacción e reforzar os mecanismos de 
coordinación entre materias co fin de aumentar a puntuación deste 
aspecto. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinadora e CAM 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción A medida deu resultados positivos, dado que melloraron 

significativamente os datos. 
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Mellorou a participación que pasou de 24% a 58%. 

A puntuación recibida nas enquisas de satisfacción pasou de 3,04 a 
3,75. 

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-3 
Curso académico no que se formula a acción 2018/2019 
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 en Tradución Multimedia 
Denominación da acción de mellora Solicitude micrófono de escritorio. 
Punto débil detectado Continúan os problemas de captación do son e de escasa autonomía do 

micrófono. Ademais o tempo entre a gravación e a posta a disposición 
desta é excesivo (ás veces unha semana). 

Actuacións a desenvolver Solicitar ós responsables da UVigo-TV un micro de escritorio que non 
dependa de batería externa e que se reduza o tempo de edición de 
gravacións (mentres a Comisión Académica de Mestrado valora o uso 
doutras alternativas). 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación do mestrado 
OBSERVACIÓNS Correspóndese coa mellora AM-4 no Informe de Revisión pola 

Dirección 
Revisión / Valoración da acción de mellora  
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Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción O micro solicitouse, pero coa chegada da pandemia e a implantación do 

Campus remoto e a conseguinte instalación de micrófonos nas aulas 
mellorou moito a situación e xa non é preciso o micro porque se cubren 
as necesidades.  
Con esta nova dotación de equipos, consideramos que se pode dar por 
pechada esta mellora. 

Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Coa nova dotación de equipos implementados por  mor da pandemia 

mellorou moito a situación. 

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-4 
Curso académico no que se formula a acción 2018/2019 
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 en Tradución Multimedia 
Denominación da acción de mellora Mellorar a presenza de empregadores estranxeiros na oferta de 

prácticas. 
Punto débil detectado Escasa presenza de empresas/institucións de fóra de España na oferta 

de prácticas. 
Actuacións a desenvolver Maior esforzo na procura de empresas/institucións estranxeiras para 

facer convenios de prácticas. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación de prácticas do mestrado 
OBSERVACIÓNS Corresponde coa mellora AM-5 no Informe de Revisión pola Dirección 

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción Todos os anos facemos xestións nese sentido dende a coordinación de 

prácticas, pero sen apoio das instancias superiores. 
Accións correctoras a desenvolver Continuar cos esforzos na procura de empresas/institucións 

estranxeiras para facer convenios de prácticas. 
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 MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-5 
Curso académico no que se formula a acción 2018/2019 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C5 
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 Mellorar os seguimentos das prácticas. 
Punto débil detectado Escaso seguimento das prácticas (pouco feedback, poucas correccións) 

por parte dalgúns destinos. 
Actuacións a desenvolver Solicitude ó Consello Social de apoio ás prácticas de mestrado para 

poder pagar revisores externos no caso de prácticas institucionais, tal 
como se vén facendo nas prácticas do grao en Tradución e 
Interpretación. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación de prácticas do mestrado 
OBSERVACIÓNS Corresponde coa mellora AM-6 no Informe de Revisión pola Dirección 

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción Solicitouse pero non se acadou. 
Accións correctoras a desenvolver Desistimos da mellora pola negativa do Consello Social. 

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

Data de finalización Curso 2019/2020 
Grao de satisfacción BAIXA 

 

 
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 2018/2019 
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 en Tradución Multimedia 
Denominación da acción de mellora Recuperación do "minimáster". 
Punto débil detectado O "minimáster" como acción de captación do alumnado, no curso 18-

19 deixou de organizarse pola redución do orzamento dispoñible. 
Actuacións a desenvolver Valorar a recuperación da actividade "minimáster" en función do 

orzamento e da eficacia de captación. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  CAM 
OBSERVACIÓNS Corresponde coa mellora AM-7 no Informe de Revisión pola Dirección 

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción O paso á docencia enteiramente virtual no segundo cuadrimestre 

deixou esta medida en suspenso. 
Accións correctoras a desenvolver  

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

Data de finalización  
Grao de satisfacción  
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Área de Calidade 

FICHA DE MELLORA 
 TIPO DE TITULACIÓN MÁSTER 
Nº de Ficha de mellora AM-7 
Curso académico no que se formula a acción 2018/2019 
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 en Tradución Multimedia 
Denominación da acción de mellora Actualización da páxina web. 
Punto débil detectado Detectamos algúns datos desactualizados na web. 
Actuacións a desenvolver Solicitaremos a actualización da web. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Membro da CAM responsable de actualizar a información na páxina 

web. 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción Actualizamos a nosa páxina web naquelas cuestións que fumos 

detectando que estaban desactualizadas ou podían ser mellorables. 
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Realizada actualización da páxina web, continuaremos coa mesma 

periodicamente. 

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-8 
Curso académico no que se formula a acción 2018/2019 
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) Máster en Tradución Multimedia 
Denominación da acción de mellora Implicación dalgúns destinos nas prácticas. 
Punto débil  detectado A implicación dalgúns destinos nas prácticas en canto ó seguimento 

puntual do estudantado continua a ser mellorable. 
Actuacións a desenvolver Deixaranse de ofrecer prácticas nalgúns destinos e a permanencia 

doutros dependerá do compromiso de emendar os seus puntos febles. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación de prácticas do mestrado 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción Deixáronse de ofrecer prácticas naqueles destinos que desatendían o 

seguimento do estudantado.  
Estes destinos foron substituidos por outros dos que realizaremos 
seguimento para ver a súa evolución. 
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Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Foron rexeitados os destinos que non se preocupaban pola formación 

do estudantado e substituidos por outros dos que faremos 
seguimento para garantir, en todo momento, a calidade das prácticas 
na nosa titulación. 

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-9 
Curso académico no que se formula a acción 2018/2019 
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 Presentación TFM en prazo. 
Punto débil detectado  
Obxectivos Todos o estudantado debería presentar o seu TFM en prazo, pero esto 

non e así polo que a taxa de graduación non acada a meta de calidade. 
Actuacións a desenvolver Continuar, un curso máis, coa organización do curso "Como elaborar o 

teu TFM" en colaboración cos servizos de biblioteca e ver como 
evoluciona este aspecto. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación do TFM e CAM  
OBSERVACIÓNS Corresponde coa mellora AM-10 no Informe de Revisión pola 

Dirección 
Revisión / Valoración da acción de mellora  

Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción Realizado curso de preparación do TFM. 
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Dada a baixa participación do estudantado nos cursos 2018-19 e 

2019-20, decídese non continuar co curso no 2020-21 

Data de finalización Curso 2019/2020 
Grao de satisfacción BAIXA 

 

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 2018/2019 
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 
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Denominación da acción de mellora Satisfacción das persoas tituladas. 
Punto débil detectado Existe unha impresión por parte das persoas tituladas de que a 

formación recibida non é de moita utilidade para a carreira 
profesional. 

Actuacións a desenvolver Facer un seguimento das futuras enquisas ás persoas tituladas, no caso 
de observar que continúa esta impresión, analizar as causas e pescudar 
solucións ó respecto. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da Titulación 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción Melloraron os resultados das enquisas a persoas tituladas. 
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS  Cómpre observar se esa tendencia se mantén. 
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Mellorou a satisfacción das persoas tituladas. 

Data de finalización Curso 2019/2020 
Grao de satisfacción  

 

 
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 2018/2019 
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 Formación do profesorado 
Punto débil detectado Pouca participación do profesorado en programas de formación. 
Actuacións a desenvolver Animar ó profesorado a participar en programas de formación. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da Titulación 

Vicedecanato de Calidade. 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción Subiu a participación. 
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS  Cómpre observar se esa tendencia se mantén ou foi algo coxuntural, 
debido aos cursos de docencia online impartidos durante o periodo de 
confinamento e restriccións debido á covid19. 

Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Mellorou a participación 

Data de finalización Curso 2019/2020 
Grao de satisfacción  
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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 2018/2019 
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 Presentación TFMs. 
Punto débil detectado Baixo número de TFMs presentados. 
Actuacións a desenvolver Reflexionar na CAM, tras consultas ó alumnado e profesorado, sobre as 

posibles razóns dese baixo número de TFMs e as posibles solucións. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  CAM 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver Continuamos estudando a evolución deste problema, co obxectivo de 

pescudar a súa orixe e atopar posibles solucións. 

Observar se esta tendencia continúa no presente curso académico, e se 
tamén acontece así nas outras universidades galegas. Nese caso haberá 
que seguir coas consultas ao alumnado e profesorado sobre a súa 
razón e reflexionar sobre posibles solucións. 

OBSERVACIÓNS  A acción de mellora  quedou parada por mor da carga de traballo 
derivada do confinamento obrigado a causa do COVID 19. 

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

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 2018/2019 
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 Captación estudantado. 
Punto débil detectado Observamos a necesidade de incrementar e diversificar a captación do 

estudantado. 
Actuacións a desenvolver Planificar unha campaña de captación de estudantado entre as 

titulacións da FFT, mais tamén na procura de estudantes foráneos, 
nomeadamente de Portugal. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  CAM 
OBSERVACIÓNS  
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Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción Desde a coordinación do mestrado estableceuse comunicación 

específica co alumnado de 4º curso da titulación en Ciencias da 
Linguaxe e Estudos Literarios. 
Continúan as colaboracións para atraer alumnado de países lusófonos. 
En concreto, estamos avanzando na sinatura dun convenio coa 
Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil), particularmente co 
seu Programa de Pós-graduação en Linguística e co Programa de 
Mestrado Profissional en Letras. 

Accións correctoras a desenvolver Continuar coa campaña de captación de alumnado entre as titulacións 
da FFT e apostar pola internacionalización do mestrado. 

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

 

 
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 2018/2019 
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 Lingüística Aplicada 
Denominación da acción de mellora Persoal de apoio. 
Punto débil detectado Cómpre aumentar o número de PAS, co obxectivo de axudar en todo o 

traballo administrativo diario que supón coordinar un mestrado 
interuniversitario, como xa se indicou en informes anteriores. 

Actuacións a desenvolver Solicitar persoal de apoio para o mestrado. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Xerencia 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción Realizouse a solicitude, antes as autoridades competentes, de persoal 

de apoio para o mestrado, pero esta non foi atendida. 

Accións correctoras a desenvolver Debido a grande importancia deste tema volveremos a solicitalo. 
OBSERVACIÓNS  Agardamos que se poida resolver de inmediato. 
Estado/Nivel de cumprimento SER FINALIZAR/EN PROCESO DE REALIZACIÓN 
Resultados obtidos  
Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

 
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 2018/2019 
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 Interuniversitario en Lingüística Aplicada 
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Denominación da acción de mellora Único espazo web. 
Punto débil detectado Existen dous sitios de informarción do mestrado, un xestionado pola 

Uvigo e outro común para as tres universidades. 
Actuacións a desenvolver Crear un único espazo web para o mestrado. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  CAM 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación Curso 2019/2020 
Seguimento da acción O espazo web foi creado en setembro do ano 2019, o enlace ó mesmo 

é http://mila.uvigo.gal/gl/  

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento FINALIZADA/ REALIZADA 
Resultados obtidos Creouse a web do mestrado 
Data de finalización Curso 2019/2020 
Grao de satisfacción ALTA 

 

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 2018/2019 
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 para a Comunicación Internacional 
Denominación da acción de mellora Presentación TFM en prazo. 
Punto débil detectado A taxa de graduación non acada a meta de calidade debido a que non 

todo o estudantado presenta o seu TFM na convocatoria do curso 
correspondente senon máis tarde debido as circunstancias persoais do 
estudantado alleas ó MTCI. 

Actuacións a desenvolver Tomar medidas para incentivar a presentación do TFM no mesmo 
curso académico ou no seguinte (na convocatoria adiantada) 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 2019/2020 
Seguimento da acción Ver mellora AM-3 do curso 2017/2018 

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
Resultados obtidos  
Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

http://mila.uvigo.gal/gl/
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