
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓNS DE MELLORA 
2019-2020 

 

 
 

Facultade de Filoloxía e Tradución 
 

 

  



 Plan de Accións de Mellora  

 
 
 
 
 

O presente documento recolle o Plan de melloras e seguimento nas que traballou o centro nas 
titulacións de Grao e Máster, do curso 2019-2020:  

TITULACIÓNS DE GRAO: 
 GRAO EN LINGUAS ESTRANXEIRAS. 

Curso 2019/2020: 

 (AM-1, iniciada en 2019/2020): 
o Seguir traballando na búsqueda de empresas coas que poder manter contratos de 

prácticas diversos na FFT.  
o Estudar a posibilidade de designar unha pequena comisión a tal efecto.  

 (AM-2, iniciada en 2019/2020): 
o Estudar a posibilidade de mellorar horarios, reformando/simplificando á complexidade 

da estrutura horaria da titulación de Tradución e Interpretación que lastra toda a 
estrutura horaria da facultade.  

 (AM-3, iniciada en 2019/2020): 
o Estudar xunto co equipo de goberno da universidade novos formatos de enquisas de 

avaliación que sexan mais atractivos para o estudantado. 
 (AM-4, iniciada en 2019/2020): 

o Tratar de obter datos sobre as nosas persoas tituladas (empregabilidade dos titulados).  
o Elaborar datos de mobilidade do profesorado. Estudar medidas mais axeitadas para una 

mellor orientación profesional do estudantado.  
o Os canles para expresar queixas e suxestións xa existen, pero haberá que dalos mellor a 

coñecer. 
 (AM-5, iniciada en 2019/2020): 

o Traballar para modificar e mellorar ainda mais a páxina web.  
o Facer unha nova páxina web que poida estar operativa no curso 2020/2021.  
o Facer tamén novas páxinas web para os departamentos. 

 (AM-6, iniciada en 2019/2020): 
o Compre estudar o mellor xeito de impulsar a mobilidade do noso profesorado. 

 (AM-7, iniciada en 2019/2020): 
o É preciso obter os datos do programa DOCENTIA, polo que solicitaremos que nos sexan 

facilitados. 
 (AM-8, iniciada en 2019/2020): 

o Determinadas materias (por exemplo as materias de Alemá), obteñen de modo 
continuado nalgúns cursos taxas de éxito por debaixo da media. Iso indica que se trata 
dun problema estrutural, no vencellado coa calidade da docencia, normalmente ben 
valorada, senón coa dificultade intrínseca dunha materia complexa na que se parte dun 
coñecemento cero na facultade e que esixiría moitas mais horas de docencia, tanto teórica 
como práctica, para poder acadar os resultados apetecidos. Este problema supera as 
competencias propias da Facultade e depende de moitas instancias diferentes (planos de 
estudo, modificación de títulos, etc.) polo que non é doado de resolver. Porén, convén telo 
presente e poñelo en coñecemento das instancias pertinentes. 

 (AM-9, iniciada en 2019/2020): 
o Facer un seguimento especial do estudantado por medio de enquisas que aborden as 

causas posibles de abandono, dende o grao de satisfacción a razóns económicas ou 
persoais. As enquisas realizaranse en todos os cursos da titulación. 
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o Facer un seguimento especial do estudantado en 4º curso de grao e analizar a evolución 
dos resultados. Organizar reunións cos/coas representantes de curso para valorar a 
percepción do alumnado. 

GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN. 

Curso 2019/2020: 

 (AM-1, iniciada en 2019/2020): 
o Rebaixar a meta de calidade dos resultados de investigación de carácter académico do 

70% ao 60%, posto que, no informe de seguimento do SGC de 2018, dende a ACSUG 
insistiron en que os obxectivos deben ser alcanzables e a Área de Calidade da Uvigo 
comparte esta postura.  

GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE E ESTUDOS LITERARIOS. 

Curso 2019/2020: 

 (AM-1, iniciada en 2019/2020): 
o Establecer mecanismos para descubrir as razóns do abandono e poder actuar sobre elas, 

estes poden ser enquisas e entrevistas co estudantado. 
o Introducir contidos acaidos aos intereses do estudantado que poda retelos e baixar a taxa 

de abandono. 
 (AM-2, iniciada en 2019/2020): 

o Adecuación dos contidos ás expectativas do estudantado, introducindo contidos 
innovadores ao grao. 

o Revisión das guías docentes. 

TITULACIÓNS DE MÁSTER: 
MÁSTER EN TRADUCIÓN MULTIMEDIA. 

Curso 2019/2020: 

 (AM-1, iniciada en 2019/2020) 
o 1ª.- Transmitirlle a Área de Calidade a necesidade de fomentar a participación das persoas 

tituladas nas enquisas de satisfacción para lograr resultados que se poidan considerar 
significativos. 

  (AM-2, iniciada en 2019/2020): 
o Establecer algún procedemento (se cadra levar a cabo unha enquisa) que permita coñecer 

as razóns que levan a certo número de estudantes a non concluír o Traballo de Fin de 
Máster.  

 (AM-3, iniciada en 2019/2020): 
o Continuar solicitando 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. 

  



 Plan de Accións de Mellora  

 
 
 
 
 

 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN ESTUDOS INGLESES AVANZADOS. 

Curso 2019/2020: 

 (AM-1, iniciada en 2019/2020): 
o Analizar estes resultados negativos na enquisa de satisfacción do alumnado e observar se 

a tendencia negativa se confirma en vindeiras enquisas. 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICA APLICADA 

Curso 2019/2020: 

 (AM-1, iniciada en 2019/2020): 
o Crear unha comisión de debate e valoración sobre a necesidade de actualizar o mestrado. 

 (AM-2, iniciada en 2019/2020): 
o Rematar a transformación da páxina web converténdoa nun espazo máis transparente e 

accesíbel. 
 (AM-3, iniciada en 2019/2020): 

o Motivar ao alumando con actividades complementarias para a súa formación (charlas, 
debates, etc.) 
 

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 2019-2020 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 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C-1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Utilidade da prácticas. 
Punto débil detectado Valoración baixa de cara a utilidade das prácticas de empresa para o 

estudantado do grao. 
Actuacións a desenvolver Seguir traballando na búsqueda de empresas coas que poder manter 

contratos de prácticas diversos na FFT. Estudar a posibilidade de 
designar unha pequena comisión a tal efecto. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Vicedecanato de Calidade,  

Vicedecanato de Comunicación, Captación e diversidade. 
Coordinadores de Grao.  

OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  

Data de revisión  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
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 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C-1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Mellora de horarios. 
Punto débil detectado Existen problemas organizativos nos horarios e orde das materias no 

plan de estudos. 
Actuacións a desenvolver Estudar a posibilidade de mellorar horarios, 

reformando/simplificando á complexidade da estrutura horaria da 
titulación de Tradución e Interpretación que lastra toda a estrutura 
horaria da facultade. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación   Vicedecanato de Organización Académica; Coordinadores de grao. 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
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Data de revisión  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
Resultados obtidos  
Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

 
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 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C-1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Novos formatos enquisas avaliación 
Punto débil detectado Baixa participación nas enquisas 
Actuacións a desenvolver Estudar xunto co equipo de goberno da universidade novos formatos 

de enquisas de avaliación que sexan mais atractivos para o 
estudantado. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Decano, Vicedecanato de Calidade, equipo de goberno da 

Universidade.  
 

OBSERVACIÓNS  
Revisión / Valoración da acción de mellora  

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

 

 
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 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C-1/C-2 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Orientación laboral e comunicación coas persoas tituladas 
Punto débil detectado Baixa satisfacción por parte das persoas tituladas co ítem de 

orientación profesional e laboral recibida. 
Baixa satisfacción en relación cos canles empregados polas persoas 
tituladas para expresar queixas e suxestións. 
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Actuacións a desenvolver Tratar de obter datos sobre as nosas persoas tituladas 
(empregabilidade dos titulados). Elaborar datos de mobilidade do 
profesorado. 
Estudar medidas mais axeitadas para una mellor orientación 
profesional do estudantado. 
Os canles para expresar queixas e suxestións xa existen, pero haberá 
que dalos mellor a coñecer. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Vicedecanatos e Vicerrectorados 

Vicedecanato de Comunicación, Captación e Diversidade. 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de revisión  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
Resultados obtidos  
Data de finalización  
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 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C-2 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Utilidade da páxina web 
Punto débil detectado Baixo índice de satisfacción do estudantado coa utilidade da páxina 

web da titulación. 
Actuacións a desenvolver Traballar para modificar e mellorar ainda mais a páxina web. Facer 

unha nova páxina web que poida estar operativa no curso 2020/2021. 
Facer tamén novas páxinas web para os departamentos. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Vicedecanatos e Vicerrectorados 

Vicedecanato de Comunicación, Captación e Diversidade. 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de revisión Curso 2019/2020 
Seguimento da acción Fíxose xa una nova páxina que estará operativa no curso 20/21; 

asímesmo fixéronse novas páxinas dos departamentos, por exemplo o 
Departamento FIFA, o mais vencellado co grado de GLE. 

Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
Resultados obtidos  
Data de finalización  
Grao de satisfacción  
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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 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C-4 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Mobilidade do profesorado 
Punto débil detectado Un dato claramente mellorable é o da mobilidade do profesorado, 

crónicamente baixa. 
Actuacións a desenvolver Compre estudar o mellor xeito de impulsar a mobilidade do noso 

profesorado. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Vicedecanato de relacións internacionais. 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de revisión  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
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 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C-4 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Programa DOCENTIA 
Punto débil detectado Seguimos sin ter datos novos sobre a convocatoria quinquenial do 

programa DOCENTIA (a última data da que temos datos é do período 
2010/11 a 2014/15).  

Actuacións a desenvolver É necesario obter os datos do programa DOCENTIA, polo que 
solicitaremos que nos sexan facilitados. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación   
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de revisión  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
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-8 
Curso académico no que se formula a acción 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C-6 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Problema estrutural coa taxa de éxito 
Punto débil detectado Débense estudar as causas que explican as razóns polas que 

determinadas materias obteñen resultados de éxito por debaixo da 
media. 

Actuacións a desenvolver Determinadas materias (por exemplo as materias de Alemá), obteñen 
de modo continuado nalgúns cursos taxas de éxito por debaixo da 
media. Iso indica que se trata dun problema estrutural, no vencellado 
coa calidade da docencia, normalmente ben valorada, senón coa 
dificultade intrínseca dunha materia complexa na que se parte dun 
coñecemento cero na facultade e que esixiría moitas mais horas de 
docencia, tanto teórica como práctica, para poder acadar os resultados 
apetecidos. Este problema supera as competencias propias da 
Facultade e depende de moitas instancias diferentes (planos de estudo, 
modificación de títulos, etc.) polo que non é doado de resolver. Porén, 
convén telo presente e poñelo en coñecemento das instancias 
pertinentes. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Equipo de goberno da universidade. 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de revisión  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
Resultados obtidos  
Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

 
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 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C-7 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Linguas Estranxeiras 
Denominación da acción de mellora Índice taxa graduación 
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Punto débil detectado Baixo índice da taxa de graduación, que non alcanza a meta 
establecida e mostra unha baixada con respecto ao curso 
anterior. 

Actuacións a desenvolver Facer un seguimento especial do estudantado por medio de   
enquisas que aborden as causas posibles de abandono, dende 
o grao de satisfacción a razóns económicas ou persoais. As 
enquisas realizaranse en todos os cursos da titulación. 
Facer un seguimento especial do estudantado en 4º curso de 
grao e analizar a evolución dos resultados. Organizar reunións 
cos/coas representantes de curso para valorar a percepción do 
alumnado. 

 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Vicedecanato de Calidade, Coordinadora de Grao, PAT 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de revisión  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
Resultados obtidos  
Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

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 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C-4 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Traducción e Interpretación 
Denominación da acción de mellora Obxectivos da investigación de carácter académico 
Punto débil detectado Os resultados de investigación de carácter académico non acadan a 

meta de calidade. 
Actuacións a desenvolver Rebaixar a meta de calidade dos resultados de investigación de 

carácter académico do 70% ao 60%, posto que, no informe de 
seguimento do SGC de 2018, dende a ACSUG insistiron en que os 
obxectivos deben ser alcanzables e a Área de Calidade da Uvigo 
comparte esta postura. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Área de Calidade da Universidade de Vigo 

Vicedecanto de Calidade da FFT 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
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Estado/Nivel de cumprimento  
Resultados obtidos  

Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

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 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C-1/C-6/C-7 
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 Redución da taxa de abandono 
Punto débil detectado Nos anos que quedan de docencia deste grao deberíamos combater a 

taxa de abandono tratándo de reducila, xa que posiblemente non 
haberá novas matriculacións e non poderemos aumentar a ocupación. 

Actuacións a desenvolver Establecer mecanismos para descubrir as razóns do abandono e poder 
actuar sobre elas, estes poden ser enquisas e entrevistas co 
estudantado. 
Introducir contidos acaidos aos intereses do estudantado que poda 
retelos e baixar a taxa de abandono 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación do grao 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
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 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C-1/C-6/C-7 
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 Descompensación entre oferta real e teórica do grao. 
Punto débil detectado O programa formativo deste grao, como xa levamos indicando varios 

anos, nunca foi implantado totalmente. Polo que hai unha 
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descompensación entre a oferta teórica e a práctica e, a pesar dos 
esforzos para facerlles chegar esta descompensación ao estudantado 
de nova matrícula, aínda hai algúns novos matriculados que o fan 
tendo en conta a oferta teórica. 
Esta descompensación afecta, sobre todo a aquelas materias que 
supuñan certo grao de innovación pois son as que nunca puideron ser 
implantadas; isto supuxo sempre un alto grao de malestar entre o 
estudantado. 

Actuacións a desenvolver Adecuación dos contidos ás expectativas do estudantado, 
introducindo contidos innovadores ao grao. 
Revisión das guías docentes. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación do grao e profesorado 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
Resultados obtidos  

Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

 
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 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C-1/C-6/C-7 
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 O estudantado non presencial trala extinción do título 
Punto débil detectado Atención ao estudantado non presencial unha vez non sexa  ofertado o 

título. 
Actuacións a desenvolver Seguimento de materias sobre todo nas matrículas parciais. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Decanato e Coordinación da Titulación 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
Resultados obtidos  

Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

 



 Plan de Accións de Mellora  

 
 
 
 
 

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 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C-1 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Tradución Multimedia 
Denominación da acción de mellora Enquisas satisfacción persoas tituladas 
Punto débil detectado Descenso da puntuación obtida nas enquisas de satisfacción das 

persoas tituladas. 
Actuacións a desenvolver Transmitirlle a Área de Calidade a necesidade de fomentar a 

participación das persoas tituladas nas enquisas de satisfacción para 
lograr resultados que se poidan considerar significativos. 
 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación da Titulación e Área de Calidade 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
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 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C-6 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Tradución Multimedia 
Denominación da acción de mellora Taxa de avaliación da materia TFM 
Punto débil detectado Aínda que mellorou substancialmente respecto ao curso 2018-2019, a 

taxa de avaliación da materia TFM ainda no acada os obxectivos 
fixados.  

Actuacións a desenvolver Establecer algún procedemento (se cadra levar a cabo unha enquisa) 
que permita coñecer as razóns que levan a certo número de estudantes 
a non concluír o Traballo de Fin de Máster. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación de TFM 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
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Data de creación  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
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 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
Criterio do programa ao que se asocia C-5 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Tradución Multimedia 
Denominación da acción de mellora Apoio ás prácticas de mestrado. 
Punto débil detectado O Consello Social de momento non ten na axenda dar apoio ás prácticas 

de mestrado (ao igual que se fai coas prácticas de grao), co cal a nosa 
solicitude de apoio ás prácticas do MTM non obtivo a resposta 
esperada. 

Actuacións a desenvolver Continuar solicitando 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. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Decanato 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
Resultados obtidos  

Data de finalización  
Grao de satisfacción  

 

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 2019/2020 
Programa de calidade asociado  FIDES AUDIT: SGIC/ Inf. Revisión Dirección 
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Criterio do programa ao que se asocia C-1/C-2 
Tipo de Acción de Mellora Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados 
Denominación da acción de mellora Baixo grao de satisfacción do alumnado 
Punto débil detectado Baixada no grao de satisfacción do alumnado durante o ano académico 

2019-20. 
Actuacións a desenvolver Analizar estes resultados negativos na enquisa de satisfacción do 

alumnado e observar se a tendencia negativa se confirma en 
vindeiras enquisas. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinación de Titulación 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  

OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
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 2019/2020 
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 Debate sobre a actualización do mestrado 
Punto débil detectado Reflexionar sobre a necesaria actualización que todo mestrado ten se 

quere ser acorde cos cambios socioculturais, económicos e educativos 
da sociedade actual. 

Actuacións a desenvolver Crear unha comisión de debate e valoración sobre a necesidade de 
actualizar o mestrado. 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  CAM 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
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-2 
Curso académico no que se formula a acción 2019/2020 
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 
Denominación da acción de mellora Perfeccionamento da web 
Punto débil detectado Mellorar a utilidade nalgúns aspectos do sitio web do título 
Actuacións a desenvolver Rematar a transformación da páxina web converténdoa nun espazo 

máis transparente e accesíbel. 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinador da titulación 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
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 2019/2020 
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 Mellorar taxas de abandono e rendemento 
Punto débil detectado A taxa de rendemento (77%) baixou considerabelmente respecto do 

curso anterior (94,8%). Isto cremos que pode ter explicación pola 
situación derivada da COVID-19. Mantense a taxa de abandono, que 
segue a ser elevada (40%). 

Actuacións a desenvolver Motivar ao alumando con actividades complementarias para a súa 
formación (charlas, debates, etc.) 

Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación  Coordinador da titulación 
OBSERVACIÓNS  

Revisión / Valoración da acción de mellora  
Data de creación  
Seguimento da acción  
Accións correctoras a desenvolver  
OBSERVACIÓNS   
Estado/Nivel de cumprimento  
Resultados obtidos  
Data de finalización  
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Grao de satisfacción  
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