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Acta da sesión ordinaria da Comisión de Calidade da
Facultade de Filoloxía e Tradución, celebrada o día 5 de maio
de 2017 na Sala de Xuntas da Facultade.
Ábrese a sesión ás 11:15 h
ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, da acta da reunión ordinaria da
Comisión de Calidade celebrada o 24 de marzo de 2017.
Apróbase por asentimento.
2. Informe do decano e da coordinadora de calidade.
A Coordinadora do Grao en Tradución e Interpretación Lourdes
Lorenzo solicita que, posto que non pode estar presente, se informe
dende a dirección sobre os problemas que supón o exceso de
segmentación das materias no relativo á súa coordinación. O decano
indica que é un problema xeneralizado que inflúe nas distintas
figuras de contratación e que, efectivamente, xera conflictos e
queixas en relación coa coordinación por parte dos distintos
docentes. O decano informa sobre a intención de elaborar un escrito
dirixido á Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado
no que se soliciten límites na contratación co fin de evitar as
excesivas segmentacións de materias.
3. Aprobación, se procede, do Regulamento de TFM para a
Facultade de Filoloxía e Tradución.
O decano indica antes de someter o borrador á aprobación por parte
da CC que sobre o texto examinado na reunión do 24 de marzo, e
tamén sobre o proporcionado coa convocatoria, realizáronse
algunhas melloras en atención ás suxestións enviadas por parte do
profesorado. Na reflexión previa, o profesor Xoán Montero sinala
que a centralización do depósito mellora moito a xestión do TFM, e
que axuda a localizar os traballos nos procesos de acreditación dos
títulos. Sobre o novo artigo que incorpora o borrador, o artigo 7
“Do depósito do TFG”, o profesor José Yuste aclara que a súa
proposta de redacción era máis ampla, e que contemplaba a
publicacións dos TFM nun repositorio institucional da Universidade
de Vigo. A vicedecana de calidade sinala que, tras conversas coa
subdirectora da Biblioteca, indioúselle que non era posible dar
acceso aos TFM a través dos servizos da biblioteca, xa que
vulneraba os dereitos de privacidade dunha proba da materia TFM.
Segundo esta argumentación, posto que os TFM, coma os TFG,
constitúen probas de avaliación de materias, non poden recollerse
no catálogo da Universidade de Vigo nin en formato dixital nin
físico. Pese a que o conxunto dos membros da CC coinciden en que
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esta decisión non está en consonancia coa tendencia actual nin co
que se está a facer noutras universidades, a reflexión e debate
céntranse no tema do depósito do TFM e aprázase a cuestión da
publicación para o futuro, no momento en que se precise a reforma
do regulamento de TFM. Sobre a realización do calendario de TFM,
que regula non só as datas de depósito, senón a de entrega a
titores/as, a entrega de informes, os trámites dixitais na secretaría
virtual, etc., ante as dúbidas dalgúns membros da comisión, a
coordinadora de calidade sinala que as CAM seguirán marcando
este calendario a través das aplicacións de Xescampus, e que terán
en conta tamén que o calendario de depósito de TFM non pode
coincidir co de TFG. O profesor Eduardo Varela tamén apunta un
novo tema, o feito de tratar de establecer un acordo entre o
profesorado para facilitar, ou non, a consulta de TFM e TFG de
cursos pasados ao alumnado que o solicite. Tras expor as
dificultades de obter consenso neste aspecto, acórdase deixar a
decisión en mans de cada docente.
Tras a reflexión sobre o artigo 7, o borrador de Regulamento de
TFM para a Facultade de Filoloxía e Tradución apróbase por
asentimento e queda listo para someterse á votación por parte da
Xunta de Facultade.
4. Aprobación, se procede, da reestruturación do PAT.
A coordinadora de calidade expón as deficiencias actuais do PAT
en canto á falta de homoxeneidade no tratamento da titorización, a
falta de visión de conxunto, o absentismo do alumnado e a
desvirtuación dos principios do PAT na actualidade. Aínda que
tanto ela coma o decano recoñecen que este programa de
titorización permitiu e permite detectar problemas puntuais, semella
preciso unha reestruturación que faga posible optimizar as labores
de titorización. Neste sentido, explícase novamente a proposta (que
se adxunta a esta acta) e ábrese unha reflexión conxunta previa á
votación. En primeiro lugar, a coordinadora de calidade comenta as
problemáticas detectadas por Elena Sánchez Trigo e Lourdes
Lorenzo en canto ao carácter sesgado que podería adoptar o PAT ao
estar en mans dunha ou dúas persoas e tamén sobre o feito de
concentrar os descontos docentes en lugar de repartir as 3 horas de
desconto nos diferentes titores e titoras, coma na actualidade. En
canto ao primeiro punto, Ana Luna propón que exista unha figura
de suplente e que de forma anual ou bianual rote para facerse cargo
da coordinación do PAT. Neste sentido, o profesor Ledo Lemos
comenta que a continuidade dunha mesma persoa tamén pode ser
beneficiosa porque proporciona experiencia. A opinión xeral é a de
asumir a rotación no cargo. En canto ao segundo punto, a
coordinadora de calidade afirma que xustamente o feito de
concentrar os descontos pode axudar a recompensar máis
xustamente o labor de titorización, xa que as tres horas actuais son
mínimas e non liberan en absoluto da carga docente ao profesorado
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intensificado ou ao profesorado sen folgura. Eduardo Varela sinala
que, dende a perspectiva persoal, considera que con esta
reestruturación pódese gañar funcionalidade, e que nese sentido
mellora a estrutura actual. Indica que, como coordinador, prefire
reunirse cunha persoa para coñecer os asuntos que atinxen ao
alumnado do grao que ter que reunirse con varios docentes
distintos. Continúa plantexando algunhas dúbidas que lle trasmitiu a
anterior coordinadora do GLE, Nuria Yáñez, sobre todo no relativo
á compatibilidade da figura de coordinador/a de PAT coa
coordinación do programa Mentoring. Neste sentido, aclárase que,
aínda que forma parte dos programas de titorización, ambos
programas discorren de forma paralela xa dende o curso pasado,
polo que as figuras dos/as mentores/as non interfire na coordinación
de PAT. Sobre as dúbidas no reconto das horas de desconto da
coordinación de PAT no GLE, Nuria sinala que cre que son 28,
pero a coordinadora de calidade afirma ter contado 21 para o curso
2017-18. Tamén indica Eduardo que habería que diferenciar moi
ben as funcións da coordinación de PAT e de grao e que deberían
delimitarse claramente as funcións de cada un. A coordinadora de
calidade sinala que a coordinación de PAT encargaríase da
titorización do alumnado en todas as dimensións (orientación
académica, satisfacción coas materias, orientación profesional,
actos de benvida, sesións para coñecer os recursos da facultade, as
saídas profesionais, etc.) e que a coordinación académica
encargaríase da coordinación do grao en todas as dimensións
(procesos de acreditación e seguimento, revisión e aprobación de
guías docentes, coordinación horizontal e vertical, etc.). O profesor
Xoán Montero opina que a nova estrutura de PAT parécelle máis
opertiva, xa que no GTI está moi fragmentado e non hai boa xestión
incluso xa pola complexidade dos horarios, que perxudican á
asistencia do alumnado ás reunións. A visión de conxunto dunha ou
dúas persoas permitiría coñecer mellor os horarios dos distintos
grupos e combinacións lingüísticas. Unha ou dúas figuras
parécenlle máis operativas, tamén en canto á concentración das
horas de desconto, que considera máis axeita que a dispersión de
poucas horas en moitas persoas. Yuste apunta que o PAT non pode
limitarse a ser un buzón de queixas, que ten que recuperar o espírito
co que foi creado, a titorización e orientación real do estudantado.
A coordinadora de calidade deixa claro que non hai garantías de que
esta reforma do PAT acade o éxito esperado, pero que ante unha
situación de pouca funcionalidade, é interesante intentar un cambio.
Tras a reflexión sobre as vantaxes e incovenientes da
reestruturación do PAT, o borrador presentado coa nova estrutura
apróbase por asentimento coas modificacións suxeridas de cargo
bianual e rotativo con suplencia, e queda listo para someterse á
votación por parte da Xunta de Facultade.
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ANEXOS
1. Borrador regulamento TFM
2. Plan de reestrutura PAT
3. Axenda visita acreditación ACSUG do
Mestrado en Tradución para a Comunicación
Internacional
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REGULAMENTO PARA A REALIZACIÓN DO TRABALLO DE FIN DE MESTRADO
Facultade de Filoloxía e Tradución
Aprobado pola Comisión de Calidade da FFT o 5 de maio de 2017
PREÁMBULO
O Regulamento para a realización do TFM da Universidade de Vigo foi aprobado en
Consello de Goberno o 15 de xuño de 2016.

O Real decreto 1393/2007 do 29 de outubro polo que se establece a ordenación dos
ensinos universitarios oficiais, dispón no capítulo IV «Ensinos universitarios oficiais de
mestrado», artigo 15.3, que os ensinos de mestrado «concluirán coa elaboración e defensa
pública dun traballo de fin de mestrado que terá entre 6 e 30 créditos». No anexo 1 do
citado real decreto, establécense as características e os requirimentos da memoria de
verificación, documento «que constitúe o compromiso da institución, sobre as
características do título e as condicións en que se van desenvolver os ensinos». No seu
apartado 5.1, táboa 2, queda clara a total integración do traballo fin de mestrado na
estrutura dos ensinos.

O Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, que modifica o RD 1393/2007, do 29 de
outubro, polo que se establece a ordenación das titulacións universitarias oficiais, dá
unha nova redacción ao artigo 6 referido ao recoñecemento e transferencia de créditos, e
sinala: «en todo caso non poderán ser obxecto de recoñecemento os créditos correspondentes
aos traballos de fin de grao e mestrado».
Neste contexto, cos criterios definidos nestes reais decretos, correspóndelle a cada
universidade, en exercicio da súa autonomía, establecer as normas que lle sirvan de
regulamento ao traballo de fin de mestrado.
A presente normativa, dentro do marco xeral da Universidade de Vigo, deseña os
aspectos xerais para o desenvolvemento dos traballos de fin de mestrado na Facultade
de Filoloxía e Tradución, e as súas finalidades son:

-Unificar os procedementos que faciliten o seu desenvolvemento e a xestión administrativa.
-Procurar que, considerando as particulares características que o traballo de fin de
mestrado ten entre as materias das titulacións, se manteña a súa integración no conxunto
dos títulos.
-Garantir ao alumnado que a elaboración, defensa e avaliación do seu traballo de fin de
mestrado pode desenvolverse de maneira axeitada.

Máis aló do marco definido nesta normativa, en atención ás peculiaridades das
titulacións de mestrado que teña adscritas, cada Comisión Académica do Mestrado
(CAM) establecerá o seu propio regulamento interno para o desenvolvemento do
traballo de fin de mestrado, con observancia da debida publicidade da normativa común
da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo.
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REGULAMENTO
Artigo 1. Do obxecto deste regulamento.
A presente normativa recolle as directrices xerais relativas á definición, elaboración,
defensa, avaliación e tramitación administrativa dos traballos de fin de mestrado.
Artigo 2. Do ámbito de aplicación.

1. As previsións contidas na presente normativa aplicaránselle aos traballos de fin de
mestrado correspondentes aos títulos de mestrado da Facultade de Filoloxía e
Tradución da Universidade de Vigo.
2. No caso dos títulos oficiais de mestrado de carácter interuniversitario, este
regulamento só se aplicará ao estudantado matriculado na Universidade de Vigo,
agás que o convenio regulador do título correspondente estableza outras
disposicións ao respecto.
3. O traballo de fin de mestrado nos títulos que habilitan para o exercicio de actividades
profesionais reguladas rexerase polo disposto na orde que estableza os requisitos
para a verificación do correspondente título, sen prexuízo da aplicación, con carácter
subsidiario, do presente regulamento.
4. O contido desta normativa compleméntase co resto de normativas e procedementos
da Universidade de Vigo en vigor ou que se puidesen aprobar, referidas ao
desenvolvemento e xestión da docencia, en todos os seus ámbitos, das titulacións
oficiais da Universidade de Vigo.
5. A Facultade de Filoloxía e Tradución adapta neste regulamento o regulamento xeral
da Universidade de Vigo. As comisións académicas dos mestrados da FFT deberán
axustar os seus procedementos para a xestión do TFM ao establecido nesta
normativa. En calquera caso, as normas que estableza a FFT serán públicas e
axeitadas ao disposto neste regulamento e nas memorias de verificación das
titulacións.
6. As tarefas de titorización, avaliación e cualificación dos traballos de fin de mestrado
forman parte das obrigas docentes do profesorado. A Universidade de Vigo
establecerá a forma do seu recoñecemento.
Artigo 3. Da definición do traballo fin de mestrado.
1. O Traballo de Fin de Mestrado (TFM) forma parte como módulo, materia ou
disciplina do plan de estudos de todo título oficial de mestrado. No seu deseño debe
preverse que a súa elaboración, avaliación e cualificación, teñan lugar dentro do
período previsto para realizar os estudos.
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2. O traballo de fin de mestrado é un traballo persoal e orixinal tanto no título como
nos contidos, que cada estudante realizará de maneira autónoma baixo titorización
docente, e debe permitirlle mostrar de forma integrada a adquisición dos contidos
formativos e as competencias asociadas ao título. En ningún caso, pode ser un
traballo presentado con anterioridade polo/a estudante nalgunha materia de
calquera titulación nesta ou noutra universidade, aínda que pode integrar ou
desenvolver traballos feitos nas actividades doutras materias da titulación.
3. O feito de que o traballo de fin de mestrado sexa un labor persoal non exclúe que,
para desenvolver unha proposta de envergadura suficiente, poidan participar
varios/as estudantes, cada quen cunha parcela precisa da tarefa global. Esto será
autorizado pola Comisión Académica do Mestrado. Neste caso, o alumnado implicado
nun mesmo traballo, compartirá titor/a e poderá ter o mesmo tribunal de avaliación,
mentres que a presentación, defensa e avaliación serán individuais.
4. Cada estudante ten dereito ao recoñecemento da autoría do traballo de fin de
mestrado elaborado e á protección da súa propiedade intelectual. A titularidade dos
dereitos derivados pode compartirse cos titores/as, coas cotitoras e coas entidades
públicas ou privadas ás que pertenzan, nos termos e condicións previstas na
lexislación vixente.
5. O traballo de fin de mestrado poderá elaborarse en institucións ou empresas
externas á Universidade de Vigo, nos termos que se establezan nos convenios
institucionais asinados. Nese caso existirá a figura dunha persoa cotitora
pertencente á institución ou empresa. A persoa titora académica compartirá coa
persoa cotitora, as tarefas de
dirección e orientación do/a estudante, e será, en calquera caso, responsabilidade do
titor/a facilitar a xestión.
6. O traballo de fin de mestrado terá a súa guía docente axeitada á normativa
correspondente, e única para cada titulación. As CAM serán as encargadas da
redacción e difusión desta guía docente.
7. A redacción dos traballos de fin de mestrado debe respectar o emprego dunha
linguaxe inclusiva.
8. O traballo fin de mestrado poderá ser cotitorizado por conferenciantes externos que
participen no mestrado. Nese caso existirá un titor/a académica que compartirá co
cotitor/a externa as tarefas de dirección e orientación do/a estudante, e será, en
calquera caso, responsabilidade do titor/a académico facilitar o proceso
administrativo.

Artigo 4. Da matrícula do traballo de fin de mestrado.

1. Para poder matricularse no traballo de fin de mestrado será requisito imprescindible
ter matriculadas todas as materias requiridas para finalizar o plan de estudos.
2. A matrícula do traballo de fin de mestrado realizarase nos períodos oficiais de
matriculación dos estudos de mestrado.
3. A matrícula do traballo de fin de mestrado dá dereito a dúas oportunidades de
avaliación nun mesmo curso académico, sempre que se cumpran os requisitos para a
súa defensa recollidos no artigo 8.7.
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4. A validez da matrícula do traballo de fin de mestrado será a mesma que a de
calquera outra materia e, polo tanto, remata o último día hábil do curso académico.
5. No caso de que o alumnado teña depositado o traballo no negociado de asuntos
xerais da FFT e conte co informe favorable do seu titor ou titora antes da data límite
de entrega de actas da convocatoria de xullo pero non reúna os requisitos para poder
defender o traballo por ter materias pendentes deberá formalizar unha nova
matrícula noutro curso académico. No curso inmediatamente seguinte ao do
depósito (e só nese curso) o/a estudante terá dereito a unha matrícula reducida do
25% do coste da primeira matrícula.

Artigo 5. Da titorización do traballo de fin de mestrado.

1. Os traballos de fin de mestrado realizaranse baixo a supervisión e dirección dunha
persoa que exercerá as tarefas de titorización.
2. A titorización consistirá en supervisar e orientar o/a estudante na temática,
metodoloxía, elaboración, presentación e calquera outro aspecto académico relativo
ao traballo de fin de mestrado; así como facilitar a súa xestión, dinamizar e facilitar
todo o proceso ata a presentación e a defensa do mesmo.
3. Poderá actuar como persoa titora calquera docente da Universidade de Vigo, co visto
e prace da Comisión Académica do Mestrado. Tamén poderá titorizar calquera
docente das universidades participantes nun programa interuniversitario. Se a
natureza do traballo de fin de mestrado o requirise, poderanse establecer equipos
titoriais que asumirán as tarefas de titorización nos termos que estableza a Comisión
Académica do Mestrado sempre dentro da normativa da Uvigo.
4. Cando se dean casos de baixa prolongada do titor/a ou finalizase a súa vinculación
coa Universidade de Vigo, a Comisión Académica do Mestrado será a responsable da
substitución das persoas titoras e establecerá os procedementos que sexan precisos
de acordo coa normativa común da Universidade de Vigo.

Artigo 6. Da asignacións da titorización e da temática do traballo de fin de mestrado.

1. Correspóndelle á Comisión Académica do Mestrado establecer na súa propia
normativa os criterios, procedementos e o calendario para asignar as persoas que
titoricen a cada alumno/a, así como a temática de cada traballo, aténdose ao
recollido no presente regulamento conforme á normativa común da Uvigo.
2. Garantiráselle a todo o estudantado matriculado na materia de traballo de fin de
mestrado a debida titorización.
3. Garantirase que se poidan desenvolver traballos con temas relacionados cos contidos
específicos da titulación, e que o estudantado dunha titulación con varios itinerarios
poida realizar o seu traballo de fin de mestrado dentro da temática do itinerario que
estea a cursar.
4. Establecerase un calendario para todo o proceso de adxudicación de persoas titoras e
temas que posibilite elaborar axeitadamente os traballos dentro dos límites do
calendario académico oficial da Universidade de Vigo aprobado para cada curso
académico.
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5. A Comisión Académica do Mestrado responsable do título daralle a debida
publicidade ás adxudicacións definitivas da titorización de cada alumno/a. Poderanse
reclamar fronte a estas adxudicacións no prazo de sete días naturais ante esta
Comisión.
6. A adxudicación da titorización e da temática para o traballo de fin de mestrado terá
validez máxima de dous cursos académicos. Unha vez transcorridos terá que volver a
realizarse un novo proceso de adxudicación.
7. Cada Comisión Académica do Mestrado responsable do título regulará o
procedemento para que o alumnado poida solicitar un cambio na titorización ou no
tema do seu traballo de fin de mestrado, e para que a persoa que titorice poida
solicitar o cambio de estudante asignado/a e de temas ofertados.
Artigo 7. Do depósito do TFM
1. Para poder realizar o depósito do TFM previo á súa defensa é preciso estar
correctamente matriculado/a e contar co informe favorable da persoa ou persoas
que titoricen o traballo, segundo recolle o artigo 4 desta normativa.
2. Excepcionalmente, a Xunta de Facultade ou, de ser o caso, a comisión na que se
delegue, poderá autorizar a defensa sen o preceptivo informe favorable do titor ou
da titora do TFM, tras a petición formal e motivada do/da estudante.
3. O alumnado deberá realizar o depósito na convocatoria na que vaia a efectuar a
defensa e sempre dentro das datas establecidas para o efecto, que serán fixadas polo
decanato da FFT e non poderán coincidir cos períodos de depósito de TFG.
Transcorridas todas as convocatorias dun mesmo curso sen que se levara a cabo o
depósito, o/a estudante deberá volver matricularse.
4. Para poder defender o TFM na convocatoria escollida, será requisito imprescindible
facer os trámites dixitais, previos ao depósito físico do TFM, fixados pola
universidade ou universidades que participen no mestrado e acollerse ao sistema
centralizado de depósito ofrecido pola Facultade de Filoloxía e Tradución.
5. Para facer o depósito centralizado na FFT deben realizarse tres trámites: 1)
Presentación da solicitude de depósito e defensa no Negociado de Asuntos Xerais da
FFT (Secretaría do Decanato da FFT), segundo modelo normalizado. 2) Presentación
do informe favorable asinado polo titor ou titora do TFM ou, de ser negativo e ter
solicitado un novo informe á Xunta de Centro ou a comisión delegada, do informe
realizado por este órgano no que se lle dea o visto bo ao TFM. 3) Depósito
electrónico do TFM na carpeta habilitada para ese efecto no Negociado de Asuntos
Xerais, a través do envío electrónico a sdfft@uvigo.es. Será un documento único en
formato PDF estándar no que se incluirá o traballo xunto cos anexos. A totalidade de
TFM en PDF serán gardados tamén, por seguridade, noutro equipo do decanato.
Os tres trámites deberán realizarse respectando a data límite fixada para cada
convocatoria. Quen efectúe algún dos tres trámites pasada dita data, non poderá
realizar a defensa ata a seguinte convocatoria, se así procede.
6. O depósito físico do TFM, que se realizará no Negociado de Asuntos Xerais da FFT,
serán tres copias impresas do traballo con todos os anexos, no seu caso. A portada
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será normalizada e terá un fondo institucional común.
7. De non superar a avaliación do TFM na convocatoria escollida, deberase iniciar a
tramitación completa do depósito detallada nos parágrafos anteriores.
Artigo 8. Da presentación e defensa do traballo de fin de mestrado.
1. Cada traballo de fin de mestrado será presentado e defendido polo seu autor ou
autora ante un tribunal de avaliación que o avaliará e cualificará.
2. As Comisións Académicas dos Mestrados, atendendo a criterios organizativos e de
programación docente, establecerán as datas de celebración das defensas dos
traballos de fin de mestrado dentro dos límites do calendario académico oficial da
Universidade de Vigo. En calquera caso deberá garantirse o cumprimento das horas
de traballo correspondentes aos ECTS do traballo de fin de mestrado.
3. Os requerimentos para a realización da solicitude de defensa do TFM indícanse nos
artigos 7.1. e 7.2. deste regulamento.
4. A defensa do traballo de fin de mestrado realizada polos/as estudantes será pública
e presencial. A Comisión Académica do Mestrado poderá autorizar a defensa a
distancia de xeito virtual, sempre e cando concorran as condicións técnicas,
administrativas e económicas que permitan a súa viabilidade.
5. A Comisión Académica do Mestrado deberá establecer e anunciar publicamente a
estrutura e a duración máxima da exposición, así como a data, hora e lugar da de
celebración. O traballo fin de mestrado só poderá ser defendido e avaliado cando se
teña constancia de que o/a estudante superou todos os créditos necesarios para a
obtención do título de mestrado, agás os correspondentes ao propio traballo fin de
mestrado.
6. A Comisión Académica deberá verificar que se cumpren estes requisitos para
autorizar a súa presentación. Para estes efectos, no caso de que na data límite de
entrega de actas das materias aínda non se recepcionaran todas as actas, a secretaría
do Centro solicitará do profesorado encargado desas materias que informe sobre as
cualificacións do alumnado que solicitase defensa para esa convocatoria.
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Artigo 9. Da avaliación e cualificación do traballo de fin de mestrado.
1. O tribunal de avaliación asignado avaliará e cualificará cada traballo de fin de mestrado
presentado e defendido. A cualificación deste tribunal poderá ser única ou poderá
supoñer unha porcentaxe da cualificación final que, de ser o caso, será polo menos do
70 %; o resto pode depender doutros criterios, sistemas de avaliación e responsables
establecidos pola Comisión Académica do Mestrado.
2. A Comisión Académica do Mestrado nomeará, con base en criterios públicos e
motivados, o tribunal de avaliación do traballo de fin de mestrado entre o profesorado
da titulación ou profesorado da FFT se a CAM o considera oportuno. Este estará
constituído polo menos por tres persoas que exercerán presidencia, secretaría e vogal,
podendo haber máis dunha persoa vogal. Debido ás características dos traballos
presentados ou ao número do estudantado matriculado, poderán nomearse varios
tribunais para unha titulación.
3. Cada tribunal de avaliación do traballo de fin de mestrado actuará de forma regular
nas convocatorias oficiais de cada curso académico.
4. De xeito excepcional, a Comisión Académica do Mestrado poderá autorizar que forme
parte do tribunal de avaliación outro persoal docente, persoas colaboradoras ou
membros de institucións externas á Universidade de Vigo que posúan unha titulación
de nivel igual ou superior ao mestrado e que poderán actuar en calidade de vogais, con
voz e voto, ou como persoas asesoras con voz e sen voto.
5. A Comisión Académica dos Mestrados definirá o papel das persoas titoras e cotitoras
na defensa, avaliación e cualificación dos traballos de fin de mestrado. As persoas
titoras poderán, polo menos, estar presentes con dereito a voz no acto de defensa.
6. O tribunal de avaliación do traballo de fin de mestrado constituirase formalmente coa
debida publicidade e antelación ao acto de defensa.
7. O tribunal de avaliación do traballo de fin de mestrado deliberará sobre a cualificación
dos traballos sometidos á súa avaliación tendo en conta a documentación presentada
por cada estudante, o informe da persoa titora e a exposición pública dos traballos.
8. A cualificación global terá en conta, polo menos, a calidade científica, técnica ou
artística do traballo presentado, a calidade do material entregado, os contidos
incluídos e o grao de adquisición das competencias específicas da titulación, incluídas
as competencias transversais. Os criterios de avaliación quedarán recollidos na guía
docente do traballo de fin de mestrado de cada titulación.
9. No caso de obter a cualificación de suspenso, o tribunal de avaliación achegará ao/á
estudante e á persoa titora, un informe coas recomendacións oportunas para mellorar
o traballo e a súa posterior avaliación.
10. A entrega de actas dos traballos de fin de mestrado estará rexida polos tempos máximos de
entrega de actas fixados no calendario académico oficial da Universidade de Vigo.

Presentación
O plan de acción titorial da Facultade de Filoloxía e Tradución pretende contribuír ó
desenvolvemento integral do estudantado universitario e recolle un conxunto de
actuacións destinadas a favorecer a integración do alumnado na vida universitaria e
atender a súas necesidades formativas e informativas.
O Plan de Acción Titorial deseñouse no marco do Sistema Interno de Garantía de
Calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución segundo o procedemento DO0203, que
establece varias posibilidades de acción ou dimensións:
a) Académica: orientación sobre os planos de estudo e escolla de materias.
b) Profesional: orientación sobre as saídas profesionais.
c) Persoal: orientación sobre aspectos da vida privada do alumnado que poidan
influír sobre a vida académica.
d) Social: orientación sobre bolsas e axudas para o desenvolvemento da
actividade académica.
e) Administrativa: orientación sobre requisitos administrativos, matriculación e
validacións.
A Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo comprométese a
levar adiante un plan de acción titorial (PAT) que combine a orientación académica
(preferente) coa administrativa e social.
1. Obxectivos
A Facultade de Filoloxía e Tradución, coa implantación deste PAT, pretende
conseguir os seguintes obxectivos:
1. Establecer un sistema de información, orientación e seguimento académico
para os estudantes mediante a asignación dun coordinador/a PAT (dimensión
académica).
2. Potenciar a implicación na aprendizaxe autónoma (dimensión académica).

3. Motivar a participación activa do alumnado nos distintos aspectos da vida
universitaria (dimensión social).
4. Fornecer información sobre aspectos xerais da Facultade e da Universidade
(dimensión social e administrativa).
2. Principios de actuación do PAT
Os seguintes principios constitúen as bases éticas e legais fundamentais de actuación
para os distintos implicados no desenvolvemento do PAT:
- Principio de privacidade e confidencialidade. A información non ha de saír das canles
e dos procedementos estritos para os que se xera, e será privada e confidencial (Lei de
protección de datos).
- Respecto aos dereitos do alumnado, segundo as normas da Universidade de Vigo.
- Coordinación e colaboración entre os distintos axentes participantes no PAT.
- Optimización dos recursos do centro e da universidade dispoñibles.

- Elaboración de documentos escritos que permitan a posterior análise e valoración de
resultados e a mellora do proceso.

3. Participantes
a) Todo o alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º dos graos. A participación é voluntaria.
b) Profesorado.
1. Só poderá ser coordinador/a dun grao aquel/a profesor/a que teña
docencia asignada no título.
2. O cargo designarase polo decano/a.
3. O cargo terá unha duración de dous anos.
4. Nomearase unha persoa suplente que será quen, salvo impedimento
ou rexeitamento, ocupe o cargo cando remate o período bienal da
persoa que ocupe previamente o cargo como titular.
c) Equipo decanal
Un membro do equipo decanal comprométese a exercer como coordinador/a
global das respectivas coordinacións do PAT en cada grao.

4. Obrigas dos participantes

Este plan obriga ó seguinte:
1. Profesorado
a. organizar as accións que se indican abaixo.
b. atender ao alumnado nos termos que se indican abaixo (titorías
grupais e individuais).
2. Alumnado
a. participar nas accións do plan de acción titorial.
3. Número de alumnos/as por coordinador/a.
Corresponderase co número total de alumnado matriculado no grao que cada
docente coordine.

5. Accións do PAT
As actividades do PAT van dirixidas a todo o alumnado do centro, aínda que se
presta especial atención ao estudantado de novo ingreso e aos que rematan os seus
estudos universitarios, xa que este alumnado vive un momento de inseguridade e precisa
información e criterios para a toma de decisións ante a súa nova realidade.
As liñas de actuación do PAT pódense clasificar en cuatro bloques básicos, o
primeiro deles común a todos os demais, segundo o tipo de acción: Accións de
organización, acollida, apoio e seguimento e de carácter formativo.

5.1. Accións de titorización
5.1.1 Accións de organización
As accións de organización corren a cargo do equipo decanal e a persoa
coordinadora do PAT en cada grao, e a persoa coordinadora do programa MEET, que
planifican as accións e someten o programa a aprobación por parte da Xunta de
Facultade. Nos casos en que for posible as accións grupais están planificadas en día e
hora. Esta planificación pode ser modificada por causas sobrevidas, mais os cambios
seranlles comunicados a todas as persoas afectadas. O resto das sesións tamén teñen
unha data aproximada no cronograma que ten que aprobarse en Xunta de Facultade al
longo do mes de xullo.

5.1.2. Accións de acollida
Os actos de benvida celébranse na primeira semana de septembro nel participa o equipo
decanal e o alumnado que o desexe. Neles, o alumnado recibe información sobre o
centro, os horarios, a estrutura dos estudos, os servizos do centro e outros servizos da
universidade, así como sobre a estrutura organizativa da universidade e as funcións de
cada órgano de representación. O programa da sesión de benvida darase a coñecer aos
posibles participantes con suficiente antelación.
Como parte da sesión de acollida que organiza o centro, presentarase o PAT,
comunicaráselle ao alumnado o nome do seu coordinador/a PAT ou mentor/a e
daránselle indicacións xerais sobre o desenvolvemento das diferentes accións e o
calendario de reunións. Tamén se lles pedirá que nomeen representantes de curso para
facilitar a comunicación cos diferentes órganos do centro. Nesta sesión o alumnado
deberá cubrir o seguinte documento:
•

Ficha inicial de detección de necesidades.

5.1.3. Accións de apoio e seguimento
PAT convencional para todos os cursos agás 1º de Linguas estranxeiras
Ao longo do curso celebraranse dúas reunións grupais, unha por cuadrimestre. Os
coordinadores e coordinadoras de PAT de cada grupo convocarán ao estudantado que
titorizan na semana indicada no cronograma segundo as posibilidades de asistencia do
grupo con suficiente antelación e cubrirán un informe despois de cada reunión.
a) Primeira reunión grupal
Na quinta semana dende o inicio do curso o/a coordinador/a reunirase co
alumnado. Concretaranse máis detalles sobre o PAT, daranse indicacións xerais sobre o
título e sobre as materias do curso que corresponda e recolleranse as primeiras dúbidas
e impresións sobre o curso. En cada curso, farase fincapé naqueles aspectos máis
particulares; por exemplo, en primeiro proporcionarase información sobre o programa
de mobilidade. Tamén se intentará motivar o alumnado para que Participe nos órganos
de goberno da Facultade e Departamentos. Ademais, trataranse as seguintes cuestións:
•

Técnicas de aprendizaxe.

•

Motivación, expectativas.

•

Avaliación do desenvolvemento das materias.

•

Avaliación da carga de traballo.
Nesta sesión o coordinador/a pode ir respondendo as cuestións que se

presenten e comezar o seu labor de orientación.
a) Segunda reunión grupal
Unha vez que o alumnado coñeza as cualificacións do 1º cuadrimestre o
coordinador/a PAT terá unha reunión de grupo para:
1. Revisar os resultados da avaliación do 1º cuadrimestre (cumprimento das
expectativas, validez das estratexias de aprendizaxe, queixas, suxestións, etc.).
2. Planificar o segundo cuadrimestre e resolver dúbidas sobre o curso seguinte,
se se presentan (mobilidade, servizos da Universidade, orientación para
continuar estudos).

Programa MEET-FFT: primeiro curso do grao en Linguas Estranxeiras
No curso académico 2017-2018 continúase para o alumnado de novo ingreso na
titulación de Grao en Linguas Estranxeiras, o programa MEET-FFT, que conta coas
seguintes características principais:
• Selección e formación de mentores entre o alumnado dos últimos cursos.
• Selección e formación de titores MEET entre o profesorado do centro.
• Planificación, posta en práctica e avaliación da actividade.
5.1.4. Accións de carácter formativo
O centro organizará accións formativas que complementen a formación do estudantado.
Permítenlle ao estudantado participar en contextos de aprendizaxe distintos á aula para
potenciar a motivación e mellorar a integración na titulación e no centro. Estas accións
tentarán adecuarse ás necesidades de cada curso. A programación destas actividades
daráselle a coñecer ao estudantado participante con suficiente antelación.

6. Informes das coordinacións de PAT
O PAT ten que xerar documentación que sirva como proba da súa realización e
tamén de guía para a avaliación do desenvolvemento do curso. Despois de cada sesión, o
coordinador/a cubrirá a “Ficha de seguimento das titorías de grupo”. Estes documentos,
xunto coas enquisas que faga o alumnado, terán que formar un cartafol que se lle
entregará ao coordinador/a global (membro do equipo decanal). Este presentará un
informe xeral de todas as titulacións á Comisión de Calidade da Facultade e ó
coordinador/a do grao. Enténdese que estes informes poden ser o inicio de
procedementos de mellora para o curso e o título.
7. Relación do coordinador/a co profesorado das distintas materias
Nas sesións de titoría é moi posible, e recomendable, que xurdan queixas e
suxestións que se refiran ás materias do curso e á planificación xeral. É necesario que se
estableza unha comunicación entre o coordinador/a PAT de grao e o profesorado. O
coordinador/ade PAT deberá avaliar co coordinador/a do grao a pertinencia de facer
chegar as suxestións/queixas do alumnado ó profesorado das materias coa maior
brevidade posible.
O Plan de Acción Titorial non está destinado a que se comenten cuestións
subxectivas. Daquela, non se deben facer valoracións persoais sobre o profesorado e o
alumnado.
8. Aprobación e certificación
O/A secretario/a da Facultade certificará a participación dos coordinadores e
coordinadoras neste programa. Enviaráselle unha relación dos participantes á Área de
Calidade que poderá tamén certificar.

Resumo de novidades na estrutura do PAT:
-En lugar da figura de titores/as por curso e grao pasaríase a unha figura de
coordinador/a de PAT por grao (salvo no caso do Grao en Tradución e Interpretación,
no que a coordinación de PAT se compartiría entre dúas persoas).
-O desconto de horas do cargo será proporcional ao volume de alumnado titorizado e
calculado unha vez recibida a bolsa de horas da FFT.
-A visión de conxunto permitirá á coordinación de PAT de cada grao realizar informes
que afonden en cuestións que atinxen ao alumnado de distintos cursos.
-Establecerase unha relación moi estreita entre as coordinacións de grao e as
coordinacións de PAT co fin de poder solucionar rapidamente as incidencias relativas á
docencia das distintas materias do grao.
Sobre a selección do coordinador/a PAT:
1. Só poderá ser coordinador/a dun grao aquel profesor/a que teña
docencia asignada no título.
2. O cargo designarase polo decano/a.
3. O cargo terá unha duración de dous anos.
4. Nomearase unha persoa suplente que será quen, salvo impedimento
ou rexeitamento, ocupe o cargo cando remate o período bienal da
persoa que ocupe previamente o cargo como titular.
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1. SUBCOMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA VISITA
(Nombrada por la CGIACA el 13 de diciembre de 2016)

Presidente:
Manuel López Muñoz (Universidad de Almería)
Académico:
Román Álvarez Rodríguez (Universidad de Salamanca)
Estudiante:
Mariña Bermúdez Beloso (Universidad de Santiago de Compostela)
Secretaria:
Lucía Bouso Montero (Técnica ACSUG)

2. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA VISITA


El Centro debe proporcionar una sala para la celebración de las audiencias con los
distintos grupos de interés, que servirá también para las reuniones de trabajo de la
comisión de evaluación.



El Centro seleccionará, de cada título objeto de renovación de la acreditación, las
personas que participarán en las distintas audiencias y enviará a ACSUG, con
anterioridad a la visita (el 11 de mayo como fecha límite), un listado con los
asistentes, indicando el perfil de cada uno de ellos.



La Comisión de Evaluación recomienda tener en cuenta los siguientes criterios:
o

Ningún grupo debe ser superior a 10-12 personas, salvo que sea necesario
para garantizar la representatividad del grupo.

o

A

pesar

de

que

algunas

personas

desempeñen

varias

funciones

o

responsabilidades, debe evitarse la participación de una misma persona en más
de una audiencia (excepto Equipo Directivo y Comisión de Garantía de Calidad).
o

Los grupos deben ser representativos, por ejemplo:


Personal

Docente

e

Investigador

(PDI)/coordinadores

de

especialidades: deben asistir al menos 8 profesores y, entre ellos, un
profesor que haya tutorizado Trabajos Fin de Máster. Debe procurarse que,
en la medida lo posible, estos profesores impartan en distintos grupos, haya
algún director de departamento, haya profesorado de las materias de las que
se solicitan las evidencias (al menos 1 de cada título) y pertenezcan a
3
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distintas categorías (distintos cuerpos de funcionarios, contratados a tiempo
completo, y contratados a tiempo parcial).
Indicar en el listado, al lado de cada profesor/a, la/s asignatura/s en las que
imparte docencia y la/s característica/s que cumple de las anteriormente
citadas.


Estudiantes: deben asistir, al menos, 8 estudiantes y, entre ellos, salvo que
no proceda, un estudiante que haya realizado o esté realizando prácticas
externas y un estudiante que haya participado en programas de movilidad.
Indicar en el listado, al lado de cada uno de los/as estudiantes las
característica/s que cumplen de las anteriormente citadas.



Personal de administración y servicios/apoyo a la docencia: personal
de biblioteca, apoyo administrativo a los másteres, gestión de las prácticas
externas, servicios de movilidad, etc.
Indicar en el listado, al lado del personal la/s característica/s que cumple de
las anteriormente citadas.



Egresados/as: de diferentes promociones, alguno cursando doctorado, etc.
Indicar en el listado, al lado de cada uno de ellos, el título cursado y el año
de finalización, así como su situación actual.



Empleadores: representantes de diferentes sectores, representantes de
entidades que reciben estudiantes de prácticas, etc.
Indicar en el listado, al lado de cada uno de ellos, la empresa a la que
pertenecen y otra/s característica/s que cumplen de las anteriormente
citadas.



Entrevistas individuales/Audiencia pública: Entrevistas individuales
solicitadas con anterioridad y audiencia pública abierta a cualquier persona
interesada en aportar su visión respecto al título objeto de renovación de la
acreditación. La Comisión de Evaluación atenderá las observaciones y/o
preguntas realizadas sobre el proceso en el horario destinado a la audiencia
pública. El centro será el responsable de la difusión del proceso de
renovación de la acreditación a los distintos grupos de interés, informando
claramente del horario destinado a las entrevistas personales y audiencia
pública. La Audiencia Pública está destinada a aquellos que no hayan
participado en ninguna de las audiencias anteriores.
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El centro tendrá preparada la documentación relativa a los siguientes Trabajos Fin de
Máster:



TÍTULO

TUTOR

Reflexións sobre a identidade do intérprete na
África Occidental Francesa (1902-1904)
A tradución para a dobraxe (FR>ESP): Análise
da tradución ao castelán da longametraxe
Intouchables (2011)

Anxo Fernández
Ocampo
Xoán Montero
Domínguez

El centro tendrá preparadas, de las 3 materias que se indican, las siguientes
evidencias:


Guía docente.



Dosieres de evaluación de estudiantes (exámenes, trabajos, pruebas
evaluación, etc.), del último curso.



Distribución de las calificaciones, últimos tres años.



Algún ejemplo del material docente propio de la materia: libros,
transparencias, acceso al entorno virtual, etc. (del último curso).



Detalle concreto de la planificación y desarrollo docente (distribución de
los contenidos, distribución de los tiempos, etc.), del último curso.



Información de los profesores que imparten la docencia: líneas de
investigación, experiencia docente e investigadora, categoría,…

MATERIAS:


Materia 1. Gestión de memorias de traducción (obligatoria.)



Materia 2. Traducción publicitaria (optativa módulo B1)



Materia 3. Traducción y Cooperación Transfronteriza (optativa
módulo B2)
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3. AGENDA DE LA VISITA
DÍA

HORARIO

ACTIVIDAD
Recepción de la Comisión de Evaluación en el Centro y reunión

09.00-09.30

con el Equipo Directivo y coordinación del máster (puede asistir
representación rectoral de la UVI)

06/04/2017

09.30-10.30

Reunión Interna de la Comisión: análisis de evidencias/café

10.30-11.20

Reunión con la Comisión Académica del Máster

11.30-12.20

Reunión con estudiantes

12.30-13.20

Reunión con profesorado

13.30-14.00

Reunión con el PAS/personal de apoyo a la docencia.

14.00-14.40

Visita instalaciones

14.40-16.00

Pausa-Almuerzo

16.00-16.50

Reunión con egresados

16.50-17.30

Reunión con empleadores

17.30-18.00

Reunión con la Comisión de Calidad

18.00-18.30

Audiencia pública

18.30-19.30
19.30-20.00
20.00

Reunión interna de la Comisión de Evaluación
(preparación del informe oral)
Reunión final de la Comisión de Evaluación con el Equipo
Directivo/CGC (Lectura del Informe oral)
Despedida de la Comisión

El centro podrá solicitar la modificación de los horarios de las audiencias para acomodarlos a
las agendas de los asistentes. Se debe comunicar a la ACSUG los cambios solicitados antes
del 11 de mayo.
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