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Mestrado en Tradución para a 

Comunicación Internacional, e dos 

autoinformes e plans de mellora 

para os seguimento dos títulos de 

Grao en Linguas Estranxeiras, Grao en 

Tradución e Interpretación, Grao en 

Ciencias da Linguaxe e Estudos 

Literarios e Mestrado en Comunicación 

Multimedia 
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1.- DATOS DO TITULO 

DENOMINACIÓN DO TÍTULO Mestrado en Tradución para a Comunicación 
Internacional 

MENCIÓNS/ESPECIALIDADES  

UNIVERSIDADE RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVAMENTE 

Universidade de Vigo 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, 
UNIVERSIDADE/S 
PARTICIPANTE/S 

 

CENTRO RESPONSABLE Facultade de Filoloxía e Tradución 

CENTRO/S ONDE SE IMPARTE  Facultade de Filoloxía e Tradución 

RAMA DE COÑECEMENTO Artes e Humanidades 

NÚMERO DE CRÉDITOS 60 

PROFESIÓN REGULADA  

MODALIDADE DE IMPARTICIÓN Semipresencial 

CURSO DE IMPLANTACIÓN 2013-14 

DATA ACREDITACIÓN EX ANTE  
(VERIFICACIÓN) 

 

DATA RENOVACIÓN 
ACREDITACIÓN  

 

 
 
 
RESULTADO DO 
PROCESO DE 
AUTOAVALIACIÓN 

 
 A SUPÉRASE EXCELENTEMENTE                   B ACÁDASE 
 C ACÁDASE PARCIALMENTE                           D NON SE ACADA 

 
 
DATA DE APROBACIÓN 
POLA COMISIÓN DE 
CALIDADE: 

 

DATA DE APROBACIÓN 
POLA XUNTA DE 
CENTRO 
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DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO 
 

CRITERIO 1.ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 
 

 
Estándar: O programa formativo atópase actualizado e implantouse de acordo 
coas condicións establecidas na memoria verificada. 
Analizar e valorar se o desenvolvemento do plan de estudos realizouse segundo a 
memoria verificada e non se produciron incidencias graves, o que permitiu unha 
correcta adquisición das competencias polos/as estudiantes. 
 
1.1.- O título mantén o interese académico e atópase actualizado segundo os 
requisitos da disciplina, avances tecnolóxicos e científicos, necesidades 
socioeconómicas e requisitos da profesión. 
Aspectos a valorar: 
• O perfil formativo/egreso do título mantén a súa relevancia e está actualizado 

segundo os requisitos do seu eido académico, científico e profesional e, de ser o 
caso, segundo as necesidades e requisitos da profesión regulada. 
 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
Valoramos o cumprimento deste criterio como moi positivo, xa que entendemos que 
o título mantén o interese académico e atópase actualizado segundo os requisitos 
da disciplina, avances tecnolóxicos e científicos, necesidades socioeconómicas e 
requisitos da profesión; e meso excedeaos requerimentos básicos esixidos. 
 
O interese académico científico e profesional do título continúa estando xustificado, 
na liña apuntada na Memoria para a solicitude de verificación do título oficial. 
As condicións de matriculación, o perfil de ingreso e o programa formativo do título 
están accesibles na páxina web da Universidade de “Normativa de xestión 
académica e impresos” (http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracio 
/posgrao/matricula2016/master/), e na páxina web do Mestrado 
(http://paratraduccion.com/limiares/index.php/prazo-de-preinscricion). 
 
A información respecto dos requisitos de acceso e admisión, das vías e requisitos 
de acceso ao título e tamén do perfil de ingreso recomendado atópase de xeito 
público e de fácil acceso na memoria do título (4. Acceso y admisión de 
estudiantes. pp. 8-10). 
Existen tamén mecanismos axeitados e accesibles de información previa á 
matriculación e procedementos de acollida e orientación do estudantado de novo 
ingreso; igualmente válidos para o estudantado xa matriculado.  
 
A aprobación do Decreto 222/2011 (http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/ 
20111209/AnuncioC3F1-051211- 9522_gl.html) polo que se regulan as ensinanzas 
universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia non afectou 
ao número de prazas ofertadas no mestrado (artigo 6 de “Número de estudantes de 
novo ingreso” do “CAPÍTULO II” de “Criterios generales para la planificación 
universitaria”). Non tivemos que modificar o número de prazas de novo ingreso 
ofertadas previstas na memoria (30) ao longo dos catro anos de implantación, xa 
que o decreto especifica que [sic] “a titulación proposta terá un número anual de 

http://paratraduccion.com/limiares/index.php/prazo-de-preinscricion
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estudantes de novo ingreso non inferior a 20”. A evolución histórica do número de 
estudantes de novo ingreso por curso académico foi moi próxima ás 30 prazas 
ofertas ofertadas nos catro últimos cursos académicos:  
 
-Curso 2013-2014: 22 matriculados/as. 
-Curso 2014-15: 23 matriculados/as. 
-Curso 2015-16: 28 matriculados/as. 
 
Na análise comparativa histórica da nota media de acceso do alumnado de novo 
ingreso temos que indicar unha media bastante elevada, así no curso 2013-2014, a 
media é de 7,02, no curso 2014-2015, a media é de 6,38 e no curso 2015-2016 é 
de 6. Aínda que se baixou un punto, a media global segue a ser elevada. 
 
No tocante á modalidade estudo de acceso no curso 2013-14 o nº de 
matriculados/as é de: 

- Licenciatura en Filoloxía inglesa (1) 
- Licenciatura en Tradución e Interpretación (14) 
- Licenciatura en Filoloxía hispánica galego-portuguesa (1)  
- Estudos realizados no estranxeiro (6) 

 
No curso 2014-2015 proceden de: 

- Licenciatura en Dereito (1) 
- Licenciatura en Filoloxía Francesa (1) 
- Licenciatura en Filoloxía Inglesa (2) 
- Licenciatura en Tradución e Interpretación (3) 
- Diplomatura en Biblioteconomía e Documentación (1) 
- Estudos realizados no estranxeiro (2) 
- Graduado/a en Inglés, Estudos lingüísticos e literarios (3) 
- Graduado/a en Estudos Ingleses, literatura e cultura (1) 
- Graduado en Tradución e Interpretación (9) 

 
No curso 2015-2016 proceden de: 

- Licenciatura en Publicidade e RR.PP. (1) 
- Licenciatura en Filoloxía Francesa (1) 
- Licenciatura en Filoloxía Inglesa (5) 
- Licenciatura en Tradución e Interpretación (2) 
- Licenciatura en CC. Químicas (1) 
- Diplomatura en Enfermería (1) 
- Titulación superior en Conservación e restauración de bens culturais (1) 
- Estudos realizados no estranxeiro (2) 
- Graduado/a en Linguas estranxeiras (3) 
- Graduado/a en Tradución e Interpretación (7) 
- Graduado/a en Tradución e Interpretación (1) 
- Graduado/a en Inglés, Estudos lingüísticos e literarios (1) 
- Graduado/a en Estudos Ingleses (1) 
- Graduado/a en Tradución e Interpretación (1) 

 
Despois dos datos expostos, podemos apreciar unha clara tendencia ao interese 
polo mestrado por parte dos novos graduados en Tradución e Intepretación. 
 
Respecto á procedencia do alumnado temos que: no curso 2013-14 houbo 18 
persoas procedentes do Estado español e 4 estranxeiras; no curso 2014-15 houbo 
2 matriculados procedentes do estranxeiro e as 21 persoas restantes estatais e no 
curso 2015-16, 2 persoas eran estranxeiras e as 26 restantes estatais.  
 



 

 
 

5 

Segundo os datos dos que dispomos, o mestrado conta cunha taxa de graduación 
do 85% no curso 2014-15 e do 81,82% no curso 2015-16. Respecto da taxa de 
eficiencia do 100% no curso 2013-14, do 100 no curso 2014-2015 e do 96% no 
curso 2015-2016. No tocante á taxa de captación no curso 2013-14 de 0,22% e no 
curso 2014-2015 de 0,43%. A comparativa do rendemento por materia dos tres 
cursos é como segue: 
 
-Curso 2013-2014: MH (7), Sob (18), Not (16), Apto (11) e NP (7) 
 -Curso 2014-2015: MH (5), Sob (18), Not (17), Apto (13) e NP (13) 
-Curso 2015-2016: MH (3), Sob (17), Not (18), Apto (12) e NP (14) 
 
A materia que rexistra un índice maior de NP correspóndense co Traballo de Fin de 
Mestrado. Tras analizar os datos, a CAM debatiu sobre as causas da mesma e 
considerou que a causa fundamental do nº de NP é a elevada porcentaxe de 
estudantes que, ben xa están a traballar cando inician os estudos de mestrado ou 
ben atopan traballo no mesmo ano no que están matriculados.  
 
Segundo os datos ofrecidos pola Universidade de Vigo con data de 27/10/2016, a 
taxa de abandono do Mestrado para a Tradución en Comunicación Internacional é 
do 0%. 
 
PLANO DE PROMOCIÓN E CAPTACIÓN DA FFT  
Durante os cursos 2015-16, 2014-15 e 2013-14 desenvolveuse o “Plano de 
promoción e captación de estudantes da Facultade de Filoloxía e Tradución da 
Universidade de Vigo” (IT03-PC03), aprobado pola Comisión de Calidade do Centro 
en xuño de 2012. O plano está dirixido ao alumnado de novo ingreso tanto de 
graos como tamén de mestrados.  
 
Os obxectivos e actuacións principais do plano de promoción e captación da FFT 
no que atinxe aos mestrados son os seguintes:  
 
1. Dar a coñecer as titulacións de Mestrado que se imparten no centro. Actuacións: 
(a) Sesión de presentación dos mestrados que se imparten no centro, realizada 
polos propios coordinadores dos Mestrados; (b) elaboración de dípticos,carteis e 
rollers publicitarios dos mestrados da Facultade; (c) Organización de conferencias e 
seminarios especializados.  
2. Dar a coñecer as titulacións que se imparten no centro, tanto de grao coma de 
posgrao en Universidades estranxeiras. Actuación: participar en Feiras de 
Estudantes.  
3. Publicidade. Actuación: envío de noticiasaos medios de comunicación. 
 
1.2.- O plan de estudios desenvolveuse seguindo a oferta de módulos e 
materias previstas na memoria verificada. 
 
Aspectos a valorar: 
 
• A oferta de módulos e materias correspóndese co establecido na memoria de 

verificación e, de ser o caso, nas sucesivas modificacións. 
• O desenvolvemento das actividades académicas, metodoloxías docentes, 

sistemas de avaliación e cualificación, correspóndense co establecido na 
memoria de verificación e permite a consecución das competencias. O tamaño 
dos grupos é axeitado ás actividades formativas. 

• De ser o caso, o curso de adaptación cumpre a súa función tocante á 
adquisición de competencias e coñecementos, polos/as estudiantes que o 
cursen e adecúase ao establecido na memoria de verificación do título. 
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• Participación do alumnado nos programas de mobilidade. 
 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
O plan de estudos do “Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional” 
foi deseñado para ser realizado nun único curso, no que a secuenciación dos 
cursos realizarase por meses. Todas as materias ofertadas son de 6 créditos. Non 
se establece un número mínimo de ECTS de matrícula por curso, aínda que a 
permanencia do alumnado no mestrado está condicionada polas normas de xestión 
académica e de permanencia na Universidade de Vigo. A implantación do título 
realizouse sen incidencias no curso 2013-14. 
 
A definición de módulos e materias do plano formativo deste título segue sendo 
coherente co establecido no RD 861/2010. O carácter e denominación das 
materias están publicados na memoria do título. Non se considerou necesario 
variar a estrutura dos módulos e materias por seren coherentes cos obxectivos e 
competencias.  
 
A planificación temporal das ensinanzas está publicada na web do título en 
http://paratraduccion.com/limiares/index.php/2015-2016-cronograma.  
Consideramos que o grao de cumprimento da planificación do ensino é moi 
satisfactorio en termos xerais, unha vez rematados os tres primeiros anos. Isto non 
implica que non haxa algúns aspectos susceptibles de mellora nos que é preciso 
continuarmos traballando.  
 
O tipo de ensino é semipresencial. A docencia organízase da forma que segue: para 
cada materia celébranse tres sesión presenciais de catro horas cada unha na que o 
profesorado explica os principais obxectivos da materia en cuestión, os seus 
contidos, bibliografía, a forma na que se desenvolverá a materia e o seu 
procedemento de avaliación. 
 
Tras esta primeira toma de contacto, o alumno accede, a través da plataforma de 
teledocencia FaiTIC, aos contidos da materia. Estes constan de unidades, nas que 
se explican os contidos teóricos, e actividades, mediante as cales os alumnos 
poñen en práctica os coñecementos asimilados. As actividades fanse de forma 
individual ou colectiva, e a súa corrección tamén se leva a cabo de forma individual 
ou colectiva. 
 
O mecanismo polo que se asegura o adecuado seguimento dos ensinos por parte 
dos alumnos son as titorías periódicas individuais e en grupos reducidos, así como 
a docencia presencial de 12 horas, sempre coa axuda da plataforma de 
teleformación TEMA da Universidade de Vigo.  
 
A duración total de presencialidade de cada materia do mestrado é de 12 horas, 
alternando a docencia en semana lectiva presencial e semana lectiva non 
presencial. Consideramos importante non renunciar á presencialidade porque 
estamos convencidos de que o contacto co profesorado é un aspecto irrenunciable 
no noso mestrado. 
 
Ao respecto do establecemento de posibles convenios con outras universidades 
e/ou programas de mestrado, a CAM considerou especialmente interesante abrir 
convenio coa Université Paul Valéry de Montpellier III porque existe unha grande 
semellanza de contidos entre o plano de estudos do Mestrado LEA: Spécialité 
Langues et Négociation de Projets Internationaux (http://www.univ-
montp3.fr/master-

http://www.univ-montp3.fr/master-lea/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=31
http://www.univ-montp3.fr/master-lea/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=31
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lea//index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=31). 
 
Neste mestrado non se rexistrou ningún estudante con necesidades educativas 
especiais. 
A aplicación (informática) de guías docentes DOCNET tivo durante o curso 2013-
2014 unha estrutura que só recollía as competencias específicas (A) e as 
transversais (B). A partir do curso 2014-2015, DOCNET pasou a recoller os catro 
tipos de competencias que determina o Ministerio: básicas, xerais, específicas e 
transversais. A elaboración das guías docentes durante o curso 2014-15 para o 
curso 2015-16 foi relativamente problemática debido aos cambios na estrutura da 
aplicación informática e a (re)asignación de competencias. 
 
No caso do mestrado, nunha primeira fase o coordinador da titulación haabilitou 
os catro tipos de competencias segundo o modelo de transvasamento anterior 
suxerido: 1) no caso das competencias xerais e específicas, que nas guías da 
titulación estaban xuntas, houbo que separalas (a numeración das competencias 
coincidente coa numeración que aparece na memoria da titulación facilitou a 
identificación das mesmas e a súa separación en dous tipos) o cal non resultou moi 
complicado; 2) no caso das competencias básicas, aínda que na memoria da 
titulación non constan as mesmas e no modelo de transvasamento suxeríase 
eliminalas, previa consulta coa vicedecana de calidade do Centro, deixáronse tal 
cal (por ser estas, as competencias básicas, competencias que están definidas no 
real decreto para totas as titulacións do mestrado). E, nunha segunda fase, o 
profesorado do mestrado revisou todas as competencias das súas respectivas 
materias para adaptalas ás competencias que inicialmente aparecían nas 
respectivas materias na memoria. 
 
OUTROS REQUISITOS ALÉN DA TITULACIÓN 
Admisión de estudantes (de acordo co establecido na memoria enviada á ANECA 
para verificación). 
 
Para acceder ao Mestrado en Tradución e Comunicación Internacional requírese 
preferentemente unha formación previa no ámbito da tradución e interpretación, 
así como o dominio de idiomas. Será necesario estar en posesión dun título 
universitario oficial español, outro expedido por unha institución de educación 
superior do Espazo Europeo de Educación Superior que facultan no país expedidor 
do título para o acceso a ensinos de posgrao ou dun título convalidado, expedido 
por unha universidade non europea.  
Establécense dous grupos por orde de prevalencia:  
 
1.Licenciaturas ou graos en Tradución e Interpretación.  
2.Licenciaturas ou graos en Antropoloxía Social e Cultural, Belas Artes, Ciencias 
da Información, Ciencias do Traballo, Ciencias Políticas e da Administración, 
Ciencias Políticas e Socioloxía, Comunicación Audiovisual, Dereito, 
Documentación, Economía, Estudos de Asia Oriental, Xornalismo, Filoloxía Alemá, 
Filoloxía Francesa, Filoloxía Galega, Filoloxía Hispánica, Filoloxía Inglesa, Filoloxía 
Portuguesa e demais filoloxías, Lingüística, Teoría da Literatura e Literatura 
Comparada, Publicidade e Relacións Públicas, Humanidades, Turismo, 
Administración e Dirección de Empresas, Filosofía, Historia, Socioloxía, Historia da 
arte, Xestión e Administración Pública, Ciencias Actuariais e Financeiras, 
Medicamento, Xeografía, Relacións Laborais, Traballo Social, Ciencias 
Empresariais.  
 
Así mesmo, poderán acceder os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao 
Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus 
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títulos, previa comprobación por parte da Universidade da acreditación dun nivel 
de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais 
españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinos de 
posgrao. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN ESPECÍFICOS E/OU CRITERIOS DE VALORACIÓN  
Para as candidaturas con título en tradución e interpretación (grupo 1) reservarase 
un 50% das prazas, e serán seleccionadas as propostas con mellor expediente. En 
caso de notas medias iguais valoraranse outros méritos nesta orde: outro título de 
mestrado (2 puntos), segunda titulación ou grao (1 punto), publicacións de 
carácter científico en revistas ou editoriais indexadas sobre temas relacionados cos 
Estudos de Tradución (ata 2 puntos), traducións publicadas (ata 1 punto), 
actividades de docencia (ata 1 punto), traballos de divulgación ou organización en 
ámbitos relacionados coa TI (ata 1 punto), experiencia profesional en tradución e 
interpretación (ata 2 puntos). Das candidaturas con titulacións que pertencen ao 
grupo 2 (cf. supra) requiriranse coñecementos previos de tradución e interpretación 
ou a acreditación dun interese específico na especialización en TI. A CAM poderá 
esixir a xustificación de coñecementos básicos en Estudos de Tradución e de 
linguas estranxeiras mediante unha entrevista.  
 
A selección de candidaturas do grupo 2 farase segundo os seguintes criterios 
xerais: -media do expediente (ata 2.5 puntos), -puntuación da entrevista (se a CAM 
a considera necesaria, ata 2.5 puntos), -carta xustificante do interese na 
especialización en TI (ata 2.5 puntos), -outros méritos (ata un máx. de 2.5 puntos). 
Valoraranse nesta orde: outro título de mestrado (ata 1 punto), segunda titulación 
ou grao (ata 0.5 puntos), publicacións de carácter científico en revistas ou 
editoriais indexadas sobre temas relacionados cos Estudos de Tradución (ata 1 
punto), traducións publicadas (ata 1 punto), actividades de docencia (ata 1 punto), 
divulgación ou organización en ámbitos relacionados coa TI (ata 1 punto), 
experiencia profesional en TI (ata 2 puntos). 
 
MATERIA DE TRABALLO DE FIN DE MESTRADO (TFM) 
O principal obxectivo do Traballo de Fin de Mestrado (TFM) é que o alumnado 
aplique os coñecementos e competencias adquiridos ao longo da súa formación no 
ámbito da tradución para a comunicación internacional, co fin de completar a súa 
formación académica de acordo cos seus intereses persoais. A materia do TFM ten 
unha vinculación directa con todas as outras materias que compoñen o mestrado e 
busca a aplicación das competencias adquiridas ao longo do mestrado a un 
traballo complexo. 
 
A materia de TFM precisa de reflexión en moitos aspectos. Malia os bos resultados 
de avaliación e rendemento, esta materia continúa a xerar algún descontento no 
sector do profesorado, descontento derivado da súa xestión no marco da normativa 
vixente da Universidade, común á maioría de titulacións da Universidade de Vigo 
que só repercute en catro horas de recoñecemento por cada TFM dirixido. 
 
MOBILIDADE DO ALUMNADO 
Como xa se indicou máis arriba, existe un convenio coa Université Paul Valéry de 
Montpellier III, coa Université de Rennes II e coa Universidade de Lisboa a partir do 
curso 2014-2015 que se oferta seguindo os criterios de mobilidade Erasmus 
convocados pola Universidade de Vigo. 
(https://uvigo.gal/vida/mobilidade/uvigo/erasmus/). Malia estaren os convenios 
abertos, polo de agora carecemos de alumnado entrante ou saínte.  
 
ENQUISAS 

https://uvigo.gal/vida/mobilidade/uvigo/erasmus/
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A continuación ofrécese un resumo dos principais indicadores das enquisas de 
satisfacción do estudantado no período avaliado. A escala é sobre 5,00.  
 
• O grao de satisfacción do estudantado cos obxectivos e competencias foi de 
(3,00/5,00). 
• O grao de satisfacción en relación á orientación ao estudantado foi de 
(2,53/5,00) 
• O grao de satisfacción en relación á planificación e desenvolvemento das 
ensinanzas foi de (2,65/5,00) 
• O grao de satisfacción verbo dos recursos materiais e servizos foi de 
(2,83/5,00) 
• O grao de satisfacción referente aos resultados foi de (2,5/5,00) 
• O grao de satisfacción respecto da xestion da calidade (2,88/5,00) 
O grao de satisfacción xeral foi de 2,69/5,00. 
 
No que atinxe ás enquisas de satisfacción do profesorado, cabe destacar as 
seguintes observacións:  
 
• Curso 2013-2014 (escala sobre 7,00) 
 
O grao de satisfacción do sector PDI coa planificación e desenvolvemento do ensino 
(5,92/7) 
O grao de satisfacción do sector PDI cos servizos de apoio ao estudante (4,67/7) 
O grao de satisfacción do sector PDI con respecto aos recursos de apoio ao ensino 
(5,97/7) 
O grao de satisfacción do sector PDI con respecto ao estudantado (6,16/7) 
Grao de satisfacción xeral (5,96/7) 
 
• Curso 2014-2015 (escala sobre 5,00) 
 
O grao de satisfacción do sector PDI cos obxectivos e competencias (4,46/5) 
O grao de satisfacción do sector PDI coa planificación e desenvolvemento das 
ensinanzas (4,09/5) 
O grao de satisfacción do sector PDI con respecto aos recursos humanos (4,43/5) 
O grao de satisfacción do sector PDI con respecto aos recursos materiais e servizos 
(4,50/5) 
O grao de satisfacción do sector PDI cos resultados (4,43/5) 
O grao de satisfacción do sector PDI coa orientación ao estudantado (4,24/5) 
O grao de satisfacción do sector PDI coa xestión da calidade (3,65/5) 
 
Grao de satisfacción xeral (4,21/5) 
 
1.3.- O título conta con mecanismos de coordinación docente que permiten 
analizar se o desenvolvemento do plan de estudos posibilita a adquisición das 
competencias polos/as estudantes e, de ser o caso, establécense as accións de 
mellora oportunas. 
Aspectos a valorar: 
• A coordinación horizontal e vertical entre as diferentes materias-do plan de 

estudos evita baleiros e duplicidades. 
• No caso no que o título se imparta en varios centros da Universidade ou sexa 

interuniversitario, analizarase o funcionamento dos mecanismos de 
coordinación entre todos os centros/Universidades que imparten o plan de 
estudos. 

• No caso no que existan prácticas externas, valorarase se os mecanismos de 
coordinación permiten ás/aos estudantes acadar as competencias asociadas as 
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devanditas prácticas. 
• No caso no que o título se imparta en varias modalidades (presencial, a 

distancia, semipresencial) valorarase a coordinación docente entre as 
modalidades, co fin de que os/as estudantes poidan acadar as mesmas 
competencias, con independencia da a modalidade cursada. 
 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
Na memoria de verificación refírese que é a CAM a que leva a cabo os mecanismos 
de coordinación. 
 
O mestrado conta cun coordinador xeral. A CAM encárgase de unificar a actuación 
dos diferentes docentes do mestrado e de coordinar as guías docentes das 
diferentes materias ao longo de todo o curso académico e entre módulos. 
 
Nas reunións da CAM trátanse os temas que propón o coordinador sobre o 
calendario de actividades, cuxo fin é que non se produzan solapamentos entre 
estas actividades e as que figuran nas guías docentes. 
 
O sistema de coordinación do mestrado constitúe un elemento fundamental na 
introdución dos novos obxectivos e metodoloxías; e, sobre todo, serve para 
profundar nunha mellor e maior coordinación entre docentes e entre estes e o 
Centro. Nun futuro, dado que a coordinación do conxunto de actividades resulta 
clave para o adecuado aproveitamento do alumnado, preténdese continuar este 
deseño, adecuándoo ás novas esixencias e tratando de garantir niveis 
satisfactorios. 
 
A CAM do mestrado estipulou que a figura do coordinador cambie cada tres anos, 
considerando así os diferentes tramos de acreditación e velando porque sexa a 
mesma persoa a que coordine durante un período mínimo de tres anos. 
 
Segundo consta na memoria da titulación, o mestrado dispón dun Plan de Acción 
Tutorial (PAT) que ten como obxectivos principais: 
 
1 ) Informar e orientar ao novo alumnado sobre a estruturación e o funcionamento 
da Facultade de Filoloxía e Tradución (FFT), do Campus de Vigo e da Universidade 
de Vigo (UVIGO), para lograr, así, unha maior integración no contexto 
universitario;  
2) Contribuír á integración do alumno no Campus Universitario e na cidade de 
Vigo;  
3) Informar o estudante sobre cuestións académicas e/ou profesionais;  
4) Fomentar a participación do alumnado nos distintos ámbitos da vida 
universitaria;  
5) Analizar o desenvolvemento do alumnado tanto no plano académico como no 
persoal;  
6) Valorar a necesidade do apoio tutorial como instrumento de coñecemento e 
reflexión no proceso de formación universitario;  
7) Axudar ao alumnado, na medida do posible, naqueles problemas ou situacións 
que lles provoquen inquietude e ansiedade.  
 
O Plan de Acción Tutorial (PAT) estruturarase en tres niveis diferentes:  
 
1) 1º nivel, constituído polo profesor titor persoal do alumno (asignado no momento 
da matrícula);  
2) 2º nivel, constituído polo coordinador do mestrado, que completa a orientación 



 

 
 

11 

do titor persoal;  
3) 3º nivel, constituído pola Comisión Académica do Mestrado (CAM), que realiza 
avaliacións periódicas do desenvolvemento do mestrado. 
 
Ademais destes tres niveis de coordinación interna no mestrado, o Decanato da 
Facultade de Filoloxía e Tradución (FFT) encárgase de xestionar todos aqueles 
aspectos que non entran nas competencias da coordinación do mestrado. Existe, 
ademais, unha Delegación de Alumnos que, alén dos protocolos establecidos polo 
Sistema de Garantía de Calidade (SGC) para a canalización de suxestións e 
reclamacións, serve de ligazón entre os estudantes de maneira individual ou 
colectiva e o equipo directivo da Facultade. A Delegación dispón dos medios 
necesarios e unha partida orzamentaria para cumprir a súa tarefa de 
representación e outras como facilitar a realización de propostas e iniciativas do 
alumnado. 
 
A Universidade de Vigo (UVIGO) conta así mesmo co seu propio Gabinete 
Psicopedagóxico (https://www.uvigo.es/uvigo_es/vida/psicopedagoxico/) a 
disposición do estudantado para orientalo e asistirlo tanto en cuestións 
académicas como noutras de índole persoal. Por outra banda, a Universidade ten 
en marcha un programa de apoio á integración do alumnado con necesidades 
especiais (PIUNE) para facilitar a súa vida académica e garantir o seu dereito ao 
estudo (https://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/extension/ 
funcions/siope/discapacidade/piune/). Este programa, dirixido polo decanato do 
centro, conseguiu en colaboración con outros organismos, como a ONCE ou as 
vicerreitorías correspondentes, dotar de medios materiais e humanos (bolseiros de 
apoio, por exemplo) necesarios para que alumnos cegos ou con síndrome de 
Asperger cursen normalmente os seus estudos. Como se indicou no apartado 
anterior, ata o de agora neste mestrado non se rexistrou ningún estudante con 
necesidades educativas especiais polo que non foi necesario solicitar a axuda do 
Gabinete Psicopedagóxico. 
 
Só contamos con datos de dous cursos sobre o grao de satisfacción coa orientación 
ao estudantado. Deste xeito, no curso 2014-2015, o grao de satisfacción foi de 
2,53/5 e no curso 2015-16 foi de 2,59/5. Cómpre indicar que houbo unha lixeira 
subida na porcentaxe. 
 
Non se rexistraron reclamacións ou queixas oficiais no Decanato relacionadas co 
“Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional” durante o curso 
2014-15 (nin tampouco en cursos anteriores). 
 
 
1.4. Os criterios de admisión aplicados permiten que os/as estudantes 
admitidos teñan o perfil de ingreso axeitado para iniciar os estudos. 
Aspectos a valorar: 
• Coherencia entre o perfil de ingreso establecido na memoria verificada e o perfil 

real do estudantado matriculado no título. 
• De ser o caso, os complementos de formación cumpren a súa función de nivelar 

y acadar as competencias e coñecementos polas/os estudantes que os cursen. 
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Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
O título axéitase, no que atinxe a requisitos de acceso e admisión,ao establecido no 
RD 861/2010. As vías e requisitos de acceso ao título e tamén ao perfil de ingreso 
recomendado atópanse de xeito público e de fácil acceso na memoria do título. 
Existen tamén mecanismos axeitados e accesibles de información previa á 
matriculación e procedementos de acollida e orientación do estudantado de novo 
ingreso e tamén para o estudantado unha vez matriculado. A información está 
dispoñible na páxina web do centro, na sección de Calidade/SGIC: 
(http://fft.webs.uvigo.es/es/sgic/). 
 
As condicións de matriculación, o perfil de ingreso e o programa formativo do título 
está accesible na páxina web da Universidade. 
(https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/posgrao/matricula2015/). 
 
A nota media de acceso do alumnado de novo ingreso é bastante elevada, sendo no 
curso 2013-2014 de (7,6), no curso 2014-2015 de (6,6) e no curso 2015-16 de (6).  
 
Segundo os datos proporcionados sobre a ocupación do estudantado de novo 
ingreso, no curso 2013-2014 do 80%, no curso 2014-2015 do 78,57% e no curso 
2015-2016 do 92,86%. 
 
Xa que logo vemos que hai unha tendencia á alza no último ano, partindo xa de 
cifras moi elevadas. 
 
 
1.5.- A aplicación das diferentes normativas contribúe á eficiencia tocante 
aos resultados do título. 
Aspectos a valorar: 
• A aplicación das distintas normativas (normativa de permanencia, os sistemas 

de transferencia e recoñecemento de créditos, e outras relacionadas coa 
avaliación, traballos de fin de grao/mestrado, prácticas externas...) 
desenvólvese segundo o establecido nelas, tendo en conta as competencias 
previamente adquiridas polo estudantado e as competencias a acadar no título. 
Impacto das mesmas nos resultados. 
 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
A páxina web do Centro (http://fft.webs.uvigo.es/) inclúe algúns regulamentos de 
aplicación no mestrado como poida ser o regulamento de uso de instalacións.  
A páxina web do mestrado (http://paratraducion.com/limiares) inclúe información 
específica sobre a CAM, sobre materias, o cronograma da docencia das materias, 
as liñas de investigación etc.  Non aparece o regulamento da materia Traballo de 
Fin de Mestrado (TFM), porén, si se fai saber ao alumnado e mais ao profesorado 
para cada convocatoria (maio, xullo e convocatoria adiantada) cales son os 
procedementos de avaliación, as e os membros do tribunal, etc. A comunicación 
faise vía correo electrónico, por consideralo o medio máis axeitado para fornecer 
este tipo de información. 
 
Nos cursos 2013-14, 2014-2015 e 2015-16, o procedemento de avaliación de TFM 
estaba definido pola CAM, a partir de xuño de 2016 existe un regulamento para a 
realización e defensa de TFM aprobado en Consello de Goberno. Na Facultade de 
Filoloxía e Tradución terase que aprobar un regulamento interno de TFM ao longo 
do curso 2016-2017. En: 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnad

http://fft.webs.uvigo.es/es/sgic/
https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/posgrao/matricula2015/
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o/REGULAMENTO_TFM.pdf. 
 
O alumnado ten tamén acceso a información sobre outras normativas vixentes na 
páxina web do Servizo de alumnado 
(http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado) atópanse: 1) dentro do 
apartado de “normativa”, a normativa xeral de grao e posgrao e a normativa 
específica de posgrao; como por por exemplo o regulamento dos estudos oficiais de 
posgrao, o regulamento de homologación de títulos estranxeiros e títulos e graos 
académicos de posgrao, e a normativa de permanencia e progreso; 2) dentro do 
apartado de “matrícula”, información diversa sobre os títulos de mestrado 
ofertados en cada curso académico; como é o caso das convocatorias de matrícula, 
as solicitudes de matrícula a tempo parcial, as solicitudes de convocatoria 
adiantadas, as solicitudes de equivalencia de título estranxeiro, e o procedemento 
de transferencia e recoñecemento de créditos para mestradoes universitarios 
oficiais.  
 
No que atinxe ao regulamento de horarios, a CAM establece as datas de docencia 
de todas as materias do mestrado e publica o cronograma na web 
(http://paratraduccion.com/limiares/index.php/2015-2016-cronograma). 
 
O sistema de avaliación nas materias impartidas no mestrado axústase á 
normativa da Universidade de Vigo. 
 

 
 

 
CRITERIO 1: Puntos febles e accións de mellora 
Puntos febles detectados: 
• 1.1 O perfil de ingreso e os criterios 

de admisión previstos. 
• 1.2 Información sobre publicación 

de evidencias. 
• 1.3 Mobilidade do alumnado do 

mestrado. 
• 1.4 Grao de satisfacción de 

profesorado e alumnado. 
• 1.5 Publicación do regulamento 

sobre a Materia de Traballo de Fin 
de Mestrado (TFM). 

 

Accións de mellora a implantar: 
• 1.1 Revisar a pertenza do perfil de 

ingreso e os criterios de admisión 
previstos na memoria verificada do 
título. 

• 1.2. Xerar e publicar evidencias sobre 
as actividades relativas á coordinación 
vertical e horizontal do título que 
xustifiquen a aplicación das medidas 
sobre coordinación previstas na 
memoria verificada do título. 

• 1.3 Mellorar a participación da 
mobilidade do alumnado do mestrado. 

• 1.4 Introducir mecanismos de mellora 
para coñecer o grao de satisfacción de 
profesorado e alumnado coa 
coordinación entre profesorado e 
materias. 

• 1.5 Publicar na páxina web do 
mestrado o regulamento sobre a 
Materia de Traballo de Fin de Mestrado 
(TFM). 

 
Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E1: Memoria vixente do título 
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndos os plans de mellora 

http://paratraduccion.com/limiares/index.php/2015-2016-cronograma
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E3: Informe documento onde se recolla o perfil real de ingreso/egreso 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por 
materia e curso académico) 
E5: Actas das reunión celebradas, polo menos dos dous últimos cursos da Comisión Académica 
/Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade (as actas deben incoporar un 
apartado cos acordos adoptados en cada reunión. 
EA1: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos indicando o número de 
créditos recoñecidos (por prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.) 
EA2: Informes sobre o recoñecemento para valorar a súa adecuación 
EA3: Informes/documentos donde se recollan as conclusións dos procedementos de consulta 
internos e externos para valorar a relevancia e actualización do perfil de egreso real dos 
estudantes do título. Valoración da adquisición dos resultados de aprendizaxe. 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I1: Evolución do número de estudantes matriculadas/as por curso académico 
I2: No caso dos mestrados, número de estudantes de novo ingreso por titulación de procedencia 
de, alomenos os dous últimos cursos académicos 
I3: Evolución dos indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan nos 
programas de mobilidade, relación entre estudantes que participan en programas de mobilidade 
e estudantes matriculados, ...) 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (porcentaxe de 
participación, resultados e evolución) 
I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva) 
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DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO 

 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA 

 
 
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar a maneira axeitada 
a todos os grupos de interese as características do programa e dos procesos que 
garantizan a súa calidade. 
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e atópase 
dispoñible, en tempo e forma, para todos os axentes implicados no mesmo (estudantes, 
empregadores/as, administracións educativas e outros grupos de intereses). 
 
2.1.- A institución pública, para todos os grupos de interese, información 
obxectiva, suficiente e actualizada sobre as características do título e sobre os 
procesos que garanten a súa calidade. 
 
Aspectos a valorar: 
• Publícase información suficiente e relevante sobre as características do programa 

formativo, o seu desenvolvemento e os resultados acadadados. 
• A información sobre o título é obxectiva, está actualizada e é coherente co contido da 

memoria verificada do título e as súas posteriores modificacións.  
• Garántese un fácil acceso á información relevante do título a todos os grupos de 

interese. 
 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
A valoración do Mestrado no “Informe de seguimento 2014-15” realizado pola ACSUG foi 
“conforme”; porén a ACSUG recomenda algunas acción de mellora da web que 
trataremos con posterioridade. 
 
A web do Centro (http://fft.webs.uvigo.es/es/) pretende ser completa e actualizada. No 
curso 2016-2017 mellorouse o formato da web con menús máis dinámicos e sinxelos, de 
maneira que a información xeral, académica, etc. foran fáciles de localizar. 
 
A web do Mestrado (http://paratraduccion.com/limiares/) conta con información sobre: 
 

- Presentación do Mestrado 
- Información sobre a CAM 
- Información sobre o profesorado 
- Información sobre as materias 
- Cronograma  
- Liñas de investigación 
- Memoria do Mestrado 
- Prazos de preinscrición e matrícula 

 
A web ten por outra banda información que consideramos útil para o alumnado. Como 
son: 
 

- Cursos de formación, organizados polo profesorado que imparte docencia no 
mestrado e con redución nas taxas para o alumnado do mesmo. 

http://fft.webs.uvigo.es/es/
http://paratraduccion.com/limiares/
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- Conferencias. Publícanse todas as conferencias organizadas polo profesorado do 
mestrado e que son de interese para o alumnado do mesmo. 

- Publicacións. Cada ano, o mestrado intenta editar unha monografía sobre un 
ámbito de estudo do mestrado no que colabora a maioría do profesorado que 
imparte docencia no mesmo. Deste xeito, contamos coas seguintes publicacións:  

1. Traducción para la Comunicación Internacional (Comares 2013) 
2. Traducción e industrias culturales. Nuevas perspectivas de análisis (Peter 

Lang 2014) 
3. Traducir e interpretar lo público (Comares 2016) 

- Ligazón para a Área de Calidade da Facultade. 
- Ligazón para o Doutoramento en Tradución e Paratradución. 
- Ligazón para o grupo de investigación en Tradución e Paratradución. 
- Ligazón para a publicidade do Mestrado no que se recolle un anuncio realizado co 

alumnado do 1 ano do Mestrado. En: 
http://tv.uvigo.es/es/video/mm/22890.html 

- Así mesmo, no mesmo link de publicidade podemos atopar a presentación do 
Mestrado en formato dixital. En: 
http://paratraduccion.com/limiares/index.php/publicidade.  

- Ademais, presentamos unha ligazón sobre Ofertas de emprego actualizadas 
relacionadas coa formación do alumnado de Mestrado.  

- Tamén existe unha ligazón para o título propio de Especialista en Dobraxe. En:  
http://especialistaendobraxe.com/, único título destas características no Estado 
español e no que o alumnado matriculado no Mestrado en Tradución para a 
Comunicación Internacional só ten que pagar o 50% da matrícula. 

- No caso da información relacionada cos horarios, as guías docentes, e o 
profesorado, por exemplo, os enlaces web están sempre activos e a información 
está sempre actualizada dende semanas antes do inicio do curso académico. No 
caso dos horarios, a información está sempre activa: En: 
http://paratraduccion.com/limiares/index.php/2015-2016-cronograma.  
 

Outro tanto acontece co profesorado. En: 
http://paratraduccion.com/limiares/index.php/profesorado.  
 
Do mesmo modo, seguindo as recomendacións indicadas no Informe de seguimento da 
ACSUG, xa se poden consultar as guías docentes das materias en: 
http://paratraduccion.com/limiares/index.php/materias/67-uncategorised/259-
xestion-de-memorias-de-traducion.  
 
Respecto do TFM (Traballo de Fin de Mestrado), a información revísase nos primeiros 
meses de cada curso académico para adecuala á realidade do momento: adecuala ás 
propostas de mellora da propia CAM (segundo á experiencia de curso pasado e as 
demandas e previsións de futuro), adecualaaos posíbeis cambios suxeridos e/ou 
obrigados pola propia UVIGO ou organismos e/ou entidades competentes; e, 
obviamente, adecuala tamén ás propias suxerencias do profesorado e alumnado do 
curso anterior (ou do propio curso). Toda esta información é enviada ao alumnado por 
medio de correo electrónico ou da plataforma de docencia (FAITIC).  
 
Por último destacar que na páxina principal do espazo web publícanse noticias e 
anuncios dunha maneira que pretende ser didáctica, directa e amena. 
 

 
CRITERIO 2: Puntos febles e accións de mellora 

Puntos febles detectados: 
• 2.1 A información existente no 

Accións de mellora a implantar: 
• 2.1. Valorar a inclusión no apartado de 

http://tv.uvigo.es/es/video/mm/22890.html
http://paratraduccion.com/limiares/index.php/publicidade
http://especialistaendobraxe.com/
http://paratraduccion.com/limiares/index.php/2015-2016-cronograma
http://paratraduccion.com/limiares/index.php/profesorado
http://paratraduccion.com/limiares/index.php/materias/67-uncategorised/259-xestion-de-memorias-de-traducion
http://paratraduccion.com/limiares/index.php/materias/67-uncategorised/259-xestion-de-memorias-de-traducion
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apartado “Presentación da web do 
Mestrado” debe mellorarse / 
ampliarse. 

• 2.2 A información relacionada co 
“Traballo de fin de mestrado” (TFM) 
debe mellorase / ampliarse. 

• 2.3 A información sobre os recursos 
materiais disponibles debe 
mellorase / ampliarse. 

• 2.4 A información sobre 
procedementos de acollida e 
orientación de estudantes debe 
mellorarse / ampliarse. 

• 2.5 A información sobre Normativa 
de permanencia e recoñecemento de 
créditos debe mellorarse / 
ampliarse. 

• 2.6 A información sobre taxas do 
título debe mellorarse /ampliarse.  

• 2.7 A información sobre inserción 
laboral debe mellorarse /ampliarse. 
 

“Presentación da web do Mestrado” dun 
menú despregable que permita o acceso 
directo a determinada información. Como 
por exemplo, competencias do título. 

• 2.2. Mellorar a información do TFM 
(Traballo de Fin de Mestrado) e incluír na 
web do Mestrado as temáticas e/ou 
exemplos dos TFM defendidos nos últimos 
cursos académicos que indique a autoría, 
título do traballo, nome da titora ou titor e 
cualificación. 

• 2.3. Mellorar a información sobre os 
recursos materiais dispoñibles para o 
desenvolvemento do título e facilitar 
información sobre os espazos e servizos 
dispoñibles para o ensino semipresencial. 

• 2.4. Incluír na web do Mestrado unha 
ligazón aos procedementos de acollida e 
orientación de estudantes así como ao 
PAT. 

• 2.5. Incluír na web do Mestrado unha 
ligazón á Normativa de permanencia e 
recoñecemento de créditos. 

• 2.6. Incluír na web do Mestrado unha 
ligazón ás taxas do título: graduación, 
eficiencia, abandono e éxito. 

• 2.7. Incluír na web do Mestrado unha 
ligazón aos resultados dos estudos de 
inserción laboral do mestrado.   

 
Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E6: Páxina web do título/centro/universidade ( información referida ao anexo II) 
 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (porcentaxe de 
participación, resultados e evolución) 
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DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO 
 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE 

 
 

Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía da calidade 
formalmente establecido e implementado que asegura, de xeito eficaz, a mellora 
continua da titulación. 
Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa 
contribución á mellora continua do título. 
3.1.- O SGC contén os mecanismos necesarios para recoller a información precisa, 
analizala, detectar debilidades e propoñer accións de mellora, realizando un 
seguimento das mesmas. 
Aspectos a valorar: 
• O procedementos que permiten recoller a información de xeito continuo, analizar os 

resultados e utilizalos para a toma de decisión e a mellora da calidade do título, 
desenvolvéronse de acordo co establecido. 

• No caso dos títulos interuniversitarios ou dos títulos que se imparten en varios 
centros da universidade, as acción levadas a cabo como consecuencia da 
implantación do SGC están coordinadas en todos os centros participantes no 
programa formativo. 

• O procedementos de avaliación e mellora da calidade da ensinanza e do profesorado 
desenvolvéronse de acordo co establecido. 

• O procedemento de suxestións e reclamacións desenvolveuse de acordo co 
establecido. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen la valoración: 
 
A Facultade de Filoloxía e Tradución (FFT) ten un Sistema de Garantía Interna de 
Calidade (SGIC) que foi certificado pola ACSUG e que recolle información de xeito 
continuo e permite avaliala para tomar decisións de mellora (evidencias E2, E5, E13). 
Este sistema pretende regulamentar o seguimento das accións relacionadas co control 
da calidade no centro. O órgano responsable do SGIC é a Comisión de Garantía Interna 
de Calidade, que cumpre a normativa vixente en canto á estrutura e composición. A 
renovación dos membros da comisión lévase a cabo periodicamente, dado que os seus 
integrantes varían cada curso. Durante o curso 2013-14 incorporáronse á Comisión os 
Directores dos Departamentos para mellorar a comunicación entre todos os órganos do 
Centro e recoller información sobre necesidades de persoal. Aínda que dende o centro se 
vela pola participación na comisión de representantes de todos os grupos de interese, a 
escasa implicación dos estudantes e dos egresados nos órganos de representación do 
centro foi sinalada pola comisión avaliadora da auditoría externa para a certificación do 
SGIC como unha non conformidade maior e puxerónse en práctica accións de mellora. 
 
O alumnado do Centro ten á súa disposición un protocolo de reclamacións tradicional, 
que consiste no rexistro dunha queixa ou suxestión na Secretaría do Decanato. 
Ademais, no curso 2013-14 habilitouse unha aplicación informática na páxina web do 
Centro que permite, despois dunha identificación, rexistrar queixas, suxestións e 
parabéns (QSP). Este procedemento seguiu habilitado no curso 2014-15, cun enlace 
directo dende a icona visible na nova páxina web da Facultade 
(http://fft.webs.uvigo.es/), e será o único empregado a partir do curso 2015-16. A 
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información sobre a xestión das QSP está recollida na sección de Calidade/SGIC na 
páxina web do centro (http://fft.webs.uvigo.es/es/sgic/). 
 
A partir do curso 2014-15, as enquisas de satisfacción incorporan un novo ítem que 
permite valorar a xestión de calidade do centro. O alumnado e profesorado tamén poden 
mostrar o seu grao de satisfacción coa xestión da calidade nas enquisas de satisfacción. 
No caso do alumnado do mestrado os resultados acadados foron do (2,88/5,00) e do 
(3,65/5,00) no caso do profesorado. Polo tanto, o grao de satisfacción é positivo tanto no 
alumnado coma no profesorado. A divulgación da importancia do SGIC é un dos 
obxectivos recurrentes nos plans de mellora do Centro. 

3.2.- A implantación do SGC facilita o seguimento dos títulos, a renovación da 
acreditación e garante a mellora continua permitindo a introducción de 
modificacións do título. 
Aspectos a valorar: 
• As acción de análise e revisión levadas a cabo dende o SGC permiten introducir 

modificacións para a mellora do título. 
• O seguimento das melloras do título confirma que istas foron eficaces e que se 

conseguiron os obxectivos plantexados. 
• Os plans de mellora recollen as recomendacións dos diferentes informes derivados do 

proceso de verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
No curso 2015-16, do mesmo xeito que en cursos anteriores, aplicáronse os 
procedementos de calidade relativos á avaliación e mellora da calidade da ensinanza e 
do profesorado (DO 0102, DO 0201, PM01) e analizáronse os resultados dos diferentes 
indicadores de calidade. 
 
Tamén se aplicaron os procedementos referentes á mobilidade (DO 0205) e os referidos á 
satisfacción dos diferentes colectivos e aos criterios de extinción (MC05, PA03, PA04, DO 
0103). 
 
Detectouse unha implantación deficiente dos procedementos de recollida de información 
sobre a inserción laboral dos estudantes, mais a Universidade está a traballar 
institucionalmente para facilitar a recollida de datos sobre este punto. 
 
Os procedementos de calidade do SGIC experimentaron durante o curso 2013-14 un 
proceso de modificación coordinado e dirixido pola Área de Calidade; xa durante o curso 
2013-14 e a posteriori no curso 2015-16 se foron aplicando os procedementos 
pertinentes seguindo as directrices da Área de Calidade a este respecto no referente á 
súa vixencia. 
Os plans de mellora elaborados polo centro recollen debidamente as recomendacións e 
accións a desenvolver derivados do proceso de verificación e seguimento. Estes están 
dispoñibles na páxina web do centro, na sección de Calidade/SGIC: 
http://fft.webs.uvigo.es/es/sgic/. 
 
3.3.- O SGC implantado revísase periódicamente para analizar se é axeitado e, de 
ser o caso, establécense as melloras oportunas. 
Aspectos a valorar: 
• A análise e revisión do SGC, na que participan todos os grupos de interese, deriva en 

plans de mellora (responsables, calendario de execución, etc). 
• Todos os grupos de interese foron implicados no proceso de elaboración, 

implantación e seguimiento das melloras do SGC. 
• As evidencias do SGC manifestan a existencia dunha cultura de calidade consolidada 

no centro que contribúe á mellora continua. 

http://fft.webs.uvigo.es/es/sgic/
http://fft.webs.uvigo.es/es/sgic/
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Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
Durante o curso 2013-14 a Comisión de Calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución 
considerou necesario revisar os obxectivos de calidade, co fin de adecualos á situación 
actual do centro. O novo Manual de Calidade foi elaborado durante os cursos 2013-14 e 
2014-15, de xeito que, baseándose nos criterios e requisitos establecidos para a 
determinación dos obxectivos de calidade do centro, redefiníronse os obxectivos de 
calidade existentes, así como as liñas de actuación e os indicadores que permitan 
desenvolvelos. O novo manual foi publicado en febreiro de 2015. Despois, no curso 
2015-16, actualizáronse os obxectivos de calidade do centro (aprobado en Xunta de 
Faculade o 28 de outubro de 2016. En: http://fft.webs.uvigo.es/Documentos/Politica-e-
Obxectivos-de-calidade-FFT-2016-17.pdf). 
 
No curso 2014-15 modificouse o regulamento de Réximo Interno da Comisión de 
Calidade na Facultade de Filoloxía e Tradución (artigos 3 e 4), con cambios que veñen 
dados pola aprobación do novo manual de calidade. O novo regulamento foi aprobado 
pola Comisión de Calidade en maio de 2015. O órgano responsable do SGIC é a 
Comisión de Calidade, que cumpre a normativa vixente en canto á estrutura e 
composición. A renovación dos membros da comisión lévase a cabo periodicamente, 
dado que os integrantes varían cada curso. En 2013-14 incorporáronse á Comisión os 
Directores dos Departamentos para mellorar a comunicación entre todos os órganos do 
Centro e recoller información sobre necesidades de persoal. No novo regulamento de 
réxime interno aprobado no curso 2014-15 introduciuse unha modificación na 
composición da comisión mediante a que se incorporan máis membros natos co fin de 
ter unha mellor representación dos sectores implicados en decisións. 
 
Malia que o Centro vela pola participación na comisión de representantes de todos os 
grupos de interese, a escasa implicación do estudantado e dos egresados nos órganos de 
representación fixo que ata o curso 2014-15 apenas existisen representantes destes 
grupos de interese na Comisión de Calidade. Este problema foi sinalado pola comisión 
avaliadora da auditoría externa para a certificación do SGIC como unha non 
conformidade maior; en consecuencia, planificáronse varias accións de mellora que se 
recollen no plano de mellora correspondente a este criterio para o curso 2014-15 e que 
tiveron un efecto positivo no curso 2015-16. 
 
Deste xeito, neste último curso conseguíronse os obxectivos propostos en anos 
anteriores e sensibilizouse ao estudantado sobre a necesidade de participar nos órganos 
de gobernó e conseguiuse que o alumnado participase nos órganos de gobernó e de 
decisión do Centro. 
 

 
CRITERIO 3: Puntos febles e accións de mellora 

Puntos febles detectados: 
• 3.1 Escasa implicación de alumnado 

e profesorado no SGIC 
• 3.2 Escasa participación do 

alumnado nos órganos de decisión 
do centro (Xunta de Facultade, 
Comisión de Calidade…) 
 

Accións de mellora a implantar: 
• 3.1. Continuar coa sensibilización de 

profesorado e alumnado (charlas 
informativas, titorías PAT, suxestións para 
que escollan representantes de alumnado 
por curso…) para que participen nos 
órganos de goberno e decisión do centro e 
en comisións varias (Comisión de 
Exteriores, Comisión de Calidade, 
Comisión de Validacións, Comisión de 
Extensión Cultural...). Ámbito principal da 
responsabilidade de execución da accción 

http://fft.webs.uvigo.es/Documentos/Politica-e-Obxectivos-de-calidade-FFT-2016-17.pdf
http://fft.webs.uvigo.es/Documentos/Politica-e-Obxectivos-de-calidade-FFT-2016-17.pdf
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(universidade / centro / titulación): centro. 
• 3.2. Campaña intensiva específica de 

captación previa á convocatoria de 
eleccións a membros de Xunta de centro 
(charlas informativas e campaña a través 
de Faitic). Ámbito principal da 
responsabilidade de execución da acción 
(universidade / centro / titulación): centro. 
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E5: Actas das reunión celebradas, polo menos dos dous últimos cursos da Comiión 
Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade (as actas deben 
incoporar un apartado cos acordos adoptados en cada reunión. 
E7: Documentación do SGC (Política, obxectivos de calidade, manual e procedementos) 
E8: Evidencias da implantación dos procedementos do SGC (procedementos completos, 
revisados e actualizados que desenvolven as directrices do SGC: Política de calidade, 
deseño, revisión periódica e mellora dos programas formativos, garantía da aprendizaxe, 
ensinanza, avaliación centrados no estudante, garantía e mellora da calidade dos 
recursos humanos, garantía e mellora da calidade dos recursos materiais e servizos e 
información pública) 
E9: Plans de mellora derivados da implantación do SFC 
E10: Informe/documento onde se recolla o análise das enquisas de satisfación 
(porcentaxe de participación, resultados e a súa evolución…) 
EA4: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso)  
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese (porcentaxe de 
participación, resultados e evolución…) 
I5: Resultados dos indicadores do SGC 

 

 
DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

 
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 

 
Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas 
características do título e o número de estudantes. 
Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título 
obxecto de avaliación. 
4.1.- Persoal académico. O título conta co profesorado suficiente e a súa 
cualificación é a axeitada, tendo en conta as características do plan de estudos, as 
modalidades de impartición e as competencias que debe acadar o estudantado. 
Aspectos a valorar: 
• O profesorado que participa no título conta co nivel de cualificación (experiencia 

docente e investigadora) esixido para a impartición do mesmo e é acorde coas 
previsións que se incluíron na memoria verificada. Revisarase especialmente o perfil 
do persoal académico asignado a primeiro curso de títulos de Grao, a prácticas 
externas e asociado ao Traballo Fin de Grao ou Traballo Fin de Mestrado. 

• O profesorado é suficiente para desenvolver as funcións e atender a todo o 
estudantado. 

• A institución ofrece oportunidades ao profesorado para actualizarse e continuar coa 
súa formación co oxjectivo de mellorar a actividade docente. 

• Participación do profesorado en programas de mobilidade. 
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• De ser o caso, a Universidade ten cumprido os compromisos incluidos na memoria 
de verificación do título, relativos á contratación e mellora da cualificación docente e 
investigadora do profesorado. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
Consideramos que o grao de cumprimento deste criterio é positivo en termos xerais. 
En xeral, a información incluída na páxina web sobre este apartado revísase e 
actualízase periodicamente.  
A valoración do grao de cumprimento relativo ao criterio "Recursos humanos" emitida 
pola ACSUG foi “conforme”. 
 
CADRO DE PERSOAL DOCENTE 
A páxina web do mestrado ofrece información sobre o persoal docente do mestrado.  
No apartado “profesorado” facilítase a información mais relevante do profesorado do 
mestrado, detallándose en cada un deles unha fotografía súa, o seu nome e apelidos, 
procedencia, o seu correo electrónico de contacto e un breve curriculum persoal 
(http://paratraduccion.com/limiares/index.php/profesorado). 
 
O profesorado axéitase ás necesidades docentes do mestrado. Seleccionouse tentando 
combinar un perfil académico e un perfil profesional cos recursos dispoñibles.  
 
No mestrado imparten docencia 24 profesores/as, dos cales 16 son profesorado PDI da 
Universidade de Vigo ( 13 do Departamento D00h12 de Tradución e Lingüistica, da Área 
A0814 de Tradución e Interpretación, 1 do Departamento de Filoloxía Galega e Latina, 1 
do Departamento de Dereito Privado e 1 do Departamento de Organización de Empresas 
e Marqueting). Os 8 profesores restantes son externos á Universidade de Vigo.  
 
Dos 16 profesores da UVIGO, 1 é Catedratica de Universidade, 7 son profesores titulares 
de universidade, 4 son contratados doutores e 1 axudante doutor e 3 asociados. 
 
O profesorado do mestrado conta cun elevado número de quinquenios, deste xeito, no 
curso 2013-14 o número total de quinquenios era de 39 e no curso 2014-15 de 41 e no 
curso 2015-16 de 46 quinquenios. 
 
Respecto dos sexenios de investigación, o mestrado conta cunha elevada porcentaxe de 
méritos concedidos pola CNEAI, así, no curso 2013-14 o número total de sexenios era de 
11 e no curso 2014-15 de 12 e no curso 2015-16 de 14 sexenios. 
 
Os 8 profesores externos pertencen ao ámbito profesional da Tradución e Interpretación. 
Isto permite unha orientación académica clara pero tamén profesionalizante. O 
profesorado externo contribúeao coñecemento do mercado laboral e das condicións de 
traballo, materiais e ferramentas de traballo máis demandas no sector. 
 
Respecto do profesorado externo, a Vicerreitoría de Organización Académica e 
Profesorado (VOAP), asumiu as competencias relacionadas cos posgraos e mestrados da 
Comisión de Estudos de Posgrao e convocou o 13/11/15 a todos os coordinadores dos 
mestrados da Uvigo a unha reunión onde, no apartado “2. Regularización da figura do 
externo”, a vicerreitora correspondente informou da problemática dos profesores de 
mestrado externos que non forman parte dunha figura recoñecida na LOU (segundo 
parece a figura LOU de profesional externo é a do asociado); polo que deberían ser 
tratados (os que non son figura LOU) como convidados co que iso implica.  
 
Segundo a VOAP, este profesorado ha de ser tratado como convidado, e, polo tanto, non 
poderían asinar actas, ni facer titorías, ni facer/revisar guías docentes (nin, por 
extensión, acceder a información e webs exclusivas do persoal da Uvigo). De feito, agora 

http://paratraduccion.com/limiares/index.php/profesorado
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mesmo no noso mestrado cada un dos membros da CAM asume a coordinación da 
materias impartidas polo profesorado externo. 
 
Respecto do Programa de Avaliación da Actividade Docente (DOCENTIA), a Universidade 
de Vigo realizou unha avaliciación anual obrigatoria no ano 2014-2015. O profesorado 
do mestrado avaliado foi o 54%, 13 de 24 docentes. Os resultados obtidos forons os que 
seguen: 
 
Moi favorable: 2 
Favorable: 10 
Desfavorable: 1 
 
A CAM considera que debería ser obrigatoria a participación neste programa de todo o 
profesorado que imparte docencia no mestrado, incluíndo profesorado asociado e 
profesorado externo. 
 
Respecto dos programas de mobilidade, a falta de convenios específicos entre mestrados 
influiu desfavorablemente nas posibilidades de mobilidade do profesorado do mestrado. 
Así, no curso 2013-14 só participou no programa un docente e no curso 2014-2015 tres 
docentes. Dende a CAM consideramos que esta porcentaxe aumentará nos vindeiros 
anos grazas a que estamos a abrir convenios específicos con outras universidades. 
 
O profesorado do noso mestrado participou en programas de formación de PDI ofertados 
pola Universidade. Deste xeito, no curso 2013-14 (23,52%) participaron 6 docentes, no 
curso 2014-15, 5 profesores e no curso 2015-16 participaron 4. 
 
A nivel de xestión, a CAM do mestrado considerou que cada persoa que coordine o 
mesmo exerza esa función durante un período mínimo de tres anos para manter a 
continuidade na xestión e poida así participar con maior coñecemento do 
desenvolvemento da titulación nos posibles procesos de acreditación da ACSUG. 
 
RECURSOS HUMANOS  
As previsións realizadas na memoria de verificación son correctas. Non obstante, a 
intensificación docente derivada da aplicación do “Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de 
abril, de medidas urxentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, 
tamén coñecido como “Decreto Wert”, continúa a xerar unha sobrecarga de traballo 
importante en parte do profesorado, tamén no mestrado, que debe impartir un grande 
número de materias no grao, cunha metodoloxía moi esixente en tempo e dedicación. 
  
Outro aspecto que tamén xera certo descontento é o recoñecemento das tarefas docentes 
de supervisión e avaliación na materia de “Traballo de fin de mestrado” (TFM) por parte 
da Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado (VOAP) que reduce a carga 
docente para realizar estas funcións a catro horas anuais. A este respecto, a CAM 
considerou oportuno atribuír as funcións de tribunal de fin de mestrado a aqueles 
docentes do mestrado que menos traballos dirixen en cada curso académico para 
compensar o esforzo requerido pola coordinación da materia e a titorización do 
alumnado dos TFM.  
 
4.2.- Persoal de apoio (persoal de administración e servizos, técnicos/as de apoio á 
docencia, etc.). O título conta con persoal de apoio suficiente e a súa cualificación 
é a axeitada, tendo en conta as características do plan de estudos. 
Aspectos a valorar: 
• O persoal de apoio é suficiente para desenvolver as función e atender a todo o 

persoal docente e estudantes. 
• O persoal de apoio que participa no título conta co nivel de cualificación exigido e é 
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acorde coas previsións que se incluíron na memoria verificada. 
• De ser o caso, a Universidade fixo efectivos os compromisos incluidos na memoria de 

verificación do título, relativos á contratación e mellora do persoal de apoio. 
• La institución ofrece oportunidades ao persoal de apoio para actualizarse e continuar 

coa súa formación co obxectivo de melorar a súa su labor de apoio no proceso de 
ensinanza-aprendizaxe. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
A valoración do grao de satisfacción relativo ao criterio "Recursos humanos" realizado na 
Facultade de Filoloxía e Tradución é positivo, cunha puntuación de 3,09 sobre 5. 
 
Non se pode valorar polo miúdo o grao de satisfacción do alumnado ou do profesorado 
sobre o persoal de apoio no curso 2015-16, pois a enquisa elaborada neste curso non 
inclúe ningún ítem específico referente a este criterio (existe so un ítem denominado 
“satisfacción cos recursos materiais e servizos que, como o seu nome indica, inclúe de 
maneira conxunta os recursos materiais e o servizos de apoio). O grao de satisfacción do 
alumnado cos recursos materiais e servizos foi alto (3,75 sobre 5). Dende a CAM 
queremos subliñar a elevada participación do persoal de administración e servizos (PAS) 
da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo nos programas de 
formación, sendo do 54,62% no ano 2013, do 67,23% no ano 2014 e do 83,19% no ano 
2015. 
 
Dende a CAM consideramos insuficiente a asignación de PAS para colaborar coa 
coordinación dos mestrados impartidos na Facultade de Filoloxía e Tradución. De feito, 
todos os coordinadores manifestaron, dunha maneira ou doutra, pública ou 
privadamente, o seu malestar ao respecto. A Vicerreitoría de Organización Académica e 
Profesorado (VOAP) convocou o 13/11/15 a todos os coordinadores dos mestrados da 
Uvigo a unha reunión onde, no apartado “5. Informe da vicerreitora”, a vicerreitora 
informou que se estaba a modificar a RPT (Relación de Postos de Traballo) do PAS da 
Uvigo de maneira que os mestrados ían sair beneficiados deste feito.  
 
Un exemplo moi concreto, por exemplo, relaciónase co proceso de preinscripción e/ou 
matricula do alumnado no mestrado reseñado  no apartado 1.2. Mestres a entrega da 
documentación relacionado cos ítems 1 a 5 é automática, a través da plataforma de 
autopreinscripción / automatrícula en liña da UVIGO; a entrega da documentación 
relacionada cos ítems 6 a 8 ten que realizala o alumnado enviando a documentación 
directamente á secretaría de alumnos da Facultade de Filoloxía e Tradución e/ou ao 
coordinador do mestrado. Consultouse coa vicerreitora de Organización Académica e 
Profesorado (VOAP) na reunión  cos coordinadores de mestrado do pasado 15/11/2015 
a posibilidade que os PAS asumisen esta tarefa, pero a vicerreitora manifestou que isto 
sería posible só se é o Centro ou a propia Universidade quen asume a xestión dos 
mestrados. Esa é a razón pola cal dende a coordinación seguiremos a reclamar un maior 
apoio do persoal de administración e servizos (PAS).  
 

 
CRITERIO 4: Puntos febles e accións de mellora 

Puntos febles detectados: 
• 4.1 O apoio administrativo e a 

asignación de PAS á titulación é 
insuficiente.  

• 4.2 Baixa participación do 
profesorado no programa de 
formación. 

• 4.3 Participación do profesorado no 

Accións de mellora a implantar: 
• 4.1. Solicitar a VOAP un maior apoio 

administrativo e a asignación de PAS. 
Ámbito principal da responsabilidade de 
execución da accción (universidade / 
centro / titulación): universidade.  

• 4.2. Incentivar a participación do 
profesorado do mestrado no programa de 
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programa DOCENTIA. 
 

formación e en actividades formativas 
específicas organizadas pola Universidade 
de Vigo.  

• 4.3. Solicitar á VOAP que inclúa ao 
profesorado asociado e mais ao 
profesorado externo no programa de 
avaliación DOCENTIA. 
 

Evidencias nas que se baseou valoración: 
E11: Plan de ordenación docente do título: Información sobre o profesorado (número, experiencia 
docente e investigadora, categoría, materias queimparte, área, etc.). No caso de profesionais 
externos, solicitarase un currículum breve 
E12: Información sobre o persoal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
E13: Informe/documento que recolla a análise das enquisas de avaliación da docencia 
(porcentaxe de participación, resultados e evolución) 
 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese (porcentaxe de 
participación, resultados e evolución…) 
I6: Porcentaxe de participación do profesorado da titulación en plans de formación da 
universidade e en actividades formativas específicas 
I7: Porcentaxe de participación do persoal de apoio do centro en plans de formación da 
universidade e en actividades formativas específicas. 
I8: Resultados das enquisas de avaliación da docencia e a súa evolución 
I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados 
obtidos 
I10: Evolución dos indicadores de mobilidade (número, porcentaxe de profesores/as que 
participan en programas de mobilidade sobre o total do profesorado do título) 
I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 

 
Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do 
desenvolvemento do título son os axeitados en función da natureza, modalidade do 
título, número de estudantes matriculados/as e competencias a adquirir polos/as 
mesmos/as. 
Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do 
estudantado son os axeitados ás necesidades do título. 
 
5.1.- Os recursos materiais, infraestruturas e servizos postos a disposición do 
estudantado e o profesorado son suficientes e axeitados ás características do plan 
de estudos, as modalidades de impartición e as competencias que debe acadar o 
estudantado. 
Aspectos a valorar: 
• As infraestructuras destinadas ao proceso formativo son as axeitadas en función da 

natureza e modalidade do título. Prestarase especial atención á dispoñibilidade de 
aulas, salas de estudos, aulas de informática e recursos informáticos, laboratorios, 
salas de reunións, biblioteca, … 

• Os recursos materiais, postos a disposición do estudantado, son os axeitados en 
función da natureza e modalidade do título e as competencias a adquirir polos 
mesmos, e coinciden coas previsións que se incluíron na memoria de verificación. 
Prestarase especial atención á dispoñibilidade de equipamento e material científico, 
técnico, asistencias e artístico, (dependendo da tipoloxía de ensinanza), … 

• Aplicación das normativas de accesibilidade universal e deseño para todos/as, 
seguridade, saúde e medio ambiente e coñecemento das mesmas polos axentes 
implicados. 

• Os fondos bibliográficos, recursos documentais,… son suficientes e están 
actualizados. 

• No seu caso, a universidade fixo efectivos os compromisos incluidos na memoria de 
verificación do título, relativos á creación, posta en marcha ou utilización de novas 
infraestruturas ou servizos externos á universidade. 

• Os servizos de orientación académica (selección de materias, problemas de 
aprendizaxe, necesidades especiais, aloxamento,…) e orientación profesional postos a 
disposición do estudantado son axeitados para o dirixir e orientar nestes temas. 

• Os servizos de atención ao estudantado (documentación, informes de calificacións, 
actas, certificacións académicas, tramitación de solicitudes de convalidacións ou de 
traslado,..) postos ao seu dispor son axeitados para o dirixir e o orientar nestes 
temas. 

• Os programas de acollida e apoio ao estudiante orientanlle no funcionamiento da 
institución. 

• Tendo en conta as diferentes modalidades de impartición do título, analízase e 
revísase o grao de adecuación, para a consecución das competencias por parte do 
estudantado, das infraestruturas tecnolóxicas e servizos tanto no centro responsable 
do título como, de ser o caso, en centros externos (centrosde prácticas, empresas, 
centros asociados, etc.). 

• No caso no que o título contemple a realización de prácticas externas, as instalacións 
onde se realizan son axeitadas para a adquisición das competencias. 
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Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
INSTALACIÓNS E RECURSOS 
A Facultade de Filoloxía e Tradución (FFT) posúe as instalacións convenientes para un 
bo desenvolvemento da docencia. Todos os anos o Decanato destina parte do orzamento 
do Centro a mellorar as instalacións, tanto coa adquisición de novos recursos coma co 
mantemento dos existentes. Existen procedementos no SGIC que regulan a adquisición 
e distribución dos recursos materiais.  
 
Os recursos deben ser sempre mellorados, independentemente da valoración que fagan 
deles as persoas usuarias. No curso 2015-2016 déronse os primeiros pasos para 
modificar a web do Centro, que rematará no presente curso. Ademais, xa se levaron a 
cabo accións de mellora nas instalacións informáticas das aulas.  
 
Os fondos da biblioteca da Facultade de Filoloxía e Tradución considéranse axeitados 
para as esixencias que leva consigo un mestrado coma este. Pódense consultar nesta 
ligazón: (http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_es/). Ademais, a biblioteca da FFT 
conta cun blog (https://about.me/bfil) e con varios taboleiros no Pinterest de 
Bibliotecas da Universidade (http://www.pinterest.com/CenUVIGO/boards/). A páxina 
web do centro que foi renovada durante o curso 2015-16 mostra unha icona co enlace 
directo ao catálogo da biblioteca (http://fft.webs.uvigo.es/).  
 
Co fin de formar ao alumnado e de promover o uso dos recursos dispoñibles na 
biblioteca do Centro, o Plan de Acción Titorial (PAT) elaborado para o curso 2015-16 
considera unha sesión especial como parte das “Accións de Carácter Formativo”, que é 
impartida polo Servizo da Biblioteca da FFT.   
 
No que atinxe ás plataformas de teledocencia e recursos didácticos, en todas as materias 
se utiliza a plataforma FAITIC para a impartición da docencia, o que permite un traballo 
axeitado na parte non presencial das materias.  
 
Dende a CAM facemos un bo uso dos servizos de televisión da Universidade en 
determinadas actividades que permiten a súa posterior consulta en liña. O uso do 
recurso da UVigo-TV foi satisfactorio e mellorou os prazos de publicación de contidos 
considerablemente. Deste xeito foi moi positiva a gravación de conferencias impartidas 
por profesorado convidado polo noso mestrado que se pode consultar na web do 
mestrado en: (http://paratraduccion.com/limiares/index.php/conferencias). 
 
Segundo os datos rexistrados nas enquisas do alumnado, o grao de satisfacción cos 
recursos de apoioao ensino (“satisfacción cos recursos materiais e servizos’) presentou 
un pequeno ascenso pasando do 2,83/5 no curso 2014-15 a un 3,13/5 no curso 2015-
2016. 
 
ORIENTACIÓN E ATENCIÓN AO ESTUDANTADO  
O Centro dispón de paneis informativos en pantalla de plasma no pavillón central para 
informar ao alumnado de eventos ou para avisar de prazos de matrícula, bolsas, 
cambios de horarios, etc. Ademais, está a páxina web do centro cun servizo completo de 
información sobre o funcionamento das titulacións e os servizos ofertados.  
 
O coordinador do mestrado actualiza constantemente a información da web do mestrado 
(http://paratraduccion.com/limiares/) xa sexa con elementos “estáticos”, mais o menos 
permanentes na web; e outros elementos mais “dinámicos” a modo de noticias ou 
anuncios. Tamén o alumnado ten dispoñible información sobre o profesorado, sobre a 
coordinación, sobre a Comisión Académica do Mestrado (CAM), os estudos de mestrado, 
etc.. A páxina web comprende un apartado denominado “cronograma” onde se indica a 

http://fft.webs.uvigo.es/
http://paratraduccion.com/limiares/index.php/conferencias
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información sobre o calendario e horario da semana que se consulta, resulta moi útil en: 
(http://paratraduccion.com/limiares/index.php/2015-2016-cronograma).  
 
O alumnado do Centro ten á súa disposición un protocolo de reclamacións tradicional, 
que consiste no rexistro dunha queixa ou suxestión no decanato. Ademais, no curso 
2013-14 habilitouse unha aplicación informática na páxina web da Facultade que 
permite, despois dunha identificación, rexistrar queixas, suxestións e parabéns (QSP) 
en: (https://seix.uvigo.es/uv/web/qsp/). Deste xeito, puidemos comprobar que no 
curso 2015-2016 que o alumnado do mestrado presentou unha queixa. 
 
Grazas aos esforzos dende o equipo directivo do centro e da titulación do mestrado, as 
enquisas de satisfacción do alumnado indican unha lixeira subida na valoración da 
orientación. Pasamos do 2,53/5 no curso 2014-2015 ao 2,59/5 no curso 2015-2016. 
 
XORNADAS DE BENVIDA DO CURSO ACADÉMICO  
A coordinación do mestrado, de acordo co Decanato, acordou no curso 2013-14 
organizar un acto de presentación do mestrado dirixido ao alumnado de 4º dos 
diferentes graos ofertados na Facultad de Filoloxía e Tradución da UVIGO. Organizou 
unha primeira xornada de presentación do mestrado gravada polo servizo de Tv da Uvigo 
e pódese consultar en: (http://paratraduccion.com/limiares/index.php/publicidade). 
 

 
CRITERIO 5: Puntos febles e accións de mellora 

Puntos febles detectados: 
• 5.1 Baixa satisfacción do 

estudantado cos recursos materiais 
e servizos. 

• 5.2 Escasa orientación sobre os 
programas de acollida e acción 
titorial. 
 

Accións de mellora a implantar: 
• 5.1. Seguir a mellorar a adecuación dos 

espazos que cede o centro á titulación e a 
súa dotación, equipamento (medios 
tecnolóxicos, didácticos,...). Ámbito 
principal da responsabilidade de execución 
da accción (universidade / centro / 
titulación): centro.  

• 5.2. Solicitar que o Centro recolla 
información sobre programas de acollida, 
orientación e acción titorial no que 
participa o estudantado do título. 
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E14: Información sobre os recursos materiais directamente relacionados co título 
E15: Información sobre os servizos de orientación académica e programas de acollida 
E16: Listaxe dos centros/entidades para a realización de prácticas externas curriculares e 
extracurriculares 
EA5: Fondos bibliográficos e outros recursos documentais relacionados coa temática do título 
EA6: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia 
EA7: Convenios en vigor coas entidades onde se realizan as prácticas externas 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese (porcentaxe de 
participación, resultados e a súa evolución,…) 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas, polo menos dos dous últimos cursos académicos. 
I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 

 

http://paratraduccion.com/limiares/index.php/2015-2016-cronograma
http://paratraduccion.com/limiares/index.php/publicidade
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE 

 
 

Estándar: Os resultados de aprendizaxe acadados polos/as titulados/as son 
coherentes co perfil de egreso e se corresponden co nivel del MECES da titulación. 
Analizar os resultados da aprendizaxe acadados polos/as estudantes e se son coherentes 
co perfil de egreso e se corresponden co nivel del MECES del título. 
6.1.- O estudantado ao finalizar o proceso formativo adquire as competencias 
previstas para o título. 
Aspectos a valorar: 
• O desenvolvemento das actividades académicas, metodoloxías docentes, sistemas de 

avaliación y cualificación contribúen á consecución e valoración dos resultados da 
aprendizaxe previstos. 

• Os resultados da aprendizaxe acadados satisfan os objxectivos do programa formativo 
y adecúanse alao nivel MECES. 

• Os resultados da aprendizaje téñense en conta para a revisión e mellora do plan de 
estudos. 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
A información sobre as competencias que deben ser adquiridas na titulación do “Mestrado 
de Tradución para a Comunicación Internacional” está detallada na memoria do mestrado 
e nas guías docentes de cada materia. O alumnado ten acceso directo a estes datos dende 
a web da Universidade (UVIGO) e dende a web da titulación (TCI) a través da memoria da 
titulación; e indirectamente dende a web do centro (FFT) a través das guías docentes 
(aplicación DOCNET): 
 
UVIGO: Dende a web da Universidade, en estudos e titulacións, pódese acceder a 
mestrados e ás memorias de cada titulación: 
En: https://uvigo.gal/uvigo_gl/estudos/mestrados/ 
 
TCI: 
En: http://paratraduccion.com/limiares/mestrado.pdf  
 
FFT:  
En: https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/?centre=301&ensenyament=V01M128V01&consulta=competencies. 
Igualmente, a información sobre os resultados académicos anuais das titulacións do 
centro está dispoñible na páxina web da Facultade, na sección de Calidade/SGIC  
En: http://fft.webs.uvigo.es/es/sgic/ 
 
GUÍAS DOCENTES  
Na Facultade de Filoloxía e Tradución existe un protocolo de revisión das guías docentes 
das materias impartidas nas titulacións. En primeiro lugar, o coordinador do mestrado 
revisa cada unha das guías docentes da titulación e elabora un informe sobre indidencias 
ou modificacións menores en relación aos parámetros documentados na memoria. En 
segundo lugar, a Vicedecana de Calidade revisa os informes do coordinador e as guías e 
elabora o seu propio informe. Seguidamente, as guías son aprobadas pola Comisión de 
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Calidade e pola Xunta de Centro.  
 
O coordinador do Mestrado en Traducion para a Comunicación Internacional comproba 
que todas as competencias xerais e específicas do título son tratadas nas materias do 
programa formativo. Todas as competencias específicas do mestrado están traballadas 
como mínimo nunha materia e sempre de acordo coas estipulacións da memoria de 
verificación do título.   
 
No curso 2014-15 a Vicerreitoría incorporou cambios no deseño das guías docentes para o 
curso 2015-16 e na aplicación informática onde se introducen os datos, atendendo ás 
recomendacións recollidas nos informes de seguimento sobre a importancia de achegar 
evidencias da avaliación e adquisición de competencias (alén da adquisición e avaliación 
de coñecementos). Estableceuse unha nova sistemática de xeito que a guía docente da 
materia inclúe as seguintes epígrafes: 1. Competencias, 2. Resultados de Aprendizaxe, 3. 
Contidos, 4. Planificación Docente, 5. Metodoloxía, 6. Atención Personalizada, 7. 
Avaliación, 8. Bibliografía, 9. Recomendacións.   
 
Os cambios máis destacables en relación aos cursos anteriores son:  
• (1) Cambios na terminoloxía das competencias (xerais/específicas/básicas/transversais).  
• (2) Os resultados de aprendizaxe deben relacionarse explicitamente coas competencias 
da materia que constan na memoria da titulación.  
• (7) Debe indicarse o tipo de proba de avaliación, a porcentaxe que representa da nota 
final, e as competencias que son avaliadas en cada proba.  
• (7) Debe garantirse que todas as materias sigan o sistema de avaliación continua, ao 
tempo que ofrecen alternativas para o alumnado que non pode asistir ás aulas con 
regularidade por motivos xustificados.   
• (7) Deben explicarse en detalle as diferenzas entre os tipos de avaliación 
(continua/única), as diferenzas entre a primeira e a segunda convocatoria de avaliación, e 
as condicións para re-examinarse da materia no caso de ser suspendida.  
• (7) Para a elaboración das guías do curso 2015-16, a Vicedecana de Calidade propuxo 
unha serie de recomendacións (xerais para graos e mestrados), que o coordinador da 
titulación trasmitiu aos docentes e que comprobou durante o proceso de revisión: debe 
indicarse a data aproximada das probas de avaliación; as materias de lingua instrumental 
deben indicar o nivel de competencias adquirido; deixa de recomendarse a obrigatoriedade 
de asistir ao 80% das clases para poder acollerse ao sistema de avaliación continua; é 
recomendable incorporar un aviso sobre as implicacións de cometer plaxio; é 
recomendable promover o uso dos recursos do Servizo de Biblioteca e de teledocencia.  
 
O coordinador do Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional (MTCI) 
mostrou a súa satisfacción co resultado do proceso de elaboración das guías docentes no 
que atinxe ao contido das guías e ao cumprimento do protocolo para a súa elaboración. 
Porén, deixou constancia da dificultade do proceso debido aos cambios na aplicación 
informática e o descontento que xerou entre o profesorado a devandita aplicación. Entre 
as incidencias máis destacadas inclúense: as modificacións no sistema foron incorporadas 
con pouco tempo de preparación para o coordinador e o profesorado; os cambios na 
terminoloxía das competencias foron pouco transparentes e crearon moita confusión; os 
datos volcados na aplicación non sempre foron volcados na sección que lles correspondía; 
a boa intención de crear un cronograma con datas de proba de avaliación non foi ben 
recibida polo profesorado, pois ofrece pouca flexibilidade para desenvolver actividades 
adaptándose ao progreso do alumnado. O malestar xeral a nivel do Centro quedou 
documentado na acta da Comisión de Calidade celebrada en xuño de 2015.   
 
RESULTADOS ACADÉMICOS POR MATERIA  
A continuación expoñemos a análise dos resultados académicos por materia (un total de 
22 materias na titulación), atendendo á taxa de rendemento. A análise aquí presentada 
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está baseada nos resultados do estudantado matriculado no curso 2015-16 en 
comparación aos cursos anteriores 2014-2015 e 2013-14.  
Consideramos que toda persoa que non se presente ás probas de avaliación dunha 
materia ou que suspenda non acadou ou adquiriu as competencias e obxectivos propostos 
para superar a materia.   
 
As tendencias observadas para os cursos 2015-16, 2014-15 e 2013-14 son:  
 
Ano                 15-16  14-15 13-14 
 
• Nº de materias con taxa de rendemento 100%:  7 10 15 
• Nº de materias con taxa de rendemento 90%-99%:            3    5 5 
• Nº de materias con taxa de rendemento 80%-89%:            7 4 2 
• Nº de materias con taxa de rendemento 70%-79%:            2 0  0 
• Nº de materias con taxa de rendemento 60%-69%:            0 0  0 
• Nº de materias con taxa de rendemento 50%-59%:            3 3  0 
• Nº de materias con taxa de rendemento inferior a 50%:  0 0 0 
 
A materia cunha media menor de taxa de rendemento son o “Traballo de Fin de Mestrado”  
A análise comparativa histórica dos cursos 2015-16, 2014-15 e 2013-14 varias 
observacións: 
 
                                                                                         15-16  14-15   13-14 
Xestión de Memorias de Tradución    96% 95% 95% 
Metodoloxía da Investigación     89% 86% 95% 
Tecnoloxías e Ferramentas Lingüísticas    82% 82% 95% 
Terminoloxía en Tradución     81% 91% 90% 
Cine e Tradución       78%    90%   100% 
Tradución Publicitaria      94% 100% 100% 
Tradución de Videoxogos      80%    86% 100% 
Tradución e Patrimonio               100% 100% 100% 
Tradución Servizos Culturais     85% 100% 80% 
Textos e Discursos Esp: Trad. de Textos da Biom.           50% 100% 100% 
Dereito Aplicado á Tradución     100% 100% 92% 
Economía Aplicada á Tradución     100% 100% 100% 
Estratexias de Tradución Exportación/Importación  100% 94% 100%  
Trad. Especializada Xur-Admin.: In-Gal-In/ In-Es-In  88% 100% 100% 
Trad. Especializada Xur-Admin.: Fr-Gal.-Fr/ Fr-Es-Fr        100% 50% 100% 
Trad. Especializada Xur-Admin.: Por-Gal-Por / Por-Es-Por 100% 100% 100% 
Trad. Especializada Xur-Admin.: Al-Gal-Al/Al-Es-Al  s/d s/d 100% 
Trad. Especializada Eco-Comercial: In-Gal-In / In-Es-In     80% 92% 100% 
Trad. Esp Eco-Comercial: Fr-Gal.-Fr/ Fr-Es-Fr           50% 80% 100%  
Trad. Esp Eco-Comercial: Por-Gal-Por/Por-Es-Por              100% 50% 100% 
Trad. Esp Eco-Comercial: Al-Gal-Al/Al-Es-Al            100% 100% 100% 
Tradución e Cooperación Transfronteriza   71% 100% 100% 
Traballo Fin de Mestrado      58%  58% 89% 
 
A Materia de Trad. Especializada Xurídico-Admin.: Al-Gal-Al/Al-Es-Al non tivo alumnado 
matriculado durante os cursos 2014-2015 e 2015 e 2016. Podemos dicir que en xeral, 
todas as materias das que dispoñemos datos teñen taxas de rendemento elevadas, coa 
excepción do Traballo de Fin de Mestrado, que acada unha porcentaxe do 58% nos 
últimos anos. 
A seguir, imos analizar os resultados das cualificacións obtidas en cada materia: 
 
Cualificacións             15-16  14-15 13-14 
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Matrícula de Honra     3 5 7 
Sobresaliente     17 18 18 
Notable      18 17 16 
Aprobado      12 13 11 
Non Presentado     14 13 7 
 
 
MATERIA DE “TRABALLO DE FIN DE MESTRADO” (TFM) 
A materia de Traballo de fin de mestrado concíbese como un espazo didáctico de traballo 
tutelado en que o estudantado reflexione de maneira crítica sobre os coñecementos 
adquiridos ao longo do curso e apliquen as competencias desenvolvidas.  
 
O principal obxectivo do traballo de fin de mestrado é que o alumnado aplique os 
coñecementos e competencias adquiridos ao longo da súa formación no ámbito da 
tradución para a comunicación internacional, co fin de completar a súa formación 
académica de acordo cos seus intereses persoais. A materia de traballo de fin de mestrado 
ten unha vinculación directa con todas as que compoñen o mestrado e busca a aplicación 
das competencias adquiridas ao longo do mestrado a un traballo complexo.  
 
A partir do curso 2015-16 quedan depositados no decanato todos os traballos de fin de 
mestrado defendidos nas convocatorias correspondentes de maio, xullo e convocatoria 
adiantada.  
 
A seguir indicamos a relación de TFM defendidos xunto co nome do profesorado que dirixe 
e a cualificación obtida:  
 
 
Curso 2013-2014: 
  

Título Director/a Cualificación 

Derecho informático y traducción. 
Traducir textos sobre delitos 
informáticos.  

 

Silvia Montero Küpper 

 

Aprobado 

 

Tradución e paratradución xurada de 
textos académicos (galego - francés) 

 

Xoán Manuel Garrido Vilariño 

 

Sobresaliente 

 

Paratradución xurídica na 
combinación de idiomas portugués-
español: o sistema xurídico e 
administrativo brasileiro 

 

Xoán Manuel Garrido Vilariño 

 

Sobresaliente 

 

La cultura eslava en la literatura y los 
videojuegos: análisis contrastivo de 
complejidades traductivas y 
localizadoras del universo de Geralt de 
Rivia. 

Ramón Méndez González 

 

Notable 
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Estados Unidos y Unión Europea ¿la 
misma crisis? Una visión a través de la 
terminología económica y financiera 

 

Áurea Fernández Rodríguez 

 

Aprobado 

 

Paratraduire les effervescences 
identitaires en publicité 

 

José Yuste Frías 

 

Matrícula de Honra 

 

La traducción jurada de los 
certificados de nacimiento en lengua 
inglesa: un estudio de caso. 

 

Óscar Ferreiro Vázquez 

 

Sobresaliente 

 

Propuestas denominativas sobre 
movilidad sostenible 

 

Iolanda Galanes Santos 

 

Sobresaliente 

 

Los prospectos médicos: análisis de un 
género textual desde la perspectiva 
normalizadora europea (español, 
francés y rumano) 

 

Elena Sánchez Trigo 

 

Sobresaliente 

 

Software y herramientas de apoyo a la 
traducción 

 

Alberto Álvarez Lugrís 

 

Notable 

 

El género consentimiento informado: 
análisis comparativo en francés y 
español 

 

Elena Sánchez Trigo 

 

Sobresaliente 

 

Elaboración dun Dicionario galego-
catalán baseado no corpus paralelo 
CLUVI 

 

Xavier Gómez Guinovart 

 

Sobresaliente 

 

Traducción, Humor y Sexo en Nueva 
York 

 

Ana Luna Alonso 

 

Sobresaliente 

 

Os clasificadores chineses. Descrición, 
análise e exposición 

Alberto Álvarez Lugrís Notable 
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Análisis de manuales para la didáctica 
de la traducción entre el francés y el 
español 

 

Elena Sánchez Trigo 

 

Sobresaliente 

 

A mourindade do imaginário galego: 
paradigma da tradução intracultural 

 

Anxo Fernández Ocampo 

 

Sobresaliente 

 

Il linguaggio giuridico: differenze tra 
italiano e spagnolo  
nella traduzione dei documenti 
giuridici 

 

Óscar Ferreiro Vázquez 

 

Notable 

 

 
Curso 2014-2015: 
 

Título Director/a Cualificación 

¿Domesticación o exotización? El 
dilema del traductor de literatura 
poscolonial a través de dos literaturas 
minoritarias en EEUU 

 

Alberto Álvarez Lugrís 

 

Matrícula de Honra 

 

Análisis traductológico de la nota de 
cata del vino Albariño en el contexto 
de su exportación a los Estados Unidos 

 

Maribel del Pozo 

 

Notable 

 

DORIAN GRAY FROM THE PAGE TO 
THE SCREEN A comparative semiotic 
analysis of The Picture of Dorian Gray 
(Oscar Wilde, 1891) and The Picture of 
Dorian Gray (Albert Lewin, 1945) 

 

Alberto Álvarez Lugrís 

 

Sobresaliente 

 

Las preposiciones en la traducción 
literaria 

 

Xavier Gómez Guinovart 

 

Notable 

 

Las preposiciones en la traducción 
literaria 

Xavier Gómez Guinovart 

 

Notable 
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Estudio comparativo del género poder 
notarial en español e inglés 

 

Áurea Fernández 

 

Notable 

 

Tratamiento de ritmo y rima en la 
traducción de poesía. Un caso 
práctico: Análisis de las traducciones 
al español de los Sonetos de 
Shakespeare 

 

Anxo Fernández Ocampo 

 

Sobresaliente 

 

Creación de recursos terminológicos 
multilingües (español-inglés-francés) a 
partir de un corpus ad hoc de textos 
normativos sobre bienestar animal en 
explotaciones de ganado vacuno 

 

Elena Sánchez Trigo 

 

Sobresaliente 

 

Análise da tradución dos elementos 
culturais de Memorias dun neno 
labrego 

 

Iolanda Galanes 

 

Notable 

 

Necesidades y complejidades de la 
localización de videojuegos. El caso 
The walking dead 

 

Ramón Méndez González 

 

Notable 

 

La traducción de videojuegos. El caso 
de El Padrino. 

 

Ana Luna Alonso 

 

Sobresaliente 

 

Dificultades de la interpretación 
profesional en eventos internacionales 
de videojuegos 

 

José Yuste Frías 

 

Notable 

 

Análisis de las estrategias de 
traducción en folletos turísticos. 
Estudio de caso. 

 

Ana Luna Alonso 

 

Sobresaliente 

 

El lenguaje médico especializado: 
análisis del género caso clínico en el 
ámbito de las leucodistrofias (español-

Elena Sánchez Trigo Sobresaliente 
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inglés-francés) 

 

  

Terminología jurídica de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos 

 

Xosé Mª Gómez Clemente 

 

Aprobado 

 

 
 
Curso 2015-2016: 

Título Director/a Cualificación 

Lenguaje especializado en la 
localización de videojuegos 

 

Ramón Méndez  González 

 

Notable 

Reflexións sobre a identidade do 
intérprete na África Occidental 
Francesa (1902-1904) 

 

Anxo Fernández Ocampo 

 

Aprobado 

Comparación del  Discurso 
especializado y de divulgación sobre 
cambio climático: análisis de un 
corpus Inglés y español 

 

Elena Sánchez Trigo 

 

Sobresaliente 

Análisis de la traducción al inglés de 
"O lapis do carpinteiro", de Manuel 
Rivas 

 

Ana Luna Alonso 

 

Notable 

Para-traducir los anuncios de 
cosmética editados en la revista 
«Vogue» 

 

Jose Yuste Frías 

 

Notable 

Something Borrowed: Análisis de la 
traducción para el doblaje en español 
y en catalán 

 

Xoán Montero Domínguez 

 

Notable 

Análisis de un corpus de traducciones 
de artículos periodísticos de temática 
económica al español 

Maribel del Pozo Triviño  

 

Aprobado 
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OS PINOS. Creación dunha identidade 
para Galicia a través do mito da súa 
orixe celta 

 

Alberto Álvarez Lugrís 

 

Sobresaliente 

Análise da dobraxe ao galego da 
película Snatch 

 

Alberto Álvarez Lugrís 

 

Sobresaliente 

La traducción de los follestos 
turísticos. Turgalicia 

 

Ana Luna Alonso 

 

Sobresaliente 

As palabras podres na TAV en galego: 
‘fuck’ e ‘shit’ 

 

Xavier Gómez Guinovart 

 

Sobresaliente 

Comunicación intercultural en el 
ámbito sanitario 

 

Silvia Montero Küpper 

 

Notable 

Las metáforas y expresiones 
metafóricas en la divulgación de la 
economía y finanzas 

 

Áurea Fernández Rodríguez 

 

Notable 

La traducción de contratos: 
competencias y resolución de 
problemas puntuales 

 

Áurea Fernández Rodríguez 

 

Aprobado 

Situación actual de la traducción e 
interpretación judicial en Galicia 

 

Maribel del Pozo Triviño  

 

Sobresaliente 

La traducción de guías turísticas en la 
red. Londres y Barcelona 

 

Ana Luna Alonso 

 

Notable 

Del Coliseo a la Muralla de Lugo: 
puesta en valor y traducción del 
pasado 
romano 

Anxo Fernández Ocampo 

 

Notable 
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A tradución para a dobraxe: Análise da 
tradución ao castelán da 
longametraxe Intouchables (2011) 

 

Xoán Montero Domínguez 

 

Sobresaliente 

Los géneros jurídicos y administrativos 
más empleados y traducidos en el 
ámbito consular 

 

Maribel del Pozo Triviño  

 

Notable 

 
No que atinxe aos resultados de aprendizaxe na materia TFM observamos as seguintes tendencias entre os 
cursos obxecto de análise. 
No curso 2013-14 hai 22 matriculados e defendéronse 17 TFM, no curso 2014-15 hai 23 matriculados e 
defendéronse 14 TFM e no curso 2015-16 hai 28 matriculados e defendéronse 19. 
A CAM do mestrado considera que a razón principal do desfase entre matrícula e o número de TFM 
defendidos é que neste mestrado hai unha elevada porcentaxe de alumnado que ben xa está a traballar no 
momento en que formaliza a matrícula ou ben comeza a traballar ao longo do período de realización do 
mestrado. 
Ao longo destes tres cursos académicos, a CAM estableceu uns criterios de elaboración e defensa do TFM 
propio, pero a partir do presente curso 2016-17 xa existe un Regulamento da Universidade, aprobado en 
Consello de Goberno o 15 de xuño de 2016) que rexe o sistema de presentación e defensa dos traballos que 
se pode descargar en:  
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/REGULAMENTO_TFM.pdf. 
 
ENQUISAS  
Os índices de satisfacción no sector de estudantado e profesorado están recollidos en varias enquisas. En 
xeral, as enquisas elaboradas recollen graos de satisfacción coa titulación moi positivos tanto no sector do 
profesorado como no alumnado.  
Así, no caso do grao de satisfacción do profesorado, a enquisa realizada no curso 2013-14 recolle un grao de 
satisfacción xeral de 5,96/7 e no curso 2014-2015 recolle un grao de satisfacción xeral de 4,21/5. Por outra 
banda, a enquisa do grao de satisfacción do alumnado realizada no curso 2014-15 recolle un grao de 
satisfacción de 2,69/5 e a realizada no curso 2015-16 recolle un grao de satisfacción de 2,56/5. 
 
 
 
 
 
 
       

 
CRITERIO 6: Puntos febles e accións de mellora 

https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/REGULAMENTO_TFM.pdf
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Puntos febles detectados: 
• 6.1 Os problemas estruturais 

detectados na materia Traballos de 
Fin de Mestrado, poden incidir 
negativamente na taxa de 
graduación e distorsionar a 
perspectiva de que o alumnado 
adquiriu as competencias previstas 
para o título. 

 

Accións de mellora a implantar: 
• 6.1. Insistir na vía de mellorar os procesos 

necesarios para mellorar as taxas de 
presentados, e por tanto de superación, 
nos Traballos de Fin de Mestrado; xa que 
pode ter consecuencias directas na taxa de 
graduación. Ámbito principal da 
responsabilidade de execución da accción 
(universidade / centro / titulación): 
titulación. 
 

Evidencias nas que se se baseou la valoración: 
E4: Guías docentes das materias 
E17: Listaxe de traballos din de grao/mestrado de polo menos, os ous últimos cursos académicos 
( título,titor e calificación) 
EA3: Informes/documentos onde se recollan as conclusións dos procedementos de consulta 
internos e externos para valorar a relevancia e actualización do perfil de egreso dos estudantes do 
título. Valoración da adquisición de resultados de aprendizaxe 
EA8: Mecanismos empregados para a análise da adquisición de competencias 
EA9: Documentación para a revisión transversal das materias seleccionadas (material docente, 
exámenes ou outras probas de avaliación realizadas,…) 
EA10: Traballos fin de grao/mestrado seleccionados 
EA11: Informes de prácticas 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (porcentaxe de 
participación, resultados e a súa evolución) 
I12: Indicadores de resultados (tasa de éxito global do título e tasa de éxito por materia) 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE 
 

 
Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes 
co deseño, a xestión e os recursos postos ao dispor do título e satisfan as 
demandas sociales do seu entorno. 
Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de 
indicadores mínimo. Comprobar se os resultados adecúanse ás previsións e 
características do título. 
7.1.- Os principais datos e indicadores do título evolucionan favorablemente de 
acordo coas características do título. 
Aspectos a valorar: 
• Indicadores de demanda. 
• Indicadores de resultados. 
• Os indicadores téñense en conta para a mellora e revisión do plan de estudos. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
A información sobe as taxas e indicadores principais da titulación está dispoñible na 
páxina web do centro (FFT), na sección de Calidade/SGIC 
(http://fft.webs.uvigo.es/es/sgic/).  
 
Consideramos que os indicadores de demanda no Mestrado en Tradución para a 
Comunicación Internacional seguen a xerar interese entre o estudantado, 
maioritariamente procedente da comunidade galega.   
 
A evolución histórica do número de estudantes de novo ingreso por curso académico foi 
moi próxima ás 30 prazas de novo ingreso ofertadas no período analizado, acadándose o 
curso 2013-14 o máximo de 22 persoas matriculadas, no curso académico 2014-15 o 
número de 23 e no curso 2015-16, un total de 28.  
 
A evolución histórica da matrícula de novo ingreso mostra unha certa estabilización no 
número de estudantes de novo ingreso por curso académico ao igual que unha evidente 
tendencia á alza. Así pois, podemos afirmar que as estratexias de promoción do 
mestrado e captación de alumnado están a ser desenvolvidas correctamente.  
 
No tocante á relación entre oferta e demanda de homes e mulleres, nos tres cursos dos 
que dispoñemos de datos (curso 2013-14, curso 2014-15 e curso 2015-16) observamos 
que: 
 
No curso 2013-14 das 22 persoas matriculadas, 18 foron mulleres e 4 homes. 
No curso 2014-15 das 23 persoas matriculadas, 17 foron mulleres e 6 homes. 
No curso 2015-16 das 28 persoas matriculadas, 26 foron mulleres e 2 homes. 
 
Comprobamos, xa que logo, que existe unha tendencia maioritaria de demanda por 
parte das mulleres, dato que se corresponde coa matrícula do Grao en Tradución e 
Interpretación. 
 
A nota media de acceso do alumnado de novo ingreso rexistra un lixeiro descenso dende 
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os dous cursos dos que temos datos. Así no curso 2013-14 a media era de 7,02 e no 
curso 2014-15 de 6,38. Con todo, temos que indicar que a nota media é elevada nos 
dous casos. Aínda carecemos dos datos do curso 2015-16. 
 
O cadro histórico de matriculación na titulación rexistra  un total de 73 persoas 
matriculadas ao longo dos anos avaliados dende o curso 2013-14 ata o curso 2015-16. 
O número de estudantes matriculados de novo ingreso, como xa se comentou máis 
arriba, vai en aumento. 
 
A taxa de graduación deste mestrado no curso 2015-16 baixou minimamente con 
respecto ao curso pasado 2014-15, pasando dun 85% no primeiro caso a un 81,82% no 
segundo. Con todo, queremos salientar a alta taxa de graduación coa que conta o 
mestrado. 
 
A taxa de éxito dos tres cursos analizados é do 100% nos tres casos, polo tanto 
consideramos que este resultado é moi positivo e demostra que o alumnado acada as 
competencias do título.  
 
A taxa de rendemento no curso 2013-14 foi do 95%, no curso 2014-15 do 88% e no 
curso 2015-6 do 83%. Consideramos que, malia termos un lixeiro descenso, 
mantémonos en valores moi positivos. 
 
A taxa de eficiencia no curso 2013-14 foi do 100% e no curso 2015-16 do 96%. 
Entendemos que estamos nunha fase de estabilidade e que o valor da tasa é plenamente 
satisfactorio.  
 
O indicador sobre a taxa de avaliación documentada para o curso 2013-14 foi de 95%, 
no curso 2014-15 de 88% e no curso 2015-16 do 83%, malia termos un pequeno 
descenso, consideramos que estamos a manter unha alta porcentaxe (preto do 90%), o 
cal indica que un elevado número de estudantes é avaliado das materias nas que se 
matricula.  
 
Ao respecto da taxa de abandono, á hora de realizarmos o informe e con datos do 27-10-
2016, temos que indicar que a taxa de abandono é do 0%.  
 
Así pois, a modo de conclusión, podemos dicir que a media dos datos destes tres cursos 
académicos é moi positiva, e en definitiva, todo  é un moi bo indicador do interese do 
mestrado. 
 
7.2.- Os índices de satisfacción do estudantado, do profesorado, das persoas 
egresadas y de outros grupos de interés son axeitados. 
Aspectos a valorar: 
• Indicadores de satisfacción co persoal académico, persoal de apoio, recursos, 

prácticas externas, proceso formativo, mobilidade, etc. 
• Os indicadores de satisfacción téñense en conta para a mellora e a revisión do plan 

de estudos. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
Os índices de satisfacción no sector de estudantado e profesorado están recollidos en 
varias enquisas realizadas durante os cursos 2014-15 e 2015-16: a enquisa de 
satisfacción do profesorado, a enquisa de satisfacción do alumnado, e a enquisa de 
avaliación docente por parte do estudantado.  
 
Nos Criterios 1 a 6 analizados neste informe xa se comentaron algúns indicadores de 
satisfacción en relación ao plan de estudos (Criterio 1.2), á coordinación entre 
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profesorado (Criterio 1.3), á información pública (Criterio 2.1), ao sistema de calidade 
(Criterio 3.3), aos recursos humanos PDI (Criterio 4.1), aos recursos de apoio ao ensino 
e á orientación/atención para o estudantado (Criterio 5.1), e en relación aos resultados 
de aprendizaxe e ao proceso de avaliación (Criterio 6.1).   
 
Ademais destes indicadores específicos, as enquisas recollen unha valoración global 
sobre as titulacións durante o curso 2015-16: 
 

• O grao de satisfacción xeral dos mestrados impartidos na FFT é de 3,33/5. 
• O grao xeral de satisfacción xeral dos graos impartidos na FFT é de 3,60/5. 

 
No Mestrado de Tradución para a Comunicación Internacional (MTCI) só contamos con 
datos de participación do alumnado nas enquisas de satisfacción no curso 2014-15, 
sendo a participación do 16,67%. Debido a un erro de coordinación da empresa que 
realiza as enquisas, no primeiro ano de mestrado, non contamos coas enquisas de 
satisfacción. Mesmo así, somos conscientes de que hai unha baixa participación do 
alumnado nas enquisas. 
 
Respecto da participación do profesorado nas enquisas de satisfacción foi do 46,15% no 
curso 2013-14 e do 50% no curso 2014-15. Houbo, xa que logo, un pequeno aumento 
positivo na participación do profesorado, porén consideramos que debemos continuar a 
animar ao profesorado na participación das enquisas. 
 
7.3.- Os valores de inserción laboral das persoas egresadas da titulación son 
axeitados ao contexto socio-económico e profesional do título. 
Aspectos a valorar: 
• Análise dos históricos de resultados existentes nos estudos realizados sobre 

inserción laboral do título. 
• Adecuación da evolución dos indicadores de inserción laboral en función das 

características do título. 
• Os indicadores de inserción laboral téñense en conta para a mellora e a revisión do 

plan de estudos. 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
Malia non contarmos polo de agora con indicadores proporcionados pola Universidade 
sobre a porcentaxe de inserción laboral do mestrado, a coordinación do mesmo puxo en 
marcha unha enquisa na que se recollen os resultados dende o curso 2013-14, nove 
meses despois de que o alumnado rematase o mestrado. Deste xeito, comprobamos que 
nese curso atopou traballo o 87,5% dos oito alumnos/as que responderon a enquisa e 
non atopou traballo o 12%.  
 
A modo de proba puxemos a funcionar a enquisa nese curso, mais dada a baixa 
participación, a CAM acordou modificar o sistema de consulta e realizalo pasados tres 
anos para que o alumnado tivese tempo de atopar traballo ou mesmo consolidar a súa 
vida laboral durante ese período.  
 

 
 CRITERIO 7: Puntos febles e accións de mellora 

Puntos febles detectados: 
• 7.1 Non hai aínda datos concluíntes 

sobre a inserción laboral.  
• 7.2 Baixa participación do 

alumnado e do profesorado nas 

Accións de mellora a implantar: 
• 7.1. Instar á ACSUG para que actualice os 

informes de inserción laboral; e, á Área de 
Calidade da Uvigo, para que prepare e faga 
a enquisa sobre a inserción laboral que 
sirva para avaliar os datos dos últimos 
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enquisas de satisfacción. 
 

anos. Ámbito principal da responsabilidade 
de execución da accción (universidade / 
centro / titulación): uvigo.  

• 7.2. Adoptar medidas para incrementar a 
participación de todos os grupos de 
interese nas enquisas de satisfacción 
(incluíndo egresados e PAS) e realzar un 
seguimento dos seus resultados e unha 
análise da súa evolución. 
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E9: Plans de mellora derivados da implantación do SGC ( en concreto,acción de mellora 
realizadas a partir dos resultados obtidos en todos os indicadores 
E10: Informe/documento onde se recolla a análise das enquisas de satisfacción ( porcentaxe de 
participación, resultados e evolución) 
E19: Informe/documento onde se recolla a análise dos resultados do título( incluidos indicadores 
de inserción laboral e SIIU) 
Indicadores: 
I1: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interés (porcentaxe de 
participación, resultados e a súa evolución,…) 
I12: Evolución dos indicadores de resultados (todas as tasas facilitaranse de forma global para o 
título. As tasas de rendimento, éxito e avaliación facilitaranse tamén por materia/asignatura): 
 Tasa de graduación 
 Tasa de abandono 
 Tasa de eficiencia 
 Tasa de rendimento 
 Tasa de éxito 
 Tasa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial) 
I13: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso 
I14: Resultados de inserción laboral 
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3. MODIFICACIÓNS DO PLAN DE ESTUDOS 

MODIFICACIÓN XUSTIFICACIÓN  

 

Ver información no Plan de Mellora: 

 “Plan de Estudos no Grao en Linguas Estranxeiras relacionado co 

segundo e terceiro idioma” 

 “Impartición de materias de lingua portuguesa como segundo idioma 

no Grao en Linguas Estranxeiras” 

 

 

 

 

4. PLAN DE MELLORAS 

 
Ver documento Excel correspondente á Evidencia 12. 

 
 
 

PLAN DE MELLORAS 

CRITERIO... 

Denominación da proposta  

Punto feble detectado/Análise das causas  

Ámbito de aplicación  

Responsable da súa aplicación  

Obxectivos específicos  

Actuacións a desenvolver  

Período de execución  

Recursos/financiamento  

Responsable do seguimento e data  

Indicadores de execución   

Evidencias documentais e/ou rexistros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
da súa implantación 

 

Observacións 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumprimento (total ou parcial)  

Responsable da revisión e data  

Resultados obtidos   

Grao de satisfacción  

Accións correctivas a desenvolver  

 
Preferiblemente, achegarase neste formato, ou similar, unha ficha por cada acción de mellora. Tamén pode 
recollerse que o Plan de Melloras do Título se ten engadido na Evidencia E12 (dentro do Plan de Melloras do 
SGIC), ou ben achegar o arquivo excel do conxunto das accións de mellora. 
 
 

 



CENTRO
Nº de Ficha 

de mellora

Curso 

académico no 

que se formula 

a acción

Programa de calidade 

asociado

Criterio do 

programa ao que 

se asocia

Ámbito de 

aplicación

Facultade de 

Filoloxía
20 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Indicadores de 

satisfacción e 

rendemento

Titulación

Facultade de 

Filoloxía
19 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Indicadores de 

satisfacción e 

rendemento

Titulación

Facultade de 

Filoloxía
18 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Indicadores de 

satisfacción e 

rendemento

Titulación

Facultade de 

Filoloxía
17 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Indicadores de 

satisfacción e 

rendemento

Titulación

Facultade de 

Filoloxía
16 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Recursos 

materiais e 

servizos

Titulación

Facultade de 

Filoloxía
15 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Recursos 

humanos
Centro

Facultade de 

Filoloxía
15 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Sistema de 

Garantía de 

Calidade

Centro

Facultade de 

Filoloxía
14 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Sistema de 

Garantía de 

Calidade

Centro

Ficha de mellora

Cadro de seguimento do plan de melloras



Facultade de 

Filoloxía
13 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Sistema de 

Garantía de 

Calidade

Centro

Facultade de 

Filoloxía
12 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Sistema de 

Garantía de 

Calidade

Centro

Facultade de 

Filoloxía
11 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Información e 

transparencia
Titulación

Facultade de 

Filoloxía
10 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Información e 

transparencia
Centro

Facultade de 

Filoloxía
9 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Información e 

transparencia
Centro

Facultade de 

Filoloxía
8 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Información e 

transparencia
Centro

Facultade de 

Filoloxía
7 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Información e 

transparencia
Centro

Facultade de 

Filoloxía
6 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Organización e 

Desenvolvemento
Titulación

Facultade de 

Filoloxía
5 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Organización e 

Desenvolvemento
Titulación

Facultade de 

Filoloxía
4 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Organización e 

Desenvolvemento
Titulación

Facultade de 

Filoloxía
3 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Organización e 

desenvolvemento
Titulación



Facultade de 

Filoloxía
2 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Organización e 

desenvolvemento
Titulación

Facultade de 

Filoloxía
1 2015-2016

Seguimento anual das 

titulacións

Organización e 

desenvolvemento
Centro



Titulación (sempre 

que o alcance sexa 

titulación)

Denominación 

da acción de 

mellora

Punto débil / 

Análise das 

causas

Obxectivos
Actuacións a 

desenvolver

Grao en Linguas 

Estranxeiras

Baixa taxa de 

graduación na 

titulación GLE

• Baixa taxa de 

graduación na 

titulación GLE 

no curso 

2014/15 

(45,45%).

Mellorar a taxa de 

graduación da titulación, 

co fin de acadar, como 

mínimo, o valor previsto 

na memoria de 

verificación do título 

• AM 1. Na elaboración 

do POD para o próximo 

curso 2016/17 leváronse 

a cabo cambios na 

asignación de 

profesorado en materias 

Grao en Linguas 

Estranxeiras

Incorporación do 

programa MEET-

FFT no primeiro 

curso da 

titulación GLE, no 

marco do Plan de 

• Baixa 

participación no 

PAT en cursos 

anteriores a 

2015/16.

• Aumentar a 

participación no PAT.

• Mellorar as accións de 

orientación ao alumnado, 

en particular a formación 

• Seguimento do 

funcionamento do 

programa MEET-FFT 

acorde co establecido 

no Manual do PAT para 

o curso 2015/16.

Grao en Linguas 

Estranxeiras

Baixa 

cualificación do 

ítem 

“Planificación e 

Desenvolvement

o” nas enquisas 

• En relación cos 

resultados das 

enquisas de 

satisfacción no 

ítem sinalado, o 

dato 

• Analizar as causas do 

baixo índice de 

satisfacción nos ítems 

relacionados coa 

planificación e 

desenvolvemento da 

Grao en Linguas 

Estranxeiras

Análise sobre a 

inserción laboral 

e a satisfacción 

do alumnado 

egresado nos 

futuros 

• Ausencia de 

información 

sobre a 

inserción laboral 

do alumnado 

egresado e 

• Establecer un protocolo 

para realizar enquisas de 

satisfacción específicas 

para alumnado egresado.

• Establecer un protocolo 

En marzo de 2016 a 

Área de Calidade da 

Universidade puxo en 

marcha unha enquisa 

específica para 

empregadores e outra 

Grao en Linguas 

Estranxeiras

Laboratorio de 

fonética-

fonoloxía para a 

FFT.

Necesidade dun 

laboratorio de 

fonética-

fonoloxía na 

FFT, a dispor das 

diferentes 

Acondicionar un espazo 

na FFT para preparar un 

laboratorio de fonética-

fonoloxía. O seu uso será 

para investigación 

(principalmente) e 

Dende GLE, o equipo 

directivo apoiou 

formalmente a 

solicitude dun espazo 

para acondicionar un 

laboratorio de fonética-

Programas de 

formación en 

idiomas para o 

PAS da FFT.

Sobre a falta de 

oferta formativa 

en idiomas do 

PAS do centro, 

en realidade a 

causa de que 

Incentivar ao PAS para 

que realice os cursos 

específicos de idiomas 

que se ofertan tanto para 

PAS como para toda a 

comunidade universitaria 

Informar ao PAS dos 

cursos específicos de 

idiomas que se ofertan, 

por exemplo no Centro 

de Linguas.
Promoción da 

participación 

activa do 

alumnado nos 

órganos de 

goberno da 

• Acusada falta 

de participación 

do alumnado en 

órganos de 

goberno da 

facultade, tanto 

• Concienciar ao sector 

alumnado da importancia 

da súa representación e 

participación nas 

decisións e nos debates 

dos órganos de goberno 

• Convocar as eleccións 

á Xunta de Facultade en 

febreiro de 2016, e 

posteriormente ás 

Comisións Delegadas da 

Facultade, en marzo Concienciación 

da importancia 

de avaliar a 

calidade da 

docencia a través 

do programa 

• Ausencia da 

avaliación de 

docencia en 

programas 

como DOCENTIA 

ou similares.

• Dar visibilidade ao 

programa DOCENTIA para 

incentivar a participación 

do profesorado.

• Potenciar, dende a 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade da 

Universidade e da 

Comisión de Calidade da 

FFT, a importancia de 

Ficha de mellora

Cadro de seguimento do plan de melloras



Promoción da 

participación do 

alumnado, do 

profesorado e do 

PAS do centro 

nas enquisas de 

• Baixa 

participación do 

alumnado, do 

profesorado e 

do PAS do 

centro nas 

Mellorar o índice de 

participación do 

alumnado, do 

profesorado e do PAS do 

centro nas enquisas de 

satisfacción.

• Dende a Área de 

Calidade da 

Universidade de Vigo, 

así como da FFT, 

solicitouse ás 

coordinacións dos Sistematización 

da recollida e 

análise de datos 

de satisfacción 

do alumnado 

sobre programas 

Ausencia dunha 

enquisa 

específica de 

satisfacción cos 

programas de 

mobilidade 

Obter información sobre a 

satisfacción do alumnado 

participante nos 

programas de mobilidade, 

nacional e internacional, 

ofertados na FFT.

• Deseño dunha enquisa 

de enquisa específica de 

satisfacción cos 

programas de 

mobilidade. 

Grao en Linguas 

Estranxeiras

Páxina web do 

departamento de 

Filoloxía Inglesa, 

Francesa e Alemá 

(fIFA).

• Enlaces rotos e 

obsoletos.

• Listado de 

membros do 

departamento 

obsoleto.

Mellorar a páxina web do 

departamento fIFA, 

departamento ao que 

pertencen a maioría 

das/os docentes do Grao 

en Linguas Estranxeiras. 

Contratar o 

desenvolvemento dunha 

nova páxina web do 

departamento fIFA.

Carencias na 

información 

pública do grao 

na web da FFT.

• Detéctase que 

a accesibilidade 

á información 

pública da web 

da Facultade 

debe mellorarse. 

• Mellorar o contido da 

información académica da 

titulación dende a páxina 

web da FFT. 

• Mellorar ó acceso á 

Reforma integral da 

páxina web da FFT na 

que se incorpore 

información académica 

relativa ás titulacións. 

Esta debe incluír:

Información 

pública relativa á 

materia “Traballo 

Fin de Grao”.

Falta de 

información 

pública relativa 

a algúns 

aspectos do 

Traballo Fin de 

• Incorporar información 

completa relativa á 

materia “Traballo Fin de 

Grao” na páxina web da 

FFT, por unha maior 

transparencia.

• Reforma integral na  

páxina web da FFT na 

que se incorpore 

información completa 

sobre a materia 

“Traballo Fin de Grao”.
Visibilidade do 

traballo da 

Comisión de 

Garantía de 

Calidade (CGC).

Pouca 

visibilidade do 

traballo da 

Comisión de 

Garantía de 

Calidade (CGC).

Reformar a información 

pública relativa á propia 

CGC a través da 

publicación da 

composición nominal, 

actas e acordos das 

Incorporar unha sección 

individual sobre 

“Calidade” na web da 

FFT na que se 

contemple a publicación 

da composición nominal Completar a 

información 

sobre os 

representantes 

de alumnado nas 

comisións da FFT; 

• Falta de 

información 

pública sobre a 

participación do 

alumnado nos 

órganos de 

Incorporar na páxina web 

da FFT suficiente 

información sobre  a 

participación do 

alumnado nos órganos de 

goberno da facultade.

• Proceso electoral á 

Xunta de Facultade e, a 

continuación, ás 

comisións delegadas.

• Reforma integral da 

Grao en Linguas 

Estranxeiras

Impartición de 

materias de 

lingua 

portuguesa como 

segundo idioma 

no Grao en 

• A memoria do 

Grao en Linguas 

Estranxeiras 

recolle a oferta 

de tres linguas 

como 2º idioma 

• Impartir a lingua 

portuguesa como 2º 

idioma estranxeiro en 

GLE, tal e como se indica 

na memoria de grao.

• Colaborar co 

profesorado de lingua 

portuguesa para 

solicitar contratación de 

persoal que poida 

impartir materias de 

Grao en Linguas 

Estranxeiras

Continuidade de 

contido nas 

materias 

optativas.

• A comisión 

avaliadora da 

ACSUG sinalou, 

durante o 

proceso de 

acreditación en 

• Manter a continuidade 

de contidos nas materias 

de 4º curso na medida do 

posible.

• A coordinadora da 

titulación prestará 

especial atención ás 

guías docentes de 

materias optativas co fin 

de manter unha maior 

Grao en Linguas 

Estranxeiras

Materias 

compartidas 

entre dous ou 

máis docentes.

• Número de 

materias 

compartidas 

entre dous ou 

máis docentes 

superior ao 

• Reducir o número de 

materias compartidas na 

docencia de GLE.

• Mellorar o sistema de 

coordinación de materias 

• Dende a coordinación 

da titulación buscarase 

implicar aínda máis á 

figura de coordinador/a 

de materia na 

planificación e 

Grao en Linguas 

Estranxeiras

Sistema de 

coordinación 

horizontal da 

titulación.

• Necesidade de 

establecer un 

sistema de 

coordinación 

horizontal na 

titulación.

Establecer un sistema de 

coordinación horizontal e 

vertical que axude a 

acadar unha correcta 

distribución das 

competencias e da carga 

• AM 1. Dende a 

coordinación da 

titulación buscarase 

implicar aínda máis á 

figura de coordinador/a 

de materia na 



Grao en Linguas 

Estranxeiras 

Plan de Estudos 

no Grao en 

Linguas 

Estranxeiras 

relacionado co 

segundo e 

Descontento por 

parte do 

alumnado e do 

profesorado coa 

descontinuidade 

de docencia do 

• Mellorar a satisfacción 

do alumnado coa oferta 

do plan de estudos da 

titulación en relación ás 

materias do segundo e do 

terceiro idioma.

• Reflexionar co equipo 

directivo da titulación, 

as áreas de 

coñecemento 

implicadas (francés, 

alemán, portugués), e a 

Materia “Traballo 

de Fin de Grao” 

(TFG) 

• Necesidade de 

actualizar o 

regulamento da 

materia TFG 

para a FFT 

durante o curso 

• Preparar un novo 

regulamento da materia 

TFG para a FFT.

• Actualizar a Guía 

Docente da materia TFG 

• Adaptar o 

regulamento da materia 

na FFT ao novo 

regulamento da 

Universidade. Debater 

as modificacións en 



Data límite para a súa 

execución

Recursos / 

financiamento

Responsable da 

súa aplicación

Responsable do 

seguimento

Data para realizar o 

seguimento

31/07/2016

PDI do departamento 

fIFA e da titulación 

GLE

AM 1. Dirección do 

departamento

AM 2. Titoras/es de 

PAT e programa 

MEET-FFT.

Coordinación da 

Titulación
01/12/2016

31/07/2016
Equipo Decanal

Comisión de Calidade

Comisión de 

Calidade da FFT

Comisión de 

Calidade da FFT
01/12/2016

31/07/2016
Coordinación da 

titulación

Coordinación da 

Titulación

• No Grao en 

Linguas Estranxeiras 

disponse dun 

protocolo de 

elaboración de guía 

docentes onde se 

01/12/2016

31/07/2016

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

da Universidade

Comisión de 

Calidade da FFT, ou 

a nivel superior, 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

da Universidade

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

da Universidade

Comisión de 

Calidade da FFT

Coordinación da 

01/12/2016

31/07/2016 Equipo Decanal Equipo Decanal Equipo Decanal 01/12/2016

Equipo Decanal Equipo Decanal

04/03/2016
Equipo Decanal, 

Comisión de Calidade

Equipo decanal.

Coordinación da 

titulación.

Equipo Decanal, 

Comisión de 

Calidade

31/03/2016

29/04/2016

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

da Universidade

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

da Universidade

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

da Universidade 

Comisión de 

Calidade da FFT

01/12/2016

Ficha de mellora

Cadro de seguimento do plan de melloras



31/05/2016

Área de Calidade da 

Universidade de Vigo

Comisión de Calidade 

da FFT

Comisión de 

Calidade da FFT

Coordinación da 

titulación

Comisión de 

Calidade da FFT
01/12/2016

Vicedecanato de 

Relacións 

Internacionais

31/10/2016 Departamento fIFA
Equipo Directivo do 

departamento fIFA

Equipo Directivo do 

departamento fIFA
01/10/2016

01/07/2016 Equipo Decanal

Comisión de 

Calidade da FFT

Equipo Decanal

Comisión de 

Calidade da FFT
31/07/2016

15/06/2016 Equipo Decanal

Comisión de 

Calidade da FFT, 

Coordinacións das 

titulacións

Equipo Decanal 01/07/2016

31/07/2016 Equipo Decanal
Comisión de 

Calidade da FFT

Comisión de 

Calidade da FFT
01/12/2016

01/03/2016
Equipo decanal da 

FFT

Equipo decanal da 

FFT

Equipo decanal da 

FFT
31/07/2016

30/06/2016

Vicerreitoría de 

Organización 

Académica e 

Profesorado

Depto Filoloxía 

Galega e Latina

Titulación

Área de Grao, 

Vicerreitoría de 

Organización 

Académica e 

Profesorado

Titulación 31/07/2016

15/06/2016 Titulación

Coordinación de 

titulación e 

coordinadoras/es 

de materia

Coordinación da 

titulación
31/07/2016

15/06/2016
• PDI na titulación 

GLE.

Equipo directivo do 

departamento fIFA

Coordinación da 

titulación

Departamento fIFA.

Coordinación da 

titulación.
31/07/2016

15/06/2016

• PDI para cada curso 

da titulación.

• Vicerreitoría de 

Organización 

Académica e 

Profesorado.

• AM 1. 

Coordinación da 

titulación, 

coordinadoras/es 

de materias.

• AM 2. Equipo 

Coordinación da 

titulación.

Equipo decanal do 

centro.

31/07/2016



15/06/2016

• Equipo Directivo e 

Coordinación da 

titulación.

• Área de Grao 

(Vicerreitoría de 

Organización 

Coordinación da 

Titulación, Área de 

Grao (Vicerreitoría 

de Organización 

Académica e 

Profesorado).

Coordinación da 

Titulación
31/07/2016

04/03/2016

Comisión de 

Calidade da FFT, 

Coordinación da 

titulación 

Comisión de 

Calidade da FFT, 

Coordinación da 

titulación 

15/06/2016



Indicadores de 

execución ou 

evidencias 

documentais da súa 

implantación

Observacións
Estado / Nivel de 

cumprimento
Resultados obtidos

• Análise dos 

resultados DE-03 P1 

Informe de revisión 

pola dirección 2015-

2016. 

(http://fft.webs.uvigo

Detalle do período de execució: • AM 

1. Na elaboración do POD para o 

próximo curso 2016/17 leváronse a 

cabo cambios na asignación de 

profesorado en materias cunha baixa 

taxa de éxito ou rendemento.

Realizada

• Taxa de 

graduación no curso 

2015/16: 77,50%. 

• A taxa aumentou 

considerablemente • Materiais para a 

formación dos 

“mentors” (alumnado 

no rol de titores/as 

do estudantado). 

Estes materiais están 

A importancia e éxito do programa 

MEET en varias titulacións da UVigo foi 

recollida, por exemplo, no DUVI do día 

22/12/2016: 

http://duvi.uvigo.es/index.php?option

=com_content&task=view&id=12256&

Realizada

• Incorporación no 

Manual do PAT 

2016/17 de 

información sobre a 

planificación do 

programa MEET-FFT.• Enquisa de 

avaliación docente.

• Enquisa de 

satisfacción do 

alumnado.

• Enquisa de 

Realizada

Enquisa de 

avaliación docente:

• ítem 3 

“Planificación”: 

3,84/5 (76,8%)

• ítems 4-9 sobre • Análise dos 

resultados DE-03 P1 

Informe de revisión 

pola dirección 2015-

2016.  Inclúe a análise 

das enquisas de 

Non existe información detallada 

sobre a inserción laboral. 

(https://seix.uvigo.es/uv/web/transpar

encia/grupo/show/5/6)

Realizada

Enquisas alumnado 

egresado:

• Porcentaxe de 

participación: 31%

• Alumnado 

egresado que Xuntanzas entre o 

profesorado que 

presentou a 

solicitude e o equipo 

decanal: con José 

Montero, decano en 

A solicitude foi presentada no curso 

2014/15 (xaneiro 2015) ao equipo 

decanal. Ante a falta de resposta 

concreta, estimamos importante 

ofrecer apoio oficial dende a titulación 

de GLE no curso 2015/16.

Realizada 

parcialmente

• No curso 2015/16 

consideráronse 

diversos espazos e 

posibles 

reubicacións para o 

laboratorio. 

A nivel de Facultade:

• Proclamación final 

das candidaturas 

(17/2/2016).

• Acta da elección ás 

comisións delegadas, 

Despois do éxito de participación do 

sector alumnado no proceso electoral 

para Xunta de Facultade e Comisións 

Delegadas, o equipo decanal e as 

coordinacións das titulacións 

continuaron a promover a 

Realizada

• Eleccións á Xunta 

de Facultade en 

febreiro de 2016: 

nomeamento de 31 

estudantes, 

procedentes de • Páxina web da Área 

de Apoio á Docencia 

e Calidade da 

Universidade. 

(http://calidade.uvigo

.es/calidade_gl/profe

Detalles do período de execución: • 

Aprobación no Consello de Goberno 

do 27/7/2015.

• Autorización da ACSUG 27/01/2016.

• Convocatoria aberta do 5 ao 29 de 

abril de 2016.

Realizada

A nivel de FFT:

• Ver análise no 

documento DE-03 

P1 Informe de 

revisión pola 

dirección 

Ficha de mellora

Cadro de seguimento do plan de melloras

Revisión / Valoración da acción de mellora



Enquisas:

• de satisfacción do 

alumnado de grao.

• de satisfacción do 

alumnado egresado.

• de avaliación 

Realizada

 • O índice de 

participación nas 

enquisas ao sector 

alumnado en GLE 

diminuíu 

considerablemente, 
Non hai información 

dispoñible:

https://seix.uvigo.es

/uv/web/transparen

cia/informe/show/5/

4/19

Páxina web do 

departamento fIFA: 

http://fifa.uvigo.es

A contratación da empresa que 

elaborou a páxina comezou no curso 

2014/15. Finalizou a comezos do curso 

2015/16.

Realizada

Nova páxina web do 

departamento FIFA, 

cun deseño máis 

atractivo, 

información 

detallada da • Acta da Comisión 

de Calidade 

(12/05/2016).

• Ligazón web FFT: 

http://fft.webs.uvigo.

es/ 

Realizada 

parcialmente

Información pública 

detallada na páxina 

web da FFT.

Ligazón web FFT: 

http://fft.webs.uvigo.

es/ 

Apartado individual 

dentro da sección 

Realizada

Información pública 

detallada sobre a 

materia Traballo de 

Fin de Grao na 

páxina web da FFT.
Acta da Comisión de 

Calidade do 

12/05/2016.

Ligazón web FFT: 

http://fft.webs.uvigo.

Realizada

Información pública 

sobre “Calidade” 

dispoñible na páxina 

web da FFT.

• Acta da elección ás 

comisións delegadas, 

Xunta de FFT 

(4/3/2016)

• Proclamación final 

Realizada

Información pública 

detallada na páxina 

web da FFT (ver 

ligazóns nos 

apartados anteriores 

deste documento).• Informe Anual da 

Coordinación (2016 

setembro).

• Documento: 

Xuntanza coa 

Realizada

• Oferta do idioma 

portugués como 2º 

idioma no primeiro 

curso do grao. No 

curso 2016/17 

estamos a impartir o • Guías docentes 

para o curso 2016/17. 

(https://seix.uvigo.es

/docnet-

nuevo/guia_docent/?

centre=301&ensenya

Realizada

• Non foi posible 

manter a 

continuidade de 

contidos desta 

materia do curso 

2015/16 (centrada • Informe Anual da 

Coordinadora de 

Grao (setembro 

2016).

• Guías docentes 

para o curso 2016/17.  

Tal e como se recolle nos informes de 

seguimento de cursos anteriores, 

debido á intensificación de créditos 

resultado do “decreto Wert” e a 

escaseza de persoal na área de lingua 

inglesa, vímonos na obriga de ter que 

Realizada 

parcialmente

• Redución do 

número de materias 

compartidas na área 

de inglés do curso 

2015/16 ao curso 

2016/17: o número • Informe Anual da 

Coordinadora de 

Grao (setembro 

2016).

• Documento: 

Axustes nas 

Non se nomeou PDI encargada/o da 

coordinación horizontal. Con todo, no 

GLE a coordinadora da titulación levou 

a cabo certas accións de coordinación 

horizontal que tiñan carácter urxente.

Realizada 

parcialmente

• Coordinación 

horizontal na 

elaboración das 

guías docentes de 

linguas 

instrumentais, 



• Solicitude de 

modificación do plan 

de estudos da 

titulación, Área de 

Grao (marzo 2016, 

abril 2016).

Realizada 

parcialmente

Plan de estudos do 

2º idioma:

• Permuta de 

cuadrimestre na 

asignatura “Segundo 

idioma estranxeiro • Actas da Comisión 

de Calidade:

http://fft.webs.uvigo.

es/actas-comision-de-

calidade/

O 4 de marzo de 2016 aprobouse en 

Xunta de Facultade o novo 

regulamento do Traballo Fin de Grao 

para adaptarse á normativa da 

Universidade. Este Regulamento foi 

discutido e aprobado anteriormente 

Realizada

• Novo regulamento 

da materia TFG para 

a FFT.

• Nova 

documentación de 

avaliación común 



Grao de 

satisfacción

Accions correctoras 

a desenvolver

Responsable da 

revisión

Data da 

revisión

Moi satisfeito (en 

relación ao Plan de 

Mellora principal 

sobre a taxa de 

graduación). 

• Os resultados por 

materia non poden 

ser analizados 

claramente por non 

dispor de 

porcentaxes.

Coordinación da 

Titulación
31/07/2017

Moi satisfeito

Satisfeito
Coordinación da 

titulación

Satisfeito

• As preguntas da 

enquisa de 

satisfacción do 

alumnado non están 

dispoñibles. 

(https://seix.uvigo.e

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade da 

Universidade

Comisión de Calidade 

da FFT

31/07/2017

Medio satisfeito Equipo Decanal 31/07/2017

Moi satisfeito.

Satisfeito

Cadro de seguimento do plan de melloras

Revisión / Valoración da acción de mellora

Área de Calidade



Pouco satisfeito

• Promover 

activamente a 

participación nas 

enquisas de 

satisfacción para o 

curso 2016/17.

Comisión de Calidade 

da FFT
31/05/2017

Vicedecanato de 

Relacións 

Internacionais

Moi satisfeito

Medio satisfeito

Incorporación de 

información sobre 

as enquisas de 

satisfacción e 

avaliación docente 

de xeito 

01/07/2017

Moi satisfeito

Satisfeito

Satisfeito

Medio Satisfeito
Coordinación da 

Titulación
01/04/2017

Non satisfeito
Coordinación da 

titulación
01/04/2017

Satisfeito
Coordinadora da 

titulación
01/04/2017

Non satisfeito

Equipo Decanal

Coordinadora da 

titulación
01/04/2017



Plan de estudos do 

2º idioma: Moi 

satisfeito.

Plan de estudos do 

3º idioma: Non 

satisfeito.

Considerar de novo 

a posibilidade de 

permutar de 

cuadrimestre as 

asignaturas de 3º 

idioma cando se 

Coordinación da 

Titulación.
01/04/2017

Satisfeito



COPIA DA FILA ACTIVA NUNHA 
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AUTOINFORME DE SEGUIMENTO 

CONVOCATORIA: 2017 (CURSO: 2015-2016) 
 

1. DATOS DO TÍTULO 

DENOMINACIÓN DO TÍTULO GRADUADO/A EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

MENCIÓNS/ESPECIALIDADES NO PROCEDE 

UNIVERSIDADE RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDADE DE VIGO 

NO CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDADE/S 
PARTICIPANTE/S 

 

CENTRO RESPONSABLE FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCCIÓN 

CENTRO/S ONDE SE IMPARTE  FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCCIÓN 

RAMA DE COÑECEMENTO ARTES E HUMANIDADES 

NÚMERO DE CRÉDITOS 240 

PROFESIÓN REGULADA NO 

MODALIDADE DE IMPARTICIÓN PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL 

CURSO DE IMPLANTACIÓN 2009-2010 

DATA ACREDITACIÓN EX ANTE  
(VERIFICACIÓN) 

1 DE XUÑO DE 2009 

DATA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN  16 DE XUÑO DE 2016 

 
 

DATA DO AUTOINFORME 10-2-2017 

DATA DE APROBACIÓN COMISIÓN GARANTÍA DE CALIDADE  15-2-2017 

DATA DE APROBACIÓN XUNTA DE CENTRO  
(OU, NO SEU DEFECTO, COMISIÓN DELEGADA) 

15-2-2017 
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3. MODIFICACIÓNS DO PLAN DE ESTUDOS 

MODIFICACIÓN XUSTIFICACIÓN  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

4. PLAN DE MELLORAS 

 
 

PLAN DE MELLORAS 

CRITERIO... 
Denominación da proposta  
Punto feble detectado/Análise das causas  
Ámbito de aplicación  
Responsable da súa aplicación  
Obxectivos específicos  
Actuacións a desenvolver  
Período de execución  
Recursos/financiamento  
Responsable do seguimento e data  
Indicadores de execución   
Evidencias documentais e/ou rexistros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
da súa implantación 

 

Observacións 

EL PLAN CONJUNTO DE ACCIÓNES DE MEJORA SE ADJUNTA EN EXCEL Y SE CORRESPONDE CON LA 
EVIDENCIA 12. 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumprimento (total ou parcial)  
Responsable da revisión e data  
Resultados obtidos   
Grao de satisfacción  
Accións correctivas a desenvolver  

 
Preferiblemente, achegarase neste formato, ou similar, unha ficha por cada acción de mellora. Tamén pode 
recollerse que o Plan de Melloras do Título se ten engadido na Evidencia E12 (dentro do Plan de Melloras do 
SGIC), ou ben achegar o arquivo excel do conxunto das accións de mellora. 
 
 

 



CENTRO
Nº de Ficha 

de mellora

Curso 

académico no 

que se formula 

a acción

Programa de calidade 

asociado

Criterio do 

programa ao que 

se asocia

Ámbito de 

aplicación

Facultade de 

Filoloxía
6.2 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

6 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
6.1 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

6 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
5.3 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

5 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
2.6 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

2 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
2.5 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

2 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
2.4 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

2 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
2.3 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

2 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
2.2 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

2 Titulación

Ficha de mellora

Cadro de seguimento do plan de melloras



Facultade de 

Filoloxía
2.1 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

2 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
1.7 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

1 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
1.4 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

1 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
1.3 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

1 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
1.2 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

1 Titulación



Titulación (sempre 

que o alcance sexa 

titulación)

Denominación 

da acción de 

mellora

Punto débil / 

Análise das 

causas

Obxectivos
Actuacións a 

desenvolver

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Problemas 

estructurais 

detectados nas 

“Prácticas en 

empresa” da 

titulación

Os problemas 

estructurais 

detectados nas 

“Prácticas en 

empresa”, 

poden incidir 

negativamente 

Buscar "solucións 

imaxinativas" para 

mellorar os problemas 

relacionados cas PE 

mentres a VOAP non 

decide cambiar o 

Insistir na vía de 

mellorar os procesos 

necesarios para mellorar 

as taxas de presentados, 

e por tanto de 

superación, nas 

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Problemas 

estructurais 

detectados nos 

“Traballos de Fin 

de Máster” da 

titulación

Os problemas 

estructurais 

detectados nos 

“Traballos de Fin 

de Máster”, 

poden incidir 

negativamente 

Buscar "solucións 

imaxinativas" para 

mellorar os problemas 

relacionados cos TFM 

mentres a VOAP non 

decide cambiar o 

Insistir na vía de 

mellorar os procesos 

necesarios para mellorar 

as taxas de presentados, 

e por tanto de 

superación, nos 

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Problemas na 

grabación das 

presentacións do 

curso e das 

sesións 

presenciais das 

Algúns 

problemas na 

grabación das 

presentacións do 

curso e das 

sesións 

presenciais das 

Facer as presentacións "en 

sala" para mellorar a 

calidade das mesas e a 

elaboración de "píldoras 

educaticas". Isto, ademáis 

desconxestionariías o uso 

Fomentar a grabación 

“en sala” das 

presentacións das 

materias e a elaboración 

de “píldoras educativas 

ou didácticas”; o cal 

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Concepto de 

"información 

privada" na web 

da titulación.

Algunha 

información 

relacionada co 

“Traballo de fin 

de máster” 

(TFM) e as 

“Prácticas en 

Actualizar a información 

referenciada da web da 

titulación

Revisar o concepto de 

“información privada” 

ao respecto de certa 

información relacionada 

cos TFM e PE restrinxida 

so ao alumnado mas 

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Información 

relacionada cas 

“Prácticas en 

empresa” (PE) na 

web da 

titulación.

A información 

relacionada cas 

“Prácticas en 

empresa” (PE) 

pode e debe 

mellorase / 

ampliarse na 

Actualizar a información 

referenciada da web da 

titulación

No caso das “Prácticas 

en empresa” actualizar 

na web do máster o 

listado de empresas, 

institución e tradutores 

autónomos 

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Información 

relacionada co 

“Traballo de fin 

de máster” (TFM) 

na web da 

titulación.

A información 

relacionada co 

“Traballo de fin 

de máster” 

(TFM) debe 

mellorarse / 

ampliarse.

Actualizar a información 

referenciada da web da 

titulación

No caso do “Traballo de 

fin de máster” (TFM), 

incluír na web do máster 

un arquivo histórico con 

todos os TFM 

presentados ata agora, 

Máster en 

Traducción 

Multimedia

información 

sobre o PAT na 

web da 

titulación.

A información 

sobre o PAT só 

se menciona 

brevemente na 

información de 

“Orientación”.

Actualizar a información 

referenciada da web da 

titulación

Mellorar a información 

sobre o PAT existente na 

web do máster (ou, no 

seu defecto, explicar o 

mecanismo 

substitutorio que o 

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Información 

existente no 

apartado 

“Admisión/bolsas

” da web da 

titulación

Na ligazón de 

“Admisión/bolsa

s” da web da 

titulación, aínda 

que a 

información 

relativa á 

Actualizar a información 

referenciada da web da 

titulación

Valorar a conveniencia 

de manter o epígrafe de 

“Bolsas” na web 

dtitulación ou de 

completar a información 

inexistente agora 

Ficha de mellora

Cadro de seguimento do plan de melloras



Máster en 

Traducción 

Multimedia

Información 

existente no 

apartado 

“Información 

General” e do 

apartado 

A información 

existente no 

apartado 

“Información 

General” e do 

apartado 

Actualizar a información 

referenciada da web da 

titulación

Valorar a inclusión no 

apartado de 

“Información General” 

da web do máster dun 

menú despregable ou 

similar, que permita o 

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Volume de 

documentación 

“a maiores” a 

entregar como 

requisito para 

poder acceder á 

O volume de 

documentación 

“a maiores” a 

entregar como 

requisito para 

poder acceder 

Estudar a posibilidade de 

simplificar a 

documentación “a 

maiores” a entregar como 

requisito para poder 

acceder ao máster (por 

Reunión da CAM

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Presenza de 

alumnos 

estranxeiros (do 

EEES ou de fora 

del) na titulación

Maila ser un 

máster 

semipresencial, 

a presenza de 

alumnos 

estranxeiros (do 

Elaborar accións de 

mellora para que aumente 

no máster a presenza de 

alumnos estranxeiros (do 

EEES ou de fora del).

Ampliar o ámbito de 

propaganda da 

titulación

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Porcentaxe de 

alumnado 

proceden do 

ámbito da 

tradución, en 

xeral; e da 

Maila no curso 

2015-16 a 

porcentaxe de 

alumnado 

proceden do 

ámbito da 

Elaborar accións de 

mellora para que a 

porcentaxe de alumnado 

proceden do ámbito da 

tradución, en xeral, sexa 

mais alta (no límio do 70-

Falar coa VOAP

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Ingreso do 

alumnado do 

tercer prazo de 

preinscripción / 

matrícula.

O ingreso do 

alumnado do 

tercer prazo de 

preinscripción / 

matrícula (que 

se matricula 

Estudar a convenecia ou 

non de solicitar o tercer 

prazo de preinscripción / 

matrícula no máster; e 

buscar accións de mellora 

para, no caso de solicitalo, 

Falar coa VOAP



Data límite para 

a súa execución

Recursos / 

financiamento

Responsable da 

súa aplicación

Responsable do 

seguimento

Data para 

realizar o 

seguimento

31/07/2017 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
01/09/2017

31/07/2017 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
01/09/2017

31/07/2016 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
31/07/2016

31/12/2015 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
01/01/2016

31/12/2015 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
01/01/2016

31/12/2015 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
01/01/2016

31/12/2015 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
01/01/2016

31/12/2015 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
01/01/2016

Ficha de mellora
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31/12/2015 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
01/01/2016

31/03/2016 sen custo
Coordinador da 

titulación e CAM

Coordinador da 

titulación
31/07/2016

30/07/2016 sen custo

Cordinador da 

titulación, CAM, 

centro e 

Universidade

Cordinador da 

titulación
01/09/2016

30/07/2016 sen custo
Coordinador da 

tituulación e VOAP

Coordinador da 

titulación
01/09/2016

30/07/2016 sen custo
Coordinador da 

titulación e VOAP

Coordinador da 

titulación
01/09/2016



Indicadores de 

execución ou 

evidencias 

documentais da súa 

implantación

Observacións
Estado / Nivel de 

cumprimento
Resultados obtidos

Taxas de presentados 

e de superacion das 

PE da titulación

Este é un problema "endémico" común 

a todos os mestrados, relacionado co 

calendario dos mestrados. Compete a 

VOAP buscar solucións ao respecto. 

Nos seguiremos insistindo ao respecto

Planificada

Taxas de presentados 

e de superacion dos 

TFM da titulación

Este é un problema "endémico" común 

a todos os mestrados, relacionado co 

calendario dos mestrados. Compete a 

VOAP buscar solucións ao respecto. 

Nos seguiremos insistindo ao respecto

Planificada

Consulta das 

presentacións na web 

da Uvigo.tv 

relacionadas coa 

titulación 

(http://tv.uvigo.es/se

Realizada

grabación de 

presentacións en 

sala e de "píldoras 

educativas"

Consulta da web da 

titulación 

http://multitrad.webs

.uvigo.es

O informa final da Comisión de 

Acreditación insiste nalgúns aspectos 

ao respecto, pero a coordinación e a 

Cam consideramos que a idiosincrasia 

da materia non permite facer mási 

actuacións ao respecto.

Realizada

Consulta da web da 

titulación 

http://multitrad.webs

.uvigo.es

O informa final da Comisión de 

Acreditación insiste nalgúns aspectos 

ao respecto, pero a coordinación e a 

Cam consideramos que a idiosincrasia 

da materia non permite facer mási 

actuacións ao respecto.

Realizada

Consulta da web da 

titulación 

http://multitrad.webs

.uvigo.es

O informa final da Comisión de 

Acreditación insiste nalgúns aspectos 

ao respecto, pero a coordinación e a 

Cam consideramos que a idiosincrasia 

da materia non permite facer mási 

actuacións ao respecto.

Realizada

Consulta da web da 

titulación 

http://multitrad.webs

.uvigo.es

O informa final da Comisión de 

Acreditación insiste nalgúns aspectos 

ao respecto, pero a coordinación e a 

Cam consideramos que a idiosincrasia 

da materia non permite facer mási 

actuacións ao respecto.

Realizada

Consulta da web da 

titulación 

http://multitrad.webs

.uvigo.es

O informa final da Comisión de 

Acreditación insiste nalgúns aspectos 

ao respecto, pero a coordinación e a 

Cam consideramos que a idiosincrasia 

da materia non permite facer mási 

actuacións ao respecto.

Realizada

Ficha de mellora

Cadro de seguimento do plan de melloras
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Consulta da web da 

titulación 

http://multitrad.webs

.uvigo.es

Realizada

Grao de satisfacción 

do alumnado de novo 

ingreso e do 

coordinador da 

titulación

A CAM considerou non eliminar este 

requisito.
Realizada

Presenza de alumnos 

estranxeiros de novo 

ingreso (do EEES ou 

de fora del) na 

titulación

Realizada

Informes de Calidade 

e Informes de 

resultados anuais do 

Centro

Mellorouse esta porcentaxe no ´ultimo 

cursos. Para illo fixéronse 4 

presentacións do título (chamadas 

m"minimáster") ao alumnado de 4º 

curso do Grao en TeI da UVIGO.

Realizada

Número e opinión 

dos novos alumnos 

ingresados na 

titulación

A VOAP flexibilizou os prazos de 

matrícula do alumado e a CAM decidiu 

adiantar o 3º prazo de matrícula para 

evitar os inconvenientes referenciados.

Realizada



Grao de 

satisfacción

Accions correctoras 

a desenvolver

Responsable da 

revisión
Data da revisión

Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

moi satisfactorios
Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

Cadro de seguimento do plan de melloras

Revisión / Valoración da acción de mellora

Área de Calidade



Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333



COPIA DA FILA ACTIVA NUNHA 
FICHA DE MELLORA
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AUTOINFORME DE SEGUIMENTO 

CONVOCATORIA: 2017 (CURSO: 2015-2016) 
 

1. DATOS DO TÍTULO 

DENOMINACIÓN DO TÍTULO Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 

MENCIÓNS/ESPECIALIDADES  

UNIVERSIDADE RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVA Universidade de Vigo 

NO CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDADE/S 
PARTICIPANTE/S 

 

CENTRO RESPONSABLE Facultade de Filoloxía e Tradución 

CENTRO/S ONDE SE IMPARTE  Facultade de Filoloxía e Tradución 

RAMA DE COÑECEMENTO Artes e Humanidades 

NÚMERO DE CRÉDITOS 240 

PROFESIÓN REGULADA  

MODALIDADE DE IMPARTICIÓN Presencial e semipresencial 

CURSO DE IMPLANTACIÓN 2014/2015 

DATA ACREDITACIÓN EX ANTE  
(VERIFICACIÓN) 07/10/2014 

DATA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN   

 
 

DATA DO AUTOINFORME 10/02/2017 

DATA DE APROBACIÓN COMISIÓN GARANTÍA DE CALIDADE  15/02/2017 

DATA DE APROBACIÓN XUNTA DE CENTRO  
(OU, NO SEU DEFECTO, COMISIÓN DELEGADA) 

15/02/2017 
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3. MODIFICACIÓNS DO PLAN DE ESTUDOS 

MODIFICACIÓN XUSTIFICACIÓN  

 
 

 

 
 

4. PLAN DE MELLORAS 

 
Ver documento Excel correspondente á Evidencia 12. 
 
 
 

PLAN DE MELLORAS 

CRITERIO... 
Denominación da proposta  
Punto feble detectado/Análise das causas  
Ámbito de aplicación  
Responsable da súa aplicación  
Obxectivos específicos  
Actuacións a desenvolver  
Período de execución  
Recursos/financiamento  
Responsable do seguimento e data  
Indicadores de execución   
Evidencias documentais e/ou rexistros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
da súa implantación 

 

Observacións 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumprimento (total ou parcial)  
Responsable da revisión e data  
Resultados obtidos   
Grao de satisfacción  
Accións correctivas a desenvolver  

 
Recóllese no Plan de Melloras do Título na Evidencia E12 en formato excel. 
 
 

 



CENTR

O

Nº de 

Ficha de 

mellora

Curso 

académico 

no que se 

formula a 

acción

Programa 

de 

calidade 

asociado

Criterio do 

programa 

ao que se 

asocia

Ámbito de 

aplicación

Titulación 

(sempre 

que o 

alcance 

sexa 

titulación)

Denomina

ción da 

acción de 

mellora

Punto 

débil / 

Análise 

das causas

Facultade 

de Filoloxía
4 2014-2015

Seguiment

o anual das 

titulacións

Titulación

Grao de 

Ciencias da 

Linguaxe

Campaña 

de difusión 

da 

titulación 

en prensa 

escrita, 

insuficient

e 

coñeceme

nto da 

nova 

titulación 

Facultade 

de Filoloxía
3 2014-2015

Seguiment

o anual das 

titulacións

Titulación

Grao de 

ciencias da 

linguaxe

Creación 

dunha 

páxina web

Necesidad

e de dar a 

coñecer a 

titulación 

mediante 

unha web 

Facultade 

de Filoloxía
2 2004-2015

Seguiment

o anual das 

titulacións

Titulación

Grao de 

ciencias da 

linguaxe

Formación 

do 

profesorad

o en 

recursos 

específicos 

Detéctase 

a 

necesidade 

de 

mellorar a 

atención 

Facultade 

de Filoloxía
1 2014-2015

Seguiment

o anual das 

titulacións

Títulación

Grao de 

Ciencias da 

Linguaxe

Modificaci

ón da 

oferta de 

prazas

No curso 

2013-2014 

propúxose 

como 

mellora a 

oferta de 

Facultade 

de Filoloxía
5 2015-16

Seguiment

o anual das 

titulacións

Títulación

Grao de 

Ciencias da 

Linguaxe

Mellora de 

atendeme

nto ao 

alumnado 

semiprese

ncial

Detéctase 

a 

necesidade 

de 

melloara a 

atención 

Facultade 

de Filoloxía
6 2015-16

Seguiment

o anual das 

titulacións

Títulación

Grao de 

Ciencias da 

Linguaxe

Coordinaci

ón do 

profesorad

o da 

titualción

Detéctase 

a 

necesidade 

de mellora 

a 

coordinaci

Facultade 

de Filoloxía
7 2015-16

Seguiment

o anual das 

titulacións

Títulación

Grao de 

Ciencias da 

Linguaxe

Coñecer os 

intereses 

do 

alumnado 

para 

adecuar a 

Detéctase 

a 

necesidade 

de coñecer 

os seus 

intereses 

Facultade 

de Filoloxía
8 2015-2016

Seguiment

o anual das 

titulacións

Centro

Grao de 

Ciencias da 

Linguaxe

Campaña 

de difusión 

da 

titulación

insuficient

e 

coñeceme

nto da 

nova 

titulación 

Cadro de seguimento do plan de melloras Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Ficha de mellora



Facultade 

de Filoloxía

9 2015-2016

Seguiment

o anual das 

titulacións
Titulación

Grao de 

Ciencias da 

Linguaxe
Certame de OratoriaAtención a un aspecto cada vez máis valorado polas empresas. Necesidade de dar a coñecer o grao exteriormente.

Facultade 

de Filoloxía
10 2015-2016 Seguimento anual das titulaciónsTitulación

Grao de 

Ciencias da 

Linguaxe

Revista 

Cumieira
falta de promoción dos TFG



Obxectivo

s

Actuación

s a 

desenvolve

r

Data 

límite para 

a súa 

execución

Recursos 

/ 

financiam

ento

Responsab

le da súa 

aplicación

Responsab

le do 

seguiment

o

Data para 

realizar o 

seguiment

o

Indicadore

s de 

execución 

ou 

evidencias 

document

ais da súa 

implantaci

ón

Observaci

óns

Dar a 

coñecer 

dun xeito 

atractivo a 

nova 

titulación

Campañas 

en prensa, 

radio, 

televisión e 

redes 

sociais

#########

Partida 

destinada 

á 

promoción 

de novas 

titulacións 

Decanato 

de Filoloxía 

e 

coordinado

ra de 

titulación

Coordinad

ora de 

titulación

#########

Dossier de 

prensa, 

entrevistas 

en televión 

e radio 

dispoñibles Creación 

dunha 

páxina web 

coa 

colaboraci

ón de 

Reunións 

preparatori

as para 

unificar os 

criterios de 

informació

######### Decanato

Coordinad

ora da 

titulación

Coordinad

ora da 

titulación

#########

Maqueta 

previa e 

textos 

provisionai

s

Debido á 

urxente 

necesidade 

de 

promocion

ar o grao Mellora no 

uso dos 

recursos 

tecnolóxic

os 

dispoñibles 

Formación 

do 

profesorad

o mediante 

seminarios 

específicos 

#########

Recursos 

propios da 

universida

de

Coordinad

ora de 

titulación

Coordinad

ora de 

titulación

#########

Fai constar 

do director 

da Área TIC 

da Uvigo

Modificaci

ón da 

oferta de 

prazas 

para 

adecuarse 

Oferta de 

50 prazas 

presenciais 

e 10 

semiprese

nciais

######### Decanato

Vicedecana

to de 

calidade e 

coodinació

n de 

titulación

#########

Informes e 

publicidad

e do grao

Dar un 

atendeme

nto 

presencial 

axeitado 

ao 

Establecem

ento de 

calendarios 

de sesións 

presenciais 

voluntarias 

#########

Coordinaci

ón da 

titulación

Coordinad

ores da 

titualción

#########

Publicación 

en FAITIC 

dos 

calendarios

Coordinar 

as acción 

dos 

distintos 

profesores 

dos  

Reunión 

con todos 

os 

profesores 

da 

titulación 

#########

Coordinaci

ón da 

titulación

Coordinad

ores da 

titualción

#########

Acordos da 

reunión e  

correos de 

convocator

ia
Implantar 

os módulos 

que son de 

maior 

interese 

para o 

Reunións 

co 

alumnado 

e enquisa 

de 

intereses

#########

Coordinaci

ón da 

titulación

Coordinad

ores da 

titualción

#########

Acordos 

expostos 

na Xunta 

de 

Facultade 

e 

O 

problema 

reside na 

negativa 

da reitoría 

de Dar a 

coñecer 

dun xeito 

atractivo a 

nova 

titulación

Campañas 

de 

publicidad

e

#########

Partida 

destinada 

á 

promoción 

de novas 

titulacións 

Decanato 

de Filoloxía 

e 

coordinado

ra de 

titulación

Coordinad

ora de 

titulación

#########
Campaña 

publicitaria 

Cadro de seguimento do plan de melloras Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Ficha de mellora



Atención a un aspecto cada vez máis valorado polas empresas. Necesidade de dar a coñecer o grao exteriormente.Dar a coñecer o grado. Mellorar as competencias dos alumnos.######## Decanato Profesor de RetóricaProfesor de Retórica######## Notas de Prensa

Abrir unha vía para a promoción académica dos tituladosCreación dunha revista especializada######## Departamento de Filoloxía GalegaEditor (Prof. Xosé Antonio Fernández Salgado)Dirección do Departamento de F. Galega######## Exemplares da Revista (versión impresa e dixital). Notas de prensa.



Estado / 

Nivel de 

cumprime

nto

Resultados 

obtidos

Grao de 

satisfacció

n

Accions 

correctora

s a 

desenvolve

r

Responsab

le da 

revisión

Data da 

revisión

Realizada

Maior 

coñeceme

nto da 

nova 

titulación 

na 

alto

Continuaci

ón da 

difusión 

nos 

mesmos 

períodos: 

Coordinad

ora de 

titulación

42278

Realizada 

parcialme

nte

Primeiro 

deseño da 

páxina e 

recopilació

n dos 

textos 

Percibiuse 

un claro 

desexo de 

colaboraci

ón 

interdepart

Continuaci

ón do 

proxecto 

de 

creación 

da páxina

Coordinaci

ón da 

titulación

42522

Realizada

Importante 

participaci

ón do 

profesorad

o. Maior 

nivel de 

Alto

Elevar o 

número de 

docentes 

inscritos 

nas 

actividades 

Vicedecana

to de 

calidade

42187

Realizada

Vicedecana

to de 

calidade e 

coodinació

n de 

titulación

Realizada Alto

Coordinaci

ón da 

titulación

Realizada Alto

Establecer 

acordos 

máis 

vinculantes

Coordinaci

ón da 

titulación

Realizada Alto

Coordinaci

ón da 

titulación

Realizada

Maior 

coñeceme

nto da 

nova 

titulación 

na 

Alto

Continuaci

ón da 

difusión 

nos 

mesmos 

períodos: 

Coordinad

ora de 

titulación

Área de Calidade

Cadro de seguimento do plan de melloras Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Revisión / Valoración da acción de mellora

D
A 
F
I
L
A 
A
C
T
I
V
A 
N
U
N
H
A 
F
I
C
H
A 
D
E 
M
E
L
L
O
R
A



Realizado Maior coñecemento da titulación. Satisfación dos alumnosAlto Asegurar a continuidade en futuros cursos.Profesor de Retórica

Realizado Maior coñecemento da titulación. Promoción dos alumnosAlto Dirección do Departamento de Filoloxía Galega
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AUTOINFORME DE SEGUIMENTO 

CONVOCATORIA: 2017 (CURSO: 2015-2016) 
 

1. DATOS DO TÍTULO 

DENOMINACIÓN DO TÍTULO MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN MULTIMEDIA 

MENCIÓNS/ESPECIALIDADES NO PROCEDE 

UNIVERSIDADE RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDAD DE VIGO 

NO CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDADE/S 
PARTICIPANTE/S 

 

CENTRO RESPONSABLE FACULTAD DE FILOLOGÍA Y TRADUCCIÓN 

CENTRO/S ONDE SE IMPARTE  FACULTAD DE FILOLOGÍA Y TRADUCCIÓN 

RAMA DE COÑECEMENTO ARTES Y HUMANIDADES 

NÚMERO DE CRÉDITOS 60 

PROFESIÓN REGULADA NO 

MODALIDADE DE IMPARTICIÓN SEMIPRESENCIAL 

CURSO DE IMPLANTACIÓN 2010-2011 

DATA ACREDITACIÓN EX ANTE  
(VERIFICACIÓN) 

30-6-2010 

DATA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN  24-5-2016 

 
 

DATA DO AUTOINFORME 10-2-2017 

DATA DE APROBACIÓN COMISIÓN GARANTÍA DE CALIDADE  15/2/2017 

DATA DE APROBACIÓN XUNTA DE CENTRO  
(OU, NO SEU DEFECTO, COMISIÓN DELEGADA) 

15/2/2017 
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3. MODIFICACIÓNS DO PLAN DE ESTUDOS 

MODIFICACIÓN XUSTIFICACIÓN  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

4. PLAN DE MELLORAS 

 
 

PLAN DE MELLORAS 

CRITERIO... 
Denominación da proposta  
Punto feble detectado/Análise das causas  
Ámbito de aplicación  
Responsable da súa aplicación  
Obxectivos específicos  
Actuacións a desenvolver  
Período de execución  
Recursos/financiamento  
Responsable do seguimento e data  
Indicadores de execución   
Evidencias documentais e/ou rexistros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
da súa implantación 

 

Observacións 

SE ADJUNTA ARCHIVO EXCEL CON EL CONJUNTO DE ACCIONES DE MEJORA, que se corresponde con la 
evidencia E12 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumprimento (total ou parcial)  
Responsable da revisión e data  
Resultados obtidos   
Grao de satisfacción  
Accións correctivas a desenvolver  

 
Preferiblemente, achegarase neste formato, ou similar, unha ficha por cada acción de mellora. Tamén pode 
recollerse que o Plan de Melloras do Título se ten engadido na Evidencia E12 (dentro do Plan de Melloras do 
SGIC), ou ben achegar o arquivo excel do conxunto das accións de mellora. 
 
 

 



CENTRO
Nº de Ficha 

de mellora

Curso 

académico no 

que se formula 

a acción

Programa de calidade 

asociado

Criterio do 

programa ao que 

se asocia

Ámbito de 

aplicación

Facultade de 

Filoloxía
6.2 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

6 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
6.1 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

6 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
5.3 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

5 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
2.6 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

2 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
2.5 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

2 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
2.4 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

2 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
2.3 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

2 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
2.2 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

2 Titulación

Ficha de mellora

Cadro de seguimento do plan de melloras



Facultade de 

Filoloxía
2.1 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

2 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
1.7 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

1 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
1.4 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

1 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
1.3 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

1 Titulación

Facultade de 

Filoloxía
1.2 2015-2016

Renovación da 

acreditación das 

titulacións oficiais

1 Titulación



Titulación (sempre 

que o alcance sexa 

titulación)

Denominación 

da acción de 

mellora

Punto débil / 

Análise das 

causas

Obxectivos
Actuacións a 

desenvolver

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Problemas 

estructurais 

detectados nas 

“Prácticas en 

empresa” da 

titulación

Os problemas 

estructurais 

detectados nas 

“Prácticas en 

empresa”, 

poden incidir 

negativamente 

Buscar "solucións 

imaxinativas" para 

mellorar os problemas 

relacionados cas PE 

mentres a VOAP non 

decide cambiar o 

Insistir na vía de 

mellorar os procesos 

necesarios para mellorar 

as taxas de presentados, 

e por tanto de 

superación, nas 

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Problemas 

estructurais 

detectados nos 

“Traballos de Fin 

de Máster” da 

titulación

Os problemas 

estructurais 

detectados nos 

“Traballos de Fin 

de Máster”, 

poden incidir 

negativamente 

Buscar "solucións 

imaxinativas" para 

mellorar os problemas 

relacionados cos TFM 

mentres a VOAP non 

decide cambiar o 

Insistir na vía de 

mellorar os procesos 

necesarios para mellorar 

as taxas de presentados, 

e por tanto de 

superación, nos 

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Problemas na 

grabación das 

presentacións do 

curso e das 

sesións 

presenciais das 

Algúns 

problemas na 

grabación das 

presentacións do 

curso e das 

sesións 

presenciais das 

Facer as presentacións "en 

sala" para mellorar a 

calidade das mesas e a 

elaboración de "píldoras 

educaticas". Isto, ademáis 

desconxestionariías o uso 

Fomentar a grabación 

“en sala” das 

presentacións das 

materias e a elaboración 

de “píldoras educativas 

ou didácticas”; o cal 

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Concepto de 

"información 

privada" na web 

da titulación.

Algunha 

información 

relacionada co 

“Traballo de fin 

de máster” 

(TFM) e as 

“Prácticas en 

Actualizar a información 

referenciada da web da 

titulación

Revisar o concepto de 

“información privada” 

ao respecto de certa 

información relacionada 

cos TFM e PE restrinxida 

so ao alumnado mas 

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Información 

relacionada cas 

“Prácticas en 

empresa” (PE) na 

web da 

titulación.

A información 

relacionada cas 

“Prácticas en 

empresa” (PE) 

pode e debe 

mellorase / 

ampliarse na 

Actualizar a información 

referenciada da web da 

titulación

No caso das “Prácticas 

en empresa” actualizar 

na web do máster o 

listado de empresas, 

institución e tradutores 

autónomos 

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Información 

relacionada co 

“Traballo de fin 

de máster” (TFM) 

na web da 

titulación.

A información 

relacionada co 

“Traballo de fin 

de máster” 

(TFM) debe 

mellorarse / 

ampliarse.

Actualizar a información 

referenciada da web da 

titulación

No caso do “Traballo de 

fin de máster” (TFM), 

incluír na web do máster 

un arquivo histórico con 

todos os TFM 

presentados ata agora, 

Máster en 

Traducción 

Multimedia

información 

sobre o PAT na 

web da 

titulación.

A información 

sobre o PAT só 

se menciona 

brevemente na 

información de 

“Orientación”.

Actualizar a información 

referenciada da web da 

titulación

Mellorar a información 

sobre o PAT existente na 

web do máster (ou, no 

seu defecto, explicar o 

mecanismo 

substitutorio que o 

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Información 

existente no 

apartado 

“Admisión/bolsas

” da web da 

titulación

Na ligazón de 

“Admisión/bolsa

s” da web da 

titulación, aínda 

que a 

información 

relativa á 

Actualizar a información 

referenciada da web da 

titulación

Valorar a conveniencia 

de manter o epígrafe de 

“Bolsas” na web 

dtitulación ou de 

completar a información 

inexistente agora 

Ficha de mellora

Cadro de seguimento do plan de melloras



Máster en 

Traducción 

Multimedia

Información 

existente no 

apartado 

“Información 

General” e do 

apartado 

A información 

existente no 

apartado 

“Información 

General” e do 

apartado 

Actualizar a información 

referenciada da web da 

titulación

Valorar a inclusión no 

apartado de 

“Información General” 

da web do máster dun 

menú despregable ou 

similar, que permita o 

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Volume de 

documentación 

“a maiores” a 

entregar como 

requisito para 

poder acceder á 

O volume de 

documentación 

“a maiores” a 

entregar como 

requisito para 

poder acceder 

Estudar a posibilidade de 

simplificar a 

documentación “a 

maiores” a entregar como 

requisito para poder 

acceder ao máster (por 

Reunión da CAM

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Presenza de 

alumnos 

estranxeiros (do 

EEES ou de fora 

del) na titulación

Maila ser un 

máster 

semipresencial, 

a presenza de 

alumnos 

estranxeiros (do 

Elaborar accións de 

mellora para que aumente 

no máster a presenza de 

alumnos estranxeiros (do 

EEES ou de fora del).

Ampliar o ámbito de 

propaganda da 

titulación

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Porcentaxe de 

alumnado 

proceden do 

ámbito da 

tradución, en 

xeral; e da 

Maila no curso 

2015-16 a 

porcentaxe de 

alumnado 

proceden do 

ámbito da 

Elaborar accións de 

mellora para que a 

porcentaxe de alumnado 

proceden do ámbito da 

tradución, en xeral, sexa 

mais alta (no límio do 70-

Falar coa VOAP

Máster en 

Traducción 

Multimedia

Ingreso do 

alumnado do 

tercer prazo de 

preinscripción / 

matrícula.

O ingreso do 

alumnado do 

tercer prazo de 

preinscripción / 

matrícula (que 

se matricula 

Estudar a convenecia ou 

non de solicitar o tercer 

prazo de preinscripción / 

matrícula no máster; e 

buscar accións de mellora 

para, no caso de solicitalo, 

Falar coa VOAP



Data límite para 

a súa execución

Recursos / 

financiamento

Responsable da 

súa aplicación

Responsable do 

seguimento

Data para 

realizar o 

seguimento

31/07/2017 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
01/09/2017

31/07/2017 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
01/09/2017

31/07/2016 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
31/07/2016

31/12/2015 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
01/01/2016

31/12/2015 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
01/01/2016

31/12/2015 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
01/01/2016

31/12/2015 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
01/01/2016

31/12/2015 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
01/01/2016

Ficha de mellora

Cadro de seguimento do plan de melloras



31/12/2015 sen custo
Coordinador da 

titulación

Coordinador da 

titulación
01/01/2016

31/03/2016 sen custo
Coordinador da 

titulación e CAM

Coordinador da 

titulación
31/07/2016

30/07/2016 sen custo

Cordinador da 

titulación, CAM, 

centro e 

Universidade

Cordinador da 

titulación
01/09/2016

30/07/2016 sen custo
Coordinador da 

tituulación e VOAP

Coordinador da 

titulación
01/09/2016

30/07/2016 sen custo
Coordinador da 

titulación e VOAP

Coordinador da 

titulación
01/09/2016



Indicadores de 

execución ou 

evidencias 

documentais da súa 

implantación

Observacións
Estado / Nivel de 

cumprimento
Resultados obtidos

Taxas de presentados 

e de superacion das 

PE da titulación

Este é un problema "endémico" común 

a todos os mestrados, relacionado co 

calendario dos mestrados. Compete a 

VOAP buscar solucións ao respecto. 

Nos seguiremos insistindo ao respecto

Planificada

Taxas de presentados 

e de superacion dos 

TFM da titulación

Este é un problema "endémico" común 

a todos os mestrados, relacionado co 

calendario dos mestrados. Compete a 

VOAP buscar solucións ao respecto. 

Nos seguiremos insistindo ao respecto

Planificada

Consulta das 

presentacións na web 

da Uvigo.tv 

relacionadas coa 

titulación 

(http://tv.uvigo.es/se

Realizada

grabación de 

presentacións en 

sala e de "píldoras 

educativas"

Consulta da web da 

titulación 

http://multitrad.webs

.uvigo.es

O informa final da Comisión de 

Acreditación insiste nalgúns aspectos 

ao respecto, pero a coordinación e a 

Cam consideramos que a idiosincrasia 

da materia non permite facer mási 

actuacións ao respecto.

Realizada

Consulta da web da 

titulación 

http://multitrad.webs

.uvigo.es

O informa final da Comisión de 

Acreditación insiste nalgúns aspectos 

ao respecto, pero a coordinación e a 

Cam consideramos que a idiosincrasia 

da materia non permite facer mási 

actuacións ao respecto.

Realizada

Consulta da web da 

titulación 

http://multitrad.webs

.uvigo.es

O informa final da Comisión de 

Acreditación insiste nalgúns aspectos 

ao respecto, pero a coordinación e a 

Cam consideramos que a idiosincrasia 

da materia non permite facer mási 

actuacións ao respecto.

Realizada

Consulta da web da 

titulación 

http://multitrad.webs

.uvigo.es

O informa final da Comisión de 

Acreditación insiste nalgúns aspectos 

ao respecto, pero a coordinación e a 

Cam consideramos que a idiosincrasia 

da materia non permite facer mási 

actuacións ao respecto.

Realizada

Consulta da web da 

titulación 

http://multitrad.webs

.uvigo.es

O informa final da Comisión de 

Acreditación insiste nalgúns aspectos 

ao respecto, pero a coordinación e a 

Cam consideramos que a idiosincrasia 

da materia non permite facer mási 

actuacións ao respecto.

Realizada

Ficha de mellora
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Consulta da web da 

titulación 

http://multitrad.webs

.uvigo.es

Realizada

Grao de satisfacción 

do alumnado de novo 

ingreso e do 

coordinador da 

titulación

A CAM considerou non eliminar este 

requisito.
Realizada

Presenza de alumnos 

estranxeiros de novo 

ingreso (do EEES ou 

de fora del) na 

titulación

Realizada

Informes de Calidade 

e Informes de 

resultados anuais do 

Centro

Mellorouse esta porcentaxe no ´ultimo 

cursos. Para illo fixéronse 4 

presentacións do título (chamadas 

m"minimáster") ao alumnado de 4º 

curso do Grao en TeI da UVIGO.

Realizada

Número e opinión 

dos novos alumnos 

ingresados na 

titulación

A VOAP flexibilizou os prazos de 

matrícula do alumado e a CAM decidiu 

adiantar o 3º prazo de matrícula para 

evitar os inconvenientes referenciados.

Realizada



Grao de 

satisfacción

Accions correctoras 

a desenvolver

Responsable da 

revisión
Data da revisión

Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

moi satisfactorios
Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

Cadro de seguimento do plan de melloras

Revisión / Valoración da acción de mellora

Área de Calidade



Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333

Coordinador da 

titulación
42333



COPIA DA FILA ACTIVA NUNHA 
FICHA DE MELLORA





     

   Campus de Vigo 

 

Facultade de 
Filoloxía e 
Tradución 

 

 Praza das Cantigas, s/n 
Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 
 

Tel. 986 812 251  
Fax 986 812 380 

webs.uvigo.es/fft 
sdfft@uvigo.es 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

 

 
Declaracións de interese de Grao en Estudos 

filolóxicos e de interpretación da lingua de signos 

española, de Máster en Artes escénicas e 

musicais, de Máster en Humanidades dixitais, 

de Máster en Humanidades dixitais e 

textualidades electrónicas, de Máster de 

formación de profesorado de ELE e de Máster de 

tradución e edición: inglés-castelán/galego-inglés  

(Punto 2 da orde do día) 

 
 

 



























     

   Campus de Vigo 

 

Facultade de 
Filoloxía e 
Tradución 

 

 Praza das Cantigas, s/n 
Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 
 

Tel. 986 812 251  
Fax 986 812 380 

webs.uvigo.es/fft 
sdfft@uvigo.es 
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Incorporacións á acta  
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