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I. ASPECTOS INTRODUTORIOS 

I.1.Presentación/Obxecto da reunión e do informe 

O «Informe de revisión do sistema pola dirección» é un rexistro anual de calidade 
inserido no procedemento de revisión pola dirección (DE-03-P1). Trátase dun rexistro 
clave nos programas de calidade, fundamentalmente para o Seguimento das 
titulacións (na liña dos principios da Acreditación Institucional), Acreditación das 
Titulacións e Certificación do SIGC. Substitúe ao «Informe de Resultados Anuais do 
Centro» (IT01-PM01). A redacción do informe é posterior á celebración dunha ou 
varias reunións da Comisión de calidade do centro nos últimos meses do ano, e parte, 
dese xeito, das reflexións realizadas a partir das taxas e indicadores xa dispoñibles 
sobre o curso 2016-17. Ademais desa reunión, o informe reflicte a reflexión dos 
coordinadores e coordinadoras dos graos e mestrados impartidos no centro, 
independentemente de que non estiveran presentes o día que de celebración da 
xuntanza da comisión de calidade referida anteriomente. O obxecto da reunión previa 
á elaboración do informe (á que acompañan as distintas reunións mantidas ao longo 
de cada curso académico coas coordinacións dos títulos) é reflexionar sobre o 
desenvolvemento dos títulos impartidos no centro durante o curso correspondente, 
neste caso o 16-17. Asimesmo, o obxecto do informe tamén é recoller información 
sobre cambios organizativos que poden afectar ao funcionamento en materia de 
calidade; estado da documentación de calidade; seguimento das revisións anteriores; 
revisión da política e obxectivos de calidade; análise dos indicadores de resultados de 
aprendizaxe, satisfacción e empregabilidade; análise dos resultados de avaliacións e 
auditorías internas e externas; valoración do estado de QSP (queixas, suxestións e 
parabéns) por parte dos grupos de interese; estado das accións correctivas e 
preventivas, se corresponde; e propostas de mellora para optimizar o desenvolvemento 
das titulacións no curso académico posterior. 

A listaxe de participantes da reunión pode consultarse no Anexo 1 
A acta da Comisión de Calidade da que parten algunhas das reflexións do informe pode 

consultarse no Anexo 2 

Estado da situación xeral do sistema de garantía e da xestión de calidade 

O Sistema de Garantía Interna de Calidade na Facultade ed Filoloxía e Tradución ten 
como obxectivo xestionar de forma sistemática e estruturada a calidade dos títulos 
impartidos completa ou parcialmente no centro cunha orientación cara á mellora 
continua. 
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Con data do 7 de outubro de 2014, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario 
de Galiza (ACSUG) certificou que o Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de 
Filoloxía e Tradución está implantado conforme ás directrices establecidas no 
Programa FIDES-AUDIT. O certificado ten validez ata o 7 de outubro de 2020. Con 
todo, como indica a Guía para a certificación da implantación dos Sistemas de Garantía  de 
Calidade (2015: 15), como accións para o seguimento e renovación da certificación, 
anualmente o centro debe remitir o “plan de accións de mellora do ano anterior”. A 
Facultade de Filoloxía e Tradución dispón por cada título destes plan de mellora, polo 
que a renovación anual está garantida.  

O informe para o seguimento da certificación do SGIC correpondente ao curso 16-17 
foi aprobado pola Comisión de calidade o 20 de novembro de 2017, e tamén foi 
refrendado na Xunta de Facultade celebrada o 14 de decembro de 2017. 

O Informe de Seguimento da Certificación do SGIC da FFT pode consultarse no Anexo 3 

Con posterioridade ao proceso de certificación (3/11/2014), dende a Área de Calidade 
efectuouse unha renovación do Manual de calidade no que quedou fixada unha nova 
codificación, redacción e estrutura, así como unha simplificación de contidos. 

O día 29 de marzo de 2016 en sesión ordinaria da Comisión de Calidade do Centro 
aprobouse unha revisión dos procedementos académicos e unha actualización do 
procedemento DO0101 Deseño, autorización e verificación dos títulos oficiais 
quedando constituídos do seguinte xeito: 

 Accesos e admisión
 Matrícula
 Expedición de títulos oficiais
 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais

O 28 de outubro de 2016 foi aprobado o documento de «Política e obxectivos de 
calidade do centro», no que se renovaron algunhas liñas de actuación xerais do centro 
mantendo as principais que xa se apuntaban no manual referido anteriormente e con 
metas establecidas cara o curso 2016/2017. Como se indica no documento de «Política 
e obxectivos de calidade do centro» as seguintes liñas xerais constitúen a política de 
calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución: 

- Manter unha oferta formativa axustada ás demandas, ás necesidades e ás expectativas 
da sociedade, para consolidar altos niveis de calidade nas súas titulacións, sen renunciar 
aos fundamentos académicos da Universidade baseados no desenvolvemento do 
coñecemento, do espírito  crítico e da capacidade de análise e reflexión. Acadar a 
satisfacción por parte de ambos grupos. 
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-Alcanzar a consecución das metas de calidade establecidas anualmente polo centro e 
asociadas a indicadores académicos. 

- Facilitar a xestio ́n dos procedementos de calidade e a formacio ́n continua en materia 
de calidade do persoal docente e investigador, persoal  de administración e servizos e 
do alumnado.  

- Asegurar a implantación, desenvolvemento e seguimento tanto do sistema de garantía 
interna de calidade (SGIC) como de tódolos procesos vinculados coa calidade que 
afectan ó centro e ás súas titulacións. 

- Asegurar unha docencia, investigacio ́n, xestión e transferencia de coñecemento con 
perspectiva de xénero para eliminar os obstáculos que impiden unha igualdade real. 

- Asegurar unha docencia, investigación, xestión e transferencia de coñecemento que 
teña en conta a diversidade funcional para eliminar os obstáculos que impiden unha 
igualdade real ás persoas con necesidades especiais. 

- Acadar un compromiso permanente de mellora continua como norma de conduta, e 
propoñer e levar a cabo as accións necesarias para o mantemento e mellora da calidade. 

Estas liñas de actuación xeral mantivéronse ao longo do curso 16-17. Non obstante, no 
camiño da mellora continua, na Comisión de Calidade celebrada o 27 de outubro de 
2017 actualizáronse as metas e obxectivos de Calidade. A valoración do cumprimento 
destas metas realizarase no curso 18-19.  

Asimesmo, o 21 de setembro de 2017 aprobáronse en sesión ordinaria da Comisión de 
Calidade os procedementos que se indican a continuación: 

-PE-01 P1 Xestión do PAS. 
-PE-02 P1 Xestión de PDI. 
-DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza. 

Tanto o Manual de calidade coma os principais anexos están subidos á web da FFT, 
dispoñibles para descarga de PDF a través dos enlaces:  

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/manual-de-calidade 
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/politica-e-obxectivos-de-calidade 

Pódese consultar o documento de Política e obxectivos de calidade 2016/2017 no Anexo 4. 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/manual-de-calidade
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/politica-e-obxectivos-de-calidade
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I.2. Informe inicial 

Cambios organizativos que poden afectar o funcionamento do centro/titulacións 
/servizos  no que atinxe á calidade 

O equipo directivo mantívose durante o curso 2016-17 coa mesma composición coa 
que, con data do 24 de novembro de 2015, foi elixido (Decano da Facultade de 
Filoloxía e Tradución D. Luis Alonso Bacigalupe, D.ª Mª del Carmen Cabeza Pereiro 
como Secretaria, D. Jorge Figueroa Dorrego como vicedecano de Relacións Exteriores 
Incoming, D.ª Maribel del Pozo Triviño como vicedecana de Relacións Exteriores 
Outcoming, D.ª Inmaculada Anaya Revuelta como vicedecana de Organización 
Académica e D.ª Susana Rodríguez Barcia como vicedecana de Calidade). 

No curso 2016-17 producíronse cambios na dirección do Departamento de Filoloxía 
Inglesa, Francesa e Alemán por cese da directora (D.ª Elena Celsa Seoane Posse) e da 
secretaria (D.ª Rosalía Rodríguez Vázquez). Ao longo do curso 2016-17, e ata a 
actualidade, a directora do departamento é a profesora Veljka Ruzicka Kenfel e a 
secretaria a profesora Belén Martín Lucas. Eduardo Varela Bravo aceptou o encargo de 
atender a Coordinación do Grao en Linguas Estranxeiras. 

Asimesmo, durante o proceso de acreditación do Mestrado en Tradución para a 
Comunicación Internacional nomeouse novo coordinador do título a José Yuste Frías, 
que pasa a ocupar o cargo anteriormente desempeñado por Xoán Montero. 

Por outra banda, resulta especialmente relevante mencionar que, debido á reforma da 
administración, o proceso de provisión de postos RPT-PAS, modificouse 
substancialmente a xestión administrativa dos departamentos, que pasaron en xullo de 
2017 a xestionarse conxuntamente por unha “Unidade Departamental de 
Humanidades”, levada conxuntamente por dúas traballadoras pertencentes ao persoal 
de administración e servizos. Estas administrativas tamén teñen o encargo de atender 
aspectos documentais da xestión da calidade no centro. En distintas reunións mantidas 
entre 2017 e 2018 coas personas responsables do PAS e co director da Área de Calidade 
solicitouse apoio a este persoal polo exceso que supón na súa carga de traballo 
dedicarse á xestión de 5 departamentos e da nova plataforma documental do sistema de 
calidade. 

Os cambios no vicedecanato de Calidade, nas coordinacións, na administración e na 
dirección do Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemán implicaron os 
conseguintes cambios na composición da Comisión de Calidade do centro. 

As Comisións Delegadas da FFT (Comisión Permanente, Comisión de Relacións 
Exteriores, Comisión de Extensión Universitaria, Comisión de Normalización e 
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Dinamización Lingüística, Comisión de Validacións, Comisión de Laboratorios 
Docentes e Aulas Informáticas) renováronse en marzo e actualmente algunhas delas 
están nun proceso de renovación parcial que culminará en decembro. A composición 
das comisións pode consultarse na páxina web da FFT: 
http://fft.webs.uvigo.es/organos-de-goberno/ 
 
As eleccións para as comisións delegadas correspondentes á representación do sector A 
tiveron lugar na Xunta de Facultade celebrada o 19 de outubro de 2017. Tras as 
votacións, incorporáronse xa no curso 17-18 as coordinadoras de PAT á Comisión de 
Calidade do Centro (Rosalía Rodríguez Vázquez, Carmen Luna e Ana Luna). 

Cambios na oferta formativa/ou de servizos 

No ano académico 2016/2017 rematou o proceso de extinción do Grao en Estudos de 
Galego e Español, que actualmente xa non conta con docencia, aínda que si, por 
suposto, coa posibilidade de examinarse nas convocatorias oficias das diferentes 
materias que aínda presentan alumnado matriculado.  

Por outra parte, o grao que substituíu ao título en extinción, o Grao en Ciencias da 
Linguaxe e Estudos Literarios, implantou no ano académico 2016/2017 o 3º curso, e no 
ano académico 2017/2018 o 4º curso, onde comeza o desenvolvemento dos módulos 
que foron aprobados en Xunta de Facultade, tras a reducción da optatividade esixida 
dende a Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado. A ocupación deste 
grao mantívose estable, e incluso superou o 100% no curso 17-18 debido ás labores de 
promoción que se comentarán máis adiante. A memoria do grao está dispoñible para a 
consulta pública a través da pestana de «Estudos» na páxina web da Facultade de 
Filoloxía e Tradución: http://fft.webs.uvigo.es/gl/estudos/grao-gclel 

Cambios na información pública 

Cara ao final do curso 2016-17, en concreto na segunda quincena do mes de xuño (21 
de xuño de 2017), púxose en marcha a nova web da Facultade de Filoloxía e Tradución. 
A actual xestión da web proporciona unha mellora notable en navigabilidade e 
accesibilidade, e está acorde co resto de webs de centros da Universidade de Vigo, o que 
incide na mellora da imaxe corporativa da institución. A dirección da web é 
http://fft.webs.uvigo.es/gl/, e está dispoñible en galego, español e inglés.  A páxina 
actualízase con moita regularidade en función das novidades e nova documentación 
que é preciso incorporar ao sitio institucional do centro. As imaxes 1 e 2 reflicten a 
renovación do sitio web tanto na apariencia coma na organización de contidos. A imaxe 
2 pon de manifesto ademais o espazo singularizado que recibe a documentación e 
información relativa á calidade na nova páxina web. Por outra parte, cabe destacar a 
continuidade da xestión da páxina da rede social Facebook da FFT, á que se suben 
novidades semanalmente, e que se centra especialmente na información sobre a 

http://fft.webs.uvigo.es/organos-de-goberno/
http://fft.webs.uvigo.es/gl/estudos/grao-gclel
http://fft.webs.uvigo.es/gl/


 
 

DE-03 P1 Informe de revisión pola dirección curso 2016-17                                    7 
 

 
 

 Facultade de Filoloxía e 
Tradución 

actividade cultural e a repercusión mediática do centro. Na imaxe 3 pódese ver unha 
captura de pantalla con parte da acividade desta páxina durante o curso 16-17. 

Imaxe 1. Apariencia da páxina de inicio da nova web da FFT 

 

Imaxe 2. Espazo de “Calidade” na nova web da FFT 

 

 



 
 

DE-03 P1 Informe de revisión pola dirección curso 2016-17                                    8 
 

 
 

 Facultade de Filoloxía e 
Tradución 

 

Imaxe 3. Páxina de Facebook da FFT (captura de pantalla dunha publicación de xuño de 2017) 

 

 

Cambios na estrutura do Plan de Acción Titorial 

O Plan de Acción Titorial implantouse na Facultade de Filoloxía e Tradución para 
permitir un desenvolvemento integral do alumnado universitario e favorecer a súa 
integración na vida universitaria atendendo ás súas necesidades formativas. Fronte ás 
dimensións plantexadas no procedemento DO0203 ás que debe dar resposta o PAT 
(académica, profesional, social e administrativa), o plan adoptou unha orientación 
xeneralizada cara a valoración de metodoloxías e formas de avaliación docentes, o cal 
reduciu notablemente a súa capacidade para a orientación do alumnado. Asimesmo, ao 
longo do curso 16-17 detectouse un absentismo xeneralizado do alumnado en todos os 
graos, evidente na baixa participación nas reunións convocadas. Tendo en conta estas 
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deficiencias observadas, foi preciso abrir unha reflexión con respecto á estrutura e 
dinámicas do PAT. Esta reflexión levou á Comisión de Calidade a aprobar unha 
reforma do PAT (o 5 de maio de 2017), que foi aprobada o 29 de maio de 2017 por 
parte da Xunta de Facultade. Nesta reestruturación redúcese o número de titores e 
titoras e substitúese pola figura de coordinador/a de PAT por cada grao co fin de 
optimizar o traballo de orientación do alumnado. Os primeiros resultados da nova 
estrutura de PAT son positivos en termos de eficiencia na resolución de conflictos e de 
participación do alumnado nas reunións. 

Resumo de novidades na estrutura do PAT: 
-En lugar da figura de titores/as por curso e grao pasaríase a unha figura de 
coordinador/a de PAT por grao (salvo no caso do Grao en Tradución e Interpretación, 
no que a coordinación de PAT se compartiría entre dúas persoas). 
-O desconto de horas do cargo será proporcional ao volume de alumnado titorizado e 
calculado unha vez recibida a bolsa de horas da FFT.  
-A visión de conxunto permitirá á coordinación de PAT de cada grao realizar informes 
que afonden en cuestións que atinxen ao alumnado de distintos cursos. 
-Establecerase unha relación moi estreita entre as coordinacións de grao e as 
coordinacións de PAT co fin de poder solucionar rapidamente as incidencias relativas á 
docencia das distintas materias do grao. 
Sobre a selección do coordinador/a PAT: 

1. Só poderá ser coordinador/a dun grao aquel profesor/a que teña docencia asignada
no título. 
2. O cargo designarase polo decano/a.
3. O cargo terá unha duración de dous anos.
4. Nomearase unha persoa suplente que será quen, salvo impedimento ou
rexeitamento, ocupe o cargo cando remate o período bienal da persoa que ocupe 
previamente o cargo como titular. 
Como xa se adiantou, no curso 17-18 os resultados que se están a obter tras a reforma 
do PAT son altamente positivos no que respecta ao nivel de participación. Na primeira 
reunión convocada pola coordinadora de PAT no Grao en Tradución e Interpretación 
para o alumnado de 4º curso, celebrada en dúas quendas, acudiron 44 alumnos e 
alumnas na primeira quenda e 39 na segunda quenda, o que fan un total de 83 
participantes nunha convocatoria de curso, algo insólito tendo en conta o histórico de 
participación coa anterior estrutura de PAT que distinguía un maior número de titores 
e titoras.  
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II. DATOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS

II.1 Resultados acadados

Centro: Facultade de Filoloxía e Tradución 

Panel de indicadores do 
SGIC 

Meta de calidade 
asociada 

(obxectivo de 
calidade) 

Resultado Curso 16-17 

I01-MC 

Certificación da 
implantación 
dos sistemas de 
calidade 

Manter a 
certificación 

A certificación obtida polo centro está en vigor 
ata 2020 

En novembro de 2017 aprobouse tamén o 
Informe para o "Seguimento da Certificación do 

Sistema de Garantía Interno de Calidade" xa 
aprobado pola Comisión de Calidade e enviado 

en xaneiro de 2018 á ACSUG 

I05-MC Grao satisfacción  
PAS 

Non existe meta 
asociada 

Non hai resultados para o curso 16-17 posto que 
non se realizou enquisa nese curso 

I01-DO Seguimento das 
titulacións 

100 % 100% 

I02-DO Acreditación das 
titulacións 

100 % 100% 

En canto ao centro, resulta relevante analizar o incremento manifestado no número de 
estudantado matriculado nos graos, nomeadamente no Grao en Ciencias da Linguaxe e 
Estudos Literarios, que no curso 17-18 acalzou o 100% de ocupación, pero que xa no 
16-17 apuntaba unha tendencia cara ao incremento na matrícula, tal e como se observa 
no Gráfico 1: 
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Gráfico 1. Comparativa de alumnado matriculado (cursos 15-16 vs. 16-17) 

Fonte: Portal de transparencia Universidade de Vigo 

En canto aos mestrados, a taxa de ocupación tamén se incremento no curso 16-17 con 
respecto ao curso 15-16, como pode comprobarse na información dispoñible no portal 
de transparencia da Universidade de Vigo (Táboa 1). En concreto, cómpre mencionar 
o incremento importante na relación de persoas matriculadas de novo ingreso no
Máster en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións, que no curso 16-17 cubriu o 
90% das prazas ofertadas. O resto de mestrados activos, é dicir, o Mestrado 
Interuniversitario en Lingüística Aplicada , o Mestrado en Tradución Multimedia e o 
Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional mantéñense nas cifras do 
curso pasado: 

Táboa 1. Taxa de ocupación en estudos de mestrado (comparativa 15-16 vs. 16-17) 

Fonte: Portal de transparencia Universidade de Vigo 

En relación coa procedencia e nota media do alumnado de novo ingreso en estudos de 
grao, obsérvase  que unha das notas medias máis alta continúa sendo a dun dos 
itinerarios dos estudos de Grao en Tradución e Interpretación (na combinación de 
inglés-español) e a nota media máis baixa correspóndese cos estudos de Grao en 
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Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios. As notas mínimas máis altas corresponden ao 
Grao en Linguas Estranxeiras. 

Táboa 2. Procedencia e nota media de acceso do alumnado aos estudos de grao (16-17) 

Fonte: Portal de transparencia Universidade de Vigo 

Un dato importante que debe analizarse coidadosamente todos os cursos académicos é 
a taxa de abandono tanto nos estudos de grao como de mestrado. Para calcular a taxa 
de abandono do curso 16-17 é preciso acudir á información de matrícula no curso 14-
15, o que explica a información recollida nas táboas 3 e 4. Aínda que as reflexións polo 
miúdo realizadas polas coordinadoras e os coordinadores das titulacións atópanse no 
apartado correspondente deste informe (tras as táboas cos indicadores de seguimento 
de cada título), pode ser de interese facer unha valoración global. Neste sentido, 
obsérvase que a taxa de abandono en estudos de grao é bastante baixa (salvo no Grao 
en Linguas Estranxeiras) e tamén e notablemente baixa nos estudos de mestrado (salvo 
no Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada).  

Táboa 3. Taxa de abandono 16-17 en estudos de grao 

Fonte: Portal de transparencia Universidade de Vigo 
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Táboa 4. Taxa de abandono 16-17 en estudos de mestrado 

Fonte: Portal de transparencia Universidade de Vigo 

Por outra banda, a Facultade de Filoloxía e Tradución destaca tamén por favorecer a 
mobilidade do estudantado, e nese sentido é importante indicar a importante cifra de 
alumnas e alumnos que solicitan a participación en programas de intercambio 
internacional, especialmente notable nos intercambios internacionais no Grao en 
Linguas Estranxeiras e no Grao en Tradución e Interpretación. 

Táboa 5. Mobilidade de estudantado de grao 16-17 

Campus Centro Titulación Int. saíntes Nacional saíntes Total 

Vigo FFT Grao en Ciencias da Linguaxe e 
Estudos Literarios 

1 1 2 

Vigo FFT Grao en Linguas Estranxeiras 32 1 33 

Vigo FFT Grao en Tradución e Interpretación 58 4 62 

Fonte: Portal de transparencia Universidade de Vigo

Finalmente, en relación coa inserción laboral do estudantado egresado, os datos 
dispoñibles son bastante precarios e non están actualizados en ningunha das fontes, 
polo que non é posible realizar unha análise deste punto. 

II.1.1. Táboas de resultados por titulación

Antes de iniciar a análise dos títulos de grao e mestrado impartidos na Facultade de 
Filoloxía e Tradución é preciso aclarar algunhas cuestións.  
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(1) No caso do Grao en Estudos de Galego e Español non se realizará análise, posto 
que o grao extinguiuse e non se precisa planificar melloras. Con todo, 
proporcionamos a valoración global que obtivo na enquisa de persoas tituladas 
para o curso 16-17, que foi 2,80. Este dato debe lerse á luz da insatisfacción xeral 
cun grao que non cumpría as expectativas do alumnado, motivo que propiciou 
a súa reforma e substitución polo Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos 
Literarios, que na actualidade (curso 17-18) supera o 100% da ocupación 
prevista na súa memoria.  

(2) Existen algúns indicadores que non é posible presentar do Grao en Ciencias da 
Linguaxe e Estudos Literarios tendo en conta que a primeira promoción 
graduarase no curso 17-18.  

(3) No caso dos mestrados interuniversitarios, proporciónanse as informacións 
dispoñibles no portal de transparencia da Universidade de Vigo. 

(4) As táboas foron completadas polas coordinadoras e coordinadores dos títulos, 
que tamén realizaron a reflexión xeral dos graos e/ou mestrados que 
coordinan. Nalgún caso óptase pola disposición da comparativa co curso pasado 
de esquerda a dereita e noutros casos de dereita a esquerda. En calquera caso, a 
opción identifícase na lenda superior da táboa correspondente. 

(5) Todas as informacións recollidas nas táboas das titulacións son públicas, e 
poden consultarse para o seu cotexo ou para seren completadas nos seguintes 
enlaces: 

(4.1.) Área de Calidade, avaliación da satisfacción: 

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/ 

(4.2.) Portal de transparencia da Universidade de Vigo: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/ 

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/
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Titulación Grao en Tradución e Interpretación 
Panel de indicadores do SGIC 

 Meta calidade 
Resultado Curso 16-
17 

Resultado Curso 
15-16 

I02-MC Grao satisfacción  estudantado 

Si: 3 sobre 5 

2,74 (es-fr) 
2,83 (es-en) 
2,66 (gal-fr) 
2,93 (gal-en) 

2,85 (es-fr) 
2,89 (es-en) 
2,26 (gal-fr) 
2,66 (gal-en) 

I03-MC Grao satisfacción profesorado 

Si: 3,5 sobre 5 

3,25 (es-fr) 
3,38 (es-en) 
3,57 (gal-fr) 
3,81 (gal-en) 

3,07 (es-fr 14-15) 
3,06 (es-en 14-
15) 
3,39 (gal-fr 14-
15) 
2,94 (gal-en 14-
15) 

I04-MC Grao satisfacción  persoas 
tituladas 

Si: 3,5 sobre 5 

3,12  
( Refírese as persoas 
tituladas en 2015-2016, 
pero o resultado 
considérase no curso no 
que se realiza a enquisa 
(2016-2017) 

2,65 
(Refírese a os 
titulados do curso 
2014-2015) 

I06-MC Grao satisfacción  
empregadores Si: 3 sobre 5 

4,67 Non hai datos 
desagregados 
por titulación 

I01-AC Nota media de acceso (Achégase ao final 
de esta táboa )  

10,8 (en-es), 5,5 
(fr-es), 5,7 (fr-
gal) 

I01(2)-AC Nota mínima de acceso 5,130 5 
I02-AC Ocupación Si: 100-105% 107,50% 100% 
I03-AC Preferencia Si: 90-100% 165,83% 141,67% 
I03(2)-AC Adecuación Si: 70%-80% 67,44% 71,67% 
I04-AC Matrícula de novo ingreso por 

preinscripción (Evolución do 
estudantado matriculado en 
cada curso a académico) 

129 de 199 
preinscritos en 
primera opción 

120 de 170 
preinscritos en 
primera opción 

I03-DO Participación do profesorado 
nas enquisas de avaliación do 
profesorado 

42,46 39,83 (14-15) 

I04-DO Grao de satisfacción do 
estudantado coa actividade 
docente do profesorado 

Es-Fr: 3,97 
Es-Ing: 3,73 
Gal-Fr: 3,93 
Gal-Ing: 4,10 

Es-Fr: 3,85 
Es-Ing: 3,42 
Gal-Fr: 4,19 
Gal-Ing: 4,14 

I05-DO Grao de satisfacción do 
estudantado coa planificación 
e desenvolvemento do ensino 
e avaliación da aprendizaxe 

Es-Fr: 2,75 
Es-Ing: 3,00 
Gal-Fr: 3,20 
Gal-Ing: 3,33 

2,52 (ítem 3) 
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I06-DO Grao de satisfacción  do 
profesorado coa planificación 
e desenvolvemento do ensino 

http://calidade.uvi
go.es/calidade_gl/a
lumnado/encuestas
_alumnado/ 

Teñen carácter 
bienal (o curso 
pasado non se 
realizaron) 

I07-DO Grao de satisfacción das 
persoas tituladas coa 
planificación e 
desenvolvemento do ensino 

Es-Fr: 2,98 
Es-Ing: 3,06 
Gal-Fr: 3,67 
Gal-Ing: 3,00 

Non hai datos 

I08-DO Grao de satisfacción con las 
prácticas 

Non hai datos Non hai datos 

I09-DO Estudantes que participan en 
programas de mobilidade 
internacionais 

62 85 

I09(2)-DO Estudantes estranxeiros En portal de 
transparencia: 
https://secretaria.u
vigo.gal/uv/web/tr
ansparencia/grupo
/show/5/4 
1 

En portal de 
transparencia: 
https://secretari
a.uvigo.gal/uv/
web/transparen
cia/grupo/show
/5/4 
22 

I010-DO Duración media dos estudos 4-5 4,7 
I011-DO Taxa de rendemento Si: 80% 79% 
I012-DO Taxa de abandono Si: 15% 15,27% 
I013-DO Taxa de eficiencia 90% 93% 
I014-DO Taxa de graduación Si: 90% 46,56% 
I015-DO Taxa de éxito Si: 80% 89% 
I016-DO Tempo medio para atopar 

emprego Si: Non hai datos Non hai datos 

I017-PE Porcentaxe de PAS en 
formación 

83,19% 

I017(2)-PE Profesorado en programas de 
formación 

19 14 

I02-PE  Cualificación do PDI PDI doctor PDI doctor 
I03-PE Resultados de investigación de 

carácter académico  
(Sexenios) 

54 de 152 
potenciais 

86 de 156  
potenciales 
(55,13%) 

I03(2)-PE Profesorado por categoría Catedrático 2 2 
Titular 25 23 
Contratado 
Doutor 

12 14 

Axudante 
Doutor 

1 1 

Asociado 12 (T3) 11 
Titular de 
escuela 

4 4 

Catedrático/a 
de universidade 
Catedrático de 
escuela 

2 

1 

1 

1 

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/4
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/4
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/4
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/4
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/4
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/4
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/4
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/4
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/4
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Ayudante doctor 
Contratado 
interino 
Visitante  
Lector 
FPI 
FPU 
Predoctorales 

1 

5 
2 
4 
2 
1 

2 
4 
1 
1 
4 

Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento: 

Indicadores de Seguimento Resultado/s Curso 
16-17 

Resultado Curso 
15-16 

E3-I2 Perfil de ingreso do 
alumnado-Alumnado por 
titulación de procedencia 

Bacheralato 117 Sen datos 

FP 2 

Mairoes 25 Anos 4 

Licenciado 1 

I8 Resultados de avaliación 
docente 

Participación 
Es-Fr: 144,41% 
Es-Ing: 31,25% 
Gal-Fr: 48,68% 
Gal-Ing: 9,43% 

* algúns resultados
son maiores de 100 
debido aos grupos 

Es-Fr: 106,19% 
Es-Ing: 19,75% 
Gal-Fr: 58,47% 
Gal-Ing: 9.94% 

* algúns
resultados son 
maiores de 100 
debido aos grupos 

Resultado Es-Fr: 3,97 
Es-Ing: 3,73 
Gal-Fr: 3,93 
Gal-Ing: 4,10 

Es-Fr: 3,85 
Es-Ing: 3,42 
Gal-Fr: 4,19 
Gal-Ing: 4,14 

I9 % de profesorado do título 
avaliado polo programa 
DOCENTIA 
 (quinquenal) 

Non dispoñible 37 (88%) 

I10 Nº e % de profesorado que 
participa en programas de 
mobilidade 

Nº 5 6 

% 

I11 Distribución do alumnado por 
centro de prácticas 

Nome da 
empresa 
Entidade 

8 extracurriculares 
88 curriculares 

I14 Resultados de inserción 
laboral 
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I15 Media de alumnos por grupo 
de docencia:  

A información está 
recollida na PDA. O 
número de 
alumnado varía en 
función da 
combinación 
lingüística. 

A información 
está recollida na 
PDA. O número 
de alumnado 
varía en función 
da combinación 
lingüística. 

Nota media de acceso no Grao en Tradución e Interpretación 

Nota Media de Acceso 
Graduado en Traducción e Interpretación 

Curso académico 2016-2017 
Modalidad Ingreso Sexo Home Muller Promedio 

Estudio Acceso Nota media 
acceso 

Nota media 
acceso 

Nota media 
acceso 

Procedentes do Ensino 
Secundario - Con PAAU 

Bacharelato (LOE) e 
Selectividade. Ciencias e 
Tecnoloxía 

6,665 7,450 7,057 

Bacharelato (LOE) e 
Selectividade. 
Humanidades e Ciencias 
Sociais 

9,280 10,405 9,843 

Bacharelato (LOE) e 
Selectividade. Artes. Artes 
plásticas, deseño e imaxe 

6,953 6,953 

Bacharelato (LOE) e 
Selectividade. Artes. Artes 
escénicas, música e Danza 

10,378 10,378 

COU (LXE) e 
Selectividade. Humanístico 
Lingüística 

6,080 6,080 

Bacharelato (LOE) e 
Selectividade. Estranxeiro 

7,510 7,510 

Título de Licenciado Licenciado en Matemáticas 8,520 8,520 

Acceso para Maiores de 25 Anos Probas de acceso á 
universidade para maiores 
de 25 anos (LOE). Opción 
Artes e Humanidades 

6,685 6,685 

Maiores de 25 anos (LOE). 
Sen PAU 

6,396 6,396 

Maiores de 25 anos (LXE). 
Sen PAU 

6,130 6,130 

Procedentes da Formación 
Profesional 

Servizos Socioculturais e á 
Comunidade:  Integración 
Social 

8,000 8,000 

Vidro e Cerámica: 
Desenvolvemento e 
Fabricación de Produtos 
Cerámicos 

6,700 6,700 
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Reflexión xeral da coordinación sobre o desenvolvemento do Grao en Tradución e 
Interpretación no curso 16-17 

O Grao de Tradución e Interpretación cumpre, nalgúns casos sobradamente, varios 
obxectivos de calidade marcados no Manual de Calidade do centro, en concreto: grao 
de satisfación dos empregadores (4,67%, obxectivo: 3), ocupación (107,5%, obxectivo: 
100-105%), preferencia (165,83%, obxectivo: 90-100%), taxa de eficiencia (93%, 
obxectivo: 90%), duración media dos estudos (4,7, obxectivo: 4-5) e grao de satisfación 
do profesorado (3,5 de media, obxectivo: 3,5), cunha maior participación este curso 
(42,46%, en lugar de 39,83% en 2015-16).  

Asimesmo, os datos do curso 16-17 achéganse moito a outros dos obxectivos, 
nomeadamente: grao de satisfación do alumnado (2,79 de media, obxectivo: 3) e grao 
de satisfación das persoas tituladas (3,12, obxectivo: 3,5); estes dous indicadores 
melloraron sensiblemente con respecto ao curso anterior: 2,66 de media e 2,65, 
respectivamente e mantense o grao de satisfación do estudantado con relación á 
actividade docente do profesorado nun 3,93. As taxas de adecuación (67,44%, 
obxectivo: 70-80%), rendemento (79%, obxectivo: 80%) e abandono (15,27%, 
obxectivo: 15%) tamén case cumpren co obxectivo. 

O obxectivo que non se acada é a taxa de graduación, coa baixa porcentaxe de 
46,56%, en lugar dun 90%. En canto a este dato, estamos a ver con preocupación, ano 
tras ano, un considerable aumento do número de NP no TFG. Trasladouse esta 
reflexión á Comisión de Calidade porque afecta á maioría de titulacións do centro e 
cómpre tomar medidas.  

O tema foi tratado na rolda aberta de intervencións da Comisión de Calidade 
celebrada o 14 de xullo de 2017. Non só se abordou a preocupación polas taxas de 
abandono e graduación nos distintos graos impartidos na FFT, senón que se abriu o 
camiño para comezar no curso 17-18 a difusión por parte das coordinacións de 
indicacións sobre a magnitude real do TFG na FFT e sobre as pautas para a súa 
avaliación. 

Pódese consultar a acta da Comisión de Calidade do 14 de xullo de 2017 no Anexo 5. 
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Titulación Grao en Linguas Estranxeiras 
Panel de indicadores do SGIC  Existe Meta de 

calidade asociada 
 (obxectivo de 
calidade)? 

Resultado 
Curso 15-16 

Resultado Curso 16-
17 

I02-MC Grao satisfacción  estudantado 2,96 2,95 
I03-MC Grao satisfacción profesorado 3,42 (2014-15) 3,78 
I04-MC Grao satisfacción  persoas 

tituladas 
3,50 
(comparativo) 
3,07 (xeral) 

Sen datos do 16-17 

I06-MC Grao satisfacción  
empregadores 

Sen datos Sen datos 

I01-AC Nota media de acceso 

Bachelerato e 
Selectividade 

9,257 
9,093 
8,635 
7,170 
8,573 

7,143 
8,674 
7,266 
8,573 

Título 
Licenciado/a 

6,668 

F.P. 
8,600 
8,360 

8,150 
6,500 
6,571 

I01(2)-AC Nota mínima de acceso 6,920 6,490 
I02-AC Ocupación 100% 100% 
I03-AC Preferencia 62 59 
I03(2)-AC Adecuación 48 46 
I04-AC Matrícula de novo ingreso por 

preinscripción (Evolución do 
estudantado matriculado en 
cada curso a académico) 

55 50 

I03-DO Participación do profesorado 
nas enquisas de avaliación do 
profesorado 

48.72 41.03 

I04-DO Grao de satisfacción do 
estudantado coa actividade 
docente do profesorado 

2.94 2.91 

I05-DO Grao de satisfacción do 
estudantado coa planificación 
e desenvolvemento do ensino 

3.03 2.99 

I06-DO Grao de satisfacción  do 
profesorado coa planificación 
e desenvolvemento do ensino 

3.58 (2014-15) 3.90 

I07-DO Grao de satisfacción das 
persoas tituladas coa 
planificación e 
desenvolvemento do ensino 

3.07 Sen datos do 16-17 

I09-DO Estudantes que participan en 
programas de mobilidade 
internacionais 

25 32 
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I09(2)-DO Estudantes estranxeiros 60 32 
I010-DO Duración media dos estudos 5,15 4,29 
I011-DO Taxa de rendemento 84% 79% 
I012-DO Taxa de abandono 16,33% 32,73% 
I013-DO Taxa de eficiencia 87% 92% 
I014-DO Taxa de graduación 77,5% 80% 
I015-DO Taxa de éxito 92% 90% 
I016-DO Tempo medio para atopar 

emprego 
Sen datos Sen datos 

I017-PE Porcentaxe de PAS en 
formación 

Sen datos Sen datos 

I017(2)-PE Profesorado en programas de 
formación 

10 7 

I02-PE  Cualificación do PDI 2.94 2.91 
I03-PE Resultados de investigación de 

carácter académico ( Sexenios 
43 39 

I03(2)-PE 
Profesorado por categoría 

Catedrático/a 1 1 
Prof. Titular 20 17 
Contratado/a 
Doutor 

5 4 

Prof. Interino/a 1 
Asociado/a 2 1 
Titular E.U. 2 2 
Prof. Visitante 2 2 
Lector/a Idioma 
Estanxeiro 

4 3 

Contratado/a 
FPI 

2 2 

Contratado/a 
Predoutoral 

2 1 

Investigador/a 
Ramón y Cajal 

1 - 

Contratado/a 
FPU 

3 1 

Postdoutoral 
Xunta Galicia. 
Nivel A 

1 - 

Postdoutoral 
Xunta Galicia 
Nivel B 

1 

 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento: 

Indicadores de Seguimento Resultado/s 
Curso 16-17 

Resultado Curso 15-16 

E3-I2 Perfil de ingreso do 
alumnado-Alumnado por 
titulación de procedencia 

Bacheralato 45 53 

FP 3 2 

Maiores 25 Anos 
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Licenciatura 1 

I8 Resultados de avaliación 
docente 

Participación 34 (37,78%) 
2,91 

32 (33,33%) 
2,94 

Resultado 

I9 % de profesorado do título 
avaliado polo programa 
DOCENTIA 
 (quinquenal) 

Non procede 

I10 Nº e % de profesorado que 
participa en programas de 
mobilidade 

Nº 3 7 

% 

I11 Distribución do alumnado por 
centro de prácticas 

Nome da 
empresa 
Entidade 
Academia 
Pallares 

2 

Centro 
Académico 
Gallaecia 

1 

Lenubu 1 
I14 Resultados de inserción 

laboral 
Sen datos Sen datos 

I15 Media de alumnos por grupo 
de docencia1 

Tamaño grupos 
A 
Tamaño grupos 
B 
Tamaño grupos 
C 

1 Consultar na PDA no Anexo 13. 
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Reflexión xeral da coordinación sobre o desenvolvemento do Grao en Linguas 
Estranxeiras  no curso 16-17 

Nunha primeira impresión, os indicadores  de satisfacción e resultados do Grao en 
Linguas Estranxeiras da FFT nos dous últimos anos  son bastante parellos aos dos outros 
graos da Facultade de Filoloxía e Tradución, lixeiramente máis baixos ou máis altos 
segundo o indicador. Os resultados  tamén son semellantes aos de moitos outros graos 
da Universidade de Vigo. De todos os xeitos, a cualificación global, que non chega a  3 
por pouco, está lonxe do 4 global, que é o obxectivo desexable.  Hai un lixeiro descenso 
no segundo ano  nos resultados das enquisas de satisfacción que pode ser transitoria. 
Tamén hai que ter en conta que no GLE hai profesorado de diferentes áreas aínda que 
a área maioritaria sexa a de Filoloxía Inglesa. 

Segundo as estatísticas do alumnado extraídas das enquisas de satisfacción, o 
grao debe mellorar na súa estrutura (planificación e desenvolvemento do ensino) e na 
docencia. Os resultados no caso do profesorado son, en termos xerais, superiores en 
medio punto ao grao de satisfacción do alumnado. Tamén os resultados de satisfacción 
das persoas tituladas están un pouco por encima do 3.  

De todos os xeitos,  hai que salientar que os índices de participación nas enquisas 
son baixos (un pouco máis dun terzo do total) e que os datos dos informes  ás veces 
causan sorpresas e levarían a facer preguntas aclaratorias. Tamén é preciso destacar que 
nalgún caso houbo erros informáticos. 

Dende o punto de vista do rendemento, eficiencia e éxito o grao parece 
funcionar  relativamente ben. Un dato preocupante é o incremento nun 100% da taxa 
de abandono (agora case un 33%). Podería haber unha relación significativa entre esa 
taxa e os problemas que presentan hoxe en día os TFG pendentes de convocatorias 
anteriores. 

Dende o punto de vista da docencia e da investigación, os indicadores parecen 
corresponder a un momento de transición e redefinición: xubilacións por unha banda 
e cambio xeracional e incorporación de persoal investigador novo pola outra. De todos 
os xeitos,  o persoal docente e investigador está plenamente capacitado para a xestión 
satisfactoria do grao. 

O GLE recibe bastante alumnado estranxeiro, pero en 2016-17 baixou á metade. 
Pola outra banda, o número de alumnado propio que participa no programa Erasmus 
non é demasiado elevado se temos en conta que estamos a falar dun grao en linguas 
estranxeiras. Pode haber factores de tipo económico e familiar de peso. 

Como remate, o aspecto máis feble do GLE no seu deseño como grao parece ter 
que ver cos indicadores profesionais. O GLE non oferta prácticas profesionais e non hai 
case información  nin datos sobre emprego e inserción laboral. Esta aparente falta de 
utilidade e de sentido práctico do grao podería ser unha das razóns fundamentais da 
relativa falla de satisfacción do alumnado  nas enquisas e do incremento na taxa de 
abandono. 
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 Facultade de Filoloxía e 
Tradución 

 

 

 
Titulación 

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos 
Literarios 

Panel de indicadores do SGIC  Existe Meta de 
calidade asociada  
 (obxectivo de 
calidade)? 

Resultado Curso 15-
16 

Resultado 
Curso 16-17 

 

I02-MC Grao satisfacción  estudantado Si  2,98 
I03-MC Grao satisfacción profesorado Si  4,45 
I04-MC Grao satisfacción  persoas 

tituladas 

 

 Non hai 
datos. A 
primeira 
promoción 
graduarase 
no curso 17-
18 

I06-MC Grao satisfacción  
empregadores 

 Non pertinente Non 
pertinente 

I01-AC Nota media de acceso 

 

 6,5 (Procedentes 
de Ensino 
Secundario) 
5 (Procedentes 
de Licenciatura) 
5,58 (Acceso a 
maiores de 25) 
7,44 
(Porcedentes de 
FP) 

I01(2)-AC Nota mínima de acceso 5 5,020 5 
I02-AC Ocupación  54% 60% 
I03-AC Preferencia  54% 72% 
I03(2)-AC Adecuación  85,2% 93,3% 
I04-AC Matrícula de novo ingreso por 

preinscripción (Evolución do 
estudantado matriculado en 
cada curso a académico) 

 

27 30 

I03-DO Participación do profesorado 
nas enquisas de avaliación do 
profesorado 

 
 38,89% 

I04-DO Grao de satisfacción do 
estudantado coa actividade 
docente do profesorado 

 
 3,5 

I05-DO Grao de satisfacción do 
estudantado coa planificación 
e desenvolvemento do ensino 

 

 2,68 

I06-DO Grao de satisfacción  do 
profesorado coa planificación 
e desenvolvemento do ensino 

 
 4,10 
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I07-DO Grao de satisfacción das 
persoas tituladas coa 
planificación e 
desenvolvemento do ensino 

Non hai datos. A 
primeira 
promoción 
graduarase no 
curso 17-18 

I09-DO Estudantes que participan en 
programas de mobilidade 
internacionais 

2 (saíntes) 

I09(2)-DO Estudantes estranxeiros Non dispoñible 
por título. No 
centro hai 189 
entrantes 

I010-DO Duración media dos estudos Non hai datos. A 
primeira 
promoción 
graduarase no 
curso 17-18 

I011-DO Taxa de rendemento 73% 
I012-DO Taxa de abandono 26,47% 
I013-DO Taxa de eficiencia Non hai datos. A 

primeira 
promoción 
graduarase no 
curso 17-18 

I014-DO Taxa de graduación Non hai datos. A 
primeira 
promoción 
graduarase no 
curso 17-18 

I015-DO Taxa de éxito 89% 
I016-DO Tempo medio para atopar 

emprego 
Non hai datos. A 
primeira 
promoción 
graduarase no 
curso 17-18 

I017-PE Porcentaxe de PAS en 
formación 

Os datos non 
están 
dispoñibles por 
título, só por 
área 

I017(2)-PE Profesorado en programas de 
formación 

3 

I02-PE  Cualificación do PDI 
I03-PE Resultados de investigación de 

carácter académico ( Sexenios) 
55 

I03(2)-PE Profesorado por categoría Catedrático 1 
Titular 17 26 
Contratado 
Doutor 

3 3 

Visitante 1 1 
Catedrático de 
escola 
universitaria 

1 1 
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 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento: 

Indicadores de Seguimento Resultado/s Curso 
15-16 

Resultado Curso 
16-17 

E3-I2 Perfil de ingreso do 
alumnado-Alumnado por 
titulación de procedenecia 

Bacharelato 25 

FP 1 

Mairoes 25 Anos 1 

Licenciado 1 

I8 Resultados de avaliación 
docente 

Participación 

Resultado 

I9 % de profesorado do título 
avaliado polo programa 
DOCENTIA 
 (quinquenal) 

I10 Nº e % de profesorado que 
participa en programas de 
mobilidade 

Nº 2 

% 

I11 Distribución do alumnado por 
centro de prácticas 

Nome da 
empresa 
Entidade 

Non pertinente Non pertinente 

I14 Resultados de inserción 
laboral 

Non hai aínda unha 
primeira 
promoción de 
graduadas/os 

Non hai aínda 
unha primeira 
promoción de 
graduadas/os 

I15 Media de alumnos por grupo 
de docencia2 

Tamaño grupos 
A 

Máximo 40 

Tamaño grupos 
B 

Máximo 20 

Tamaño grupos 
C 

Reflexión xeral da coordinación sobre o desenvolvemento do Grao en Ciencias da 
Linguaxe e Estudos Literarios no curso 16-17: 

Neste grao, a valoración de moitos items é imposible xa que aínda non hai unha 
primeira promoción de persoas graduadas nin, polo tanto, estudantado egresado, co 
que non se pode valorar a súa inserción laboral ou duración media dos estudos. 

2 Consultar PDA no Anexo 13. 
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A principal cuestión que se desprende dos datos é que é necesario aumentar o 
grao de satisfacción do alumnado xa que, aínda que o 2,72 non é con respecto a media 
da Uvigo (3,20) moi baixa, non é satisfactoria. Unha das fortalezas do grao parece ser as 
cuestións docentes que acadan un 3,5, polo que haberá que fortalecer cuestión como a 
información e orientación ao alumnado. Neste sentido hai que indicar que ao impedir 
a Reitoría a implantación de tódolos módulos do grao o alumnado sentiuse defraudado 
e iso queda reflectido na avaliación. 

Obsérvase ademais neste grao un descenso notable do alumnado matriculado na 
modalidade semipresencial nos cursos superiores, terceiro e cuarto. Tras unha reflexión 
co Coordinador deste grao, o profesor Antonio Rifón, chegouse á conclusión de que 
pode deberse aos requerimentos das diferentes obrigas laborais deste alumnado ou 
tamén á recuperación de actividades e ocupacións que non tiñan no momento de 
realizar a matrícula e que impiden o óptimo seguimento dos estudos. En todo caso, o 
tema será analizado en próximos cursos de seguir reproducíndose esta situación.  

En xeral, o alumnado mostra un grande interese pola marcha da titulación como 
indica a alta participación na enquisa. Temos que ter en conta que a participación 
duplica tanto a participación da Facultade de Filoloxía e Tradución (FFT) tanto nos 
graos, 33.01%, como no seu total --graos e másteres--, 33.89%. Esta é unha fortaleza do 
grao que debemos aproveitar e fomentar. 
Sen embargo o grao de satisfacción (2,98%) non é tan alto como sería desexable, aínda 
que é semellante ao da FFT no seu conxunto e presenta un lixeiro crecemento con 
respecto ao curso pasado (2,79). Así que o traballo ten que ir dirixido a mellorar 
aqueles aspectos que peor valoración acadaron na enquisa e fortalecer os mellor 
valorados. 

Canto á valoración dos ítems, cabe destacar que tanto a docencia como os 
recursos materiais son moi ben valorados, de xeito que a calidade docente parece 
adecuarse as expectativas do alumnado aínda que valoran baixo a organización 
temporal das materias. A mellora deste ítem so poderá facerse completamente cunha 
reforma do plano de estudos que, nestes momentos --aínda non se completou a 
implantación do grao-- podería non ser aconsellable, pero si poderán facerse accións 
respecto da organización interna das materias para concordar mellor a carga de 
traballo. 

No que respecta a información do grao, esta é altamente valorada polo que 
creemos que debemos continuar traballando na dirección tomada; relacionada con 
esta, parece que o alumnado valora pouco a información e orientación sobre itinerarios 
que tal vez este sexa un dos principais problemas do grao. O impedimento por parte da 
Reitoría de tódolos módulos do grao causa forte malestar entre o alumnado e, ademais, 
a decisión sobre os módulos que se implantan faise co curso moi avanzado; como 
ningunha destas accións poden ser solucionadas pola FFT, nestes casos o único que se 
pode facer é mellorar a orientación ao alumnado sobre os módulos. 

Para finalizar nos aspectos relativos ao Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos 
Literarios, tamén recibe unha valoración baixa as “accións desenvolvidas polo PAT”, a 
mellora destas esperamos que xa estea en marcha coa reforma do PAT que se fixo na 
FFT, polo que esperamos que a súa valoración mellore para o próximo curso. 
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Titulación Mestrado  en Tradución Multimedia (MTM) 
Panel de indicadores do SGIC  Existe Meta de 

calidade 
asociada 
(obxectivo de 
calidade)? 

Resultado Curso 16-17 Resultado Curso 
15-16 

I02-MC Grao 
satisfacción  
estudantado 

Si: 3 sobre 5 
3,51 3,34 

I03-MC Grao 
satisfacción 
profesorado 

Si: 3,5 sobre 5 
4,31 4,49 

I04-MC Grao 
satisfacción 
persoas 
tituladas Si: 3,5 sobre 5 

http://calidade.uvigo.es/calidade
_gl/alumnado/encuestas_alumna
do/ 

http://calidade.
uvigo.es/calidad
e_gl/alumnado/
encuestas_alum
nado/ 
3,42 

I06-MC Grao 
satisfacción  
empregadores 

Si: 3 sobre 5 
Non hai datos Non hai datos 

I01-AC Nota media de 
acceso Título de licenciado: 3,351 (2 

alumnos) 
Validación de estudos: 6,160 (2 
alumnos) 
Estudos superiores: 7,261 (11 
alumnos) 

http://dwsid.uvig
o.es/MicroStrateg
y/servlet/mstrWe
b 
Título de 
licenciado: (3 
alumnos) 
Validación de 
estudos: (1 
alumno) 
Estudos 
superiores: (16 
alumnos) 

I01(2)-AC Nota mínima 
de acceso 

7-8,5 

I02-AC Ocupación Si: 100-105% 76,67% 77,78% 

I03-AC Preferencia 
Si: 90-100% 

90,90% (non dispoñible para máster, 
analizada a matrícula deste curso un a 
un) 

Non dispoñible 
para máster 

I03(2)-AC Adecuación Si: 70-80% 100% 100% 

I04-AC Matrícula de 
novo ingreso 
por 
preinscripción 

23 (76,67%) 21 

I03-DO Participación 
do profesorado 
nas enquisas de 
avaliación do 
profesorado 

37,50 % 
33,33 % 

66,67% 
33,33% 

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://dwsid.uvigo.es/MicroStrategy/servlet/mstrWeb
http://dwsid.uvigo.es/MicroStrategy/servlet/mstrWeb
http://dwsid.uvigo.es/MicroStrategy/servlet/mstrWeb
http://dwsid.uvigo.es/MicroStrategy/servlet/mstrWeb
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 Facultade de Filoloxía e 
Tradución 

I04-DO Grao de 
satisfacción do 
estudantado 
coa actividade 
docente do 
profesorado 

 

 Véxase apartado 
II.1.2. 

I05-DO Grao de 
satisfacción do 
estudantado coa 
planificación e 
desenvolvemento 
do ensino 

 

Resultado Ítem 3: 
4,27  

Resultado Ítem 
3: 
3,92  

I06-DO Grao de 
satisfacción  do 
profesorado coa 
planificación e 
desenvolvemento 
do ensino 

 

http://calidade.uvigo.es/calidade
_gl/alumnado/encuestas_alumna
do/ 
 

Teñen carácter 
bienal (o curso 
pasado non se 
realizaron) 
 

I07-DO Grao de 
satisfacción das 
persoas tituladas 
coa planificación 
e 
desenvolvemento 
do ensino 

 

3,4 
 

Non hai datos 

I08-DO Grao de 
satisfacción con 
las prácticas   

Non hai datos de enquisas, pero si 
das memorias de prácticas 

Non hai datos 
de enquisas, 
pero si das 
memorias de 
prácticas 

I09-DO Estudantes que 
participan en 
programas de 
mobilidade 
internacionais 

 

 
0 

 
0 

I09(2)-DO Estudantes 
estranxeiros 

 

Segundo os datos do portal de 
transparencia, temos 0, pero non 
son correctos porque 16-17 houbo 
tres alumnos extranxeiros, que 
entraron con estudios realizados 
no extranxeiro procedentes da 
China (1) e México (2).  

Segundo os 
datos do portal 
de 
transparencia, 
temos 0, pero  
non son 
corrector 
porque sempre 
hai alumnado 
doutros países. 
 

I010-DO Duración 
media dos 
estudos 

Si: 1-1,5 
1,04 (1,00 homes, 1,08 mulleres)  

I011-DO Taxa de 
rendemento Si: +80% 90% (82% homes, 91% mulleres)   

I012-DO Taxa de 
abandono Si: 5% 7,69% (7,14 home, 8,33 muller 

corresponde o 2014-15)  
 

I013-DO Taxa de 
eficiencia Si: 90% 100%  

I014-DO Taxa de 
graduación 

Si: 90% 57,14% (40% homes, 62,50% 
mulleres) 14 egresados (2 homes, 

 

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/


 
 

DE-03 P1 Informe de revisión pola dirección curso 2016-17                                    30 
 

 
 

 Facultade de Filoloxía e 
Tradución 

12 mulleres) 
I015-DO Taxa de éxito Si: 80% 99% (97% homes, 99% mulleres)  
I016-DO Tempo medio 

para atopar 
emprego 

Si: 
Non hai datos Non hai datos 

I017-PE Porcentaxe de 
PAS en 
formación 

  83,19% 

I017(2)-PE Profesorado en 
programas de 
formación 

 3 (1 home, 2 mulleres)  

I02-PE Cualificación 
do PDI 

  10 PDI doutor UVigo 9 PDI doutor 
UVigo 
 

I03-PE Resultados de 
investigación 
de carácter 
académico  
Sexenios 

 8 5  

I03(2)-PE Profesorado 
por categoría 
(UVigo) 

Catedrático   
Titular 7 7 
Contratado 
Doutor 

2 2 

Axudante 
Doutor 

  

Asociado   
Ramón y Cajal 1  

 
Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento: 
 
Indicadores de Seguimento Resultado/s Curso 16-17 Resultado Curso 

15-16 

E3-I2 Perfil de ingreso do 
alumnado-
Alumnado por 
titulación de 
procedencia 

Licenciado/a 2 4 

Validación de 
estudos 
extranxeiros 

5 1 

Graduados/as 
superiores 

16 13 

I8 Resultados de 
avaliación docente 

Participación 19,38% 
 
4,24%  

13,06% 
 
3,96% Resultado 

I9 % de profesorado 
do título avaliado 
polo programa 
DOCENTIA 
 (quinquenal) 

 2 profesores  

I10 Nº e % de 
profesorado que 
participa en 
programas de 
mobilidade 

Nº 0 0 

% Sen datos Sen datos para 
títulacións 

I11 Distribución do Nome da empresa 1 extracurricular 20 curriculares  
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alumnado por 
centro de prácticas 

Entidade 25 curriculares 
76% de alumnos en 
prácticas con respecto á 
matrícula 

66, 67% 

Babalúvox 3 2 
SDI Media 2 2 
Marexada 2  
CEMAV 1  
Interpunct 1 1 
Ciencias Soc. y 
comunicac. 
audiovisual 

1 1 

Ficbueu 2  
Elogia 2  
Rei Zentolo 1  
Gamereactor 1 1 
Ciclo Cine Dereito 1  
Cinescript 
Fernixy Internat. 
Teltek 
Gato Salvaje 
Festival SinSal 
Guías de Vigo 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Cinfo 2 
Ramón Méndez 1 
Cemav 1 
Lingua Trans 1 
Pangeanic 1 
Gatosalvaje 1 
Gameloc 1 
2 Mares Demil 1 
Idisc 1 
BBo Subtitulado 1 

I14 Resultados de 
inserción laboral 

 Non hai datos Non hai datos 

I15 Media de alumnos 
por grupo de 
docencia 

 Temos unha media de 
20-25 alumnos 
matriculados cada curso 
académico, de modo 
que esa é a media de 
alumnos por grupo. Nas 
materias de dobraxe e 
subtitulado, fanse dous 
grupos: un de nivel 
inicial (para os alumnos 
que no grao non tiveron 
contidos de tradución 
audiovisual) e outro de 
avanzado (para os que 
no grao si cursaron 
contidos de TAV). 
 

Temos unha 
media de 20-25 
alumnos 
matriculados cada 
curso académico, 
de modo que esa é 
a media de 
alumnos por 
grupo. Nas 
materias de 
dobraxe e 
subtitulado, fanse 
dous grupos: un 
de nivel inicial 
(para os alumnos 
que no grao non 
tiveron contidos 
de tradución 
audiovisual) e 
outro de avanzado 
(para os que no 
grao si cursaron 
contidos de TAV). 
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 Facultade de Filoloxía e 
Tradución 

 
 
Reflexión xeral da coordinación sobre o desenvolvemento do Mestrado en Tradución 
Multimedia no curso 16-17 

O Máster de Tradución Multimedia cumpre coa maior parte dos obxectivos de calidade 
estipulados no manual de calidade do centro, salvo coa taxa de ocupación (76,67% en 
lugar de 100-105%), abandono (7,69% en lugar de 5%) e graduación (57,14% en lugar 
de 90%). Así mesmo, diminuíu a participación do profesorado nas enquisas de 
avaliación. Con respecto á taxa de ocupación, consideramos que se trata dun dato 
puntual, posto que se levaron a cabo as mesmas accións de promoción que todos os 
cursos académicos e, de feito, no curso actual (2017-2018) cubríronse todas as prazas e 
algúns candidatos quedaron en lista de espera. Con respecto á taxa de abandono, a 
última publicada corresponde ao curso 2014-2015 e, a pesar de ser lixeiramente 
superior ao obxectivo de calidade, estamos por baixo da media de máster do centro 
(7,78%). Por outra banda, esta taxa ha ido fluctuando e non se observa unha tendencia 
clara a subir e consolidarse, polo que debemos seguir analizando a súa evolución para 
determinar se é necesario adoptar medidas. En canto á baixa taxa de graduación, a 
CAM tentou analizar a súa razón repetidamente e sempre chegou á conclusión de que 
cremos que unha posible razón do número elevado de NP no TFM é que un bo número 
dos nosos alumnos cursan esta titulación co único fin de adquirir as competencias que 
lles demanda o mercado laboral e non pola obtención do título. Así, unha vez 
terminadas as materias e prácticas, moitos se incorporan ao mercado laboral e, como 
este non lles demanda un título, xa non se presentan ao TFM. Trasladouse esta 
reflexión á Comisión de Calidade porque afecta á maioría de titulacións do centro. 

Pola súa banda, o grao de satisfación do estudiantado aumentou (de 3,34 a 3,51) 
e obsérvase unha enorme mellora na satisfación do alumnado con respecto á 
planificación e desenvolvemento dos ensinos (de 3,92 a 4,27); en canto ao grao de 
satisfación coas prácticas, aínda que non hai datos, polas memorias que entregan os 
alumnos, podemos indicar que é moi alto. Tamén se incrementou a matrícula (de 21 a 
23), os resultados de investigación de carácter académico (de 5 a 8) e os resultados da 
avaliación docente, tanto na súa participación (de 13,06% a 19,38%) como nos seus 
resultados (de 3,96% a 4,24%); estes últimos son superiores á media do centro (3,98) e 
están moi por encima do global de toda a universidade (3,84), especialmente en 
coordinación e nas clases prácticas, algo que a CAM valora como moi positivo e 
motivador para seguir traballando e conseguindo cada vez mellores resultados. 
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Titulación 
Mestrado en Tradución para a 
Comunicación Internacional 

Panel de indicadores do SGIC Resultado 
Curso 15-16 Resultado Curso 16-17 

I02-MC Grao satisfacción  estudantado 2,56 3,92 
I03-MC Grao satisfacción profesorado 4,16 
I04-MC Grao satisfacción  persoas 

tituladas 
2,88 2,56 

I06-MC Grao satisfacción  
empregadores 

Sen datos Sen datos 

I01-AC Nota media de acceso Licenciado/a en Filoloxía 
Hispánica 8,00 
Licenciado/a en Filoloxía 
Inglesa 6,915 
Licenciado en Filoloxía 
Portuguesa 1,500 
Licenciado en Historia da 
Arte 1,481 
Licenciado/a Tradución e 
Interpretación 4,701 
Diplomado en Turismo 
5,800 
Validación  de estudos 
10,125 
Graduado/a en Tradución 
e Interpretación 7,829 
Graduado/a en Estudos 
Alemanes 6,690 
Graduada en Lingua e 
Literatura Inglesas 6,733 
Graduado en Inglé, Estudos 
Lingüísticos e Literarios 
7,427 

I01(2)-AC Nota mínima de acceso Sen datos Sen datos 
I02-AC Ocupación 92,86 96,67% 
I03-AC Preferencia Sen datos Sen datos 
I03(2)-AC Adecuación Sen datos Sen datos 
I04-AC Matrícula de novo ingreso por 

preinscripción (Evolución do 
estudantado matriculado en 
cada curso a académico) 

26 29 

I03-DO Participación do profesorado 
nas enquisas de avaliación do 
profesorado 

45,83% 

I04-DO Grao de satisfacción do 
estudantado coa actividade 
docente do profesorado 

Véxase apartado II.1.2 

I05-DO Grao de satisfacción do 
estudantado coa planificación 
e desenvolvemento do ensino 

Véxase apartado II.1.2 

I06-DO Grao de satisfacción  do 
profesorado coa planificación 
e desenvolvemento do ensino 

Véxase apartado II.1.2 
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Tradución 

I07-DO Grao de satisfacción das 
persoas tituladas coa 
planificación e 
desenvolvemento do ensino 

 

 Véxase apartado II.1.2  

I09-DO Estudantes que participan en 
programas de mobilidade 
internacionais 

 

 Sen datos por 
titulación 

 

I09(2)-DO Estudantes estranxeiros 
 

   
I010-DO Duración media dos estudos  1,46 1,08  
I011-DO Taxa de rendemento 

 
83% 83%  

I012-DO Taxa de abandono 
 

0% 9,09% 
I013-DO Taxa de eficiencia  96% 98% 
I014-DO Taxa de graduación 

 
81,82% 61,54% 

I015-DO Taxa de éxito 
 

100% 96% 
I016-DO Tempo medio para atopar 

emprego  
Sen datos Sen datos 

I017-PE Porcentaxe de PAS en 
formación 

  Sen datos por titulación 

I017(2)-PE Profesorado en programas de 
formación 

 4 5 

I02-PE  Cualificación do PDI    
I03-PE Resultados de investigación de 

carácter académico ( Sexenios 
 14 15 

I03(2)-PE Profesorado por categoría Catedrático/a  1 
Titular 7 8 
Contratado/a 
Doutor/a 

4 3 

Axudante 
Doutor/a 

1  

Asociado/a T3 1 2 
 

Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento: 
 

Indicadores de Seguimento Resultado/s Curso 
15-16 

Resultado Curso 
16-17 

E3-I2 Perfil de ingreso do 
alumnado-Alumnado por 
titulación de procedenecia 

   Licenciado/a en 
Filoloxía Hispánica  
Licenciado/a en 
Filoloxía Inglesa  
Licenciado en 
Filoloxía Portuguesa  
Licenciado en 
Historia da Arte  
Licenciado/a 
Tradución e 
Interpretación  
Diplomado en 
Turismo  
Validación  de 
estudos  
Graduado/a en 
Tradución e 
Interpretación  
Graduado/a en 
Estudos Alemanes  
Graduada en Lingua 
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e Literatura Inglesas  
Graduado en Inglés, 
Estudos Lingüísticos 
e Literarios 

I8 Resultados de avaliación 
docente 

Participación    

Resultado 

I9 % de profesorado do título 
avaliado polo programa 
DOCENTIA 
 (quinquenal) 

   

I10 Nº e % de profesorado que 
participa en programas de 
mobilidade 

Nº 4 3 

%   

I11 Distribución do alumnado por 
centro de prácticas 

Nome da 
empresa 
Entidade 

  

   
   

I14 Resultados de inserción 
laboral 

 Sen datos Sen datos 

I15 Media de alumnos por grupo 
de docencia3 

Tamaño grupos 
A 

  

Tamaño grupos 
B 

  

Tamaño grupos 
C 

  

 

Reflexión xeral do Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional sobre o 
desenvolvemento do curso 16-17: 

 

A mellora máis notable durante o curso 2016-17 foi a renovación da páxina web do 
mestrado. Toda a información relevante está dispoñible para consulta pública.  

 

http://paratraduccion.com/limiares/ 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
3 Consultar PDA no Anexo 13. 

http://paratraduccion.com/limiares/
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 Facultade de Filoloxía e 
Tradución 

 

 

 

Titulación Mestrado en Estudos Ingleses Avanzados 

Panel de indicadores do SGIC   
 

Resultado Curso 
15-16 Resultado Curso 16-17 

I02-MC Grao satisfacción  estudantado  4 2.98 
I03-MC Grao satisfacción profesorado 

 
3,34 (curso 

14/15) 
3.85 

I04-MC Grao satisfacción  persoas 
tituladas  

3,92 3,87 

I06-MC Grao satisfacción  
empregadores  

Sen datos Sen datos 

I01-AC Nota media de acceso 
 

6,9087 7,6708 
I01(2)-AC Nota mínima de acceso 

 
6,7250  6,3797 

I02-AC Ocupación 
 

40% 90% 
I03-AC Preferencia 

 
Non dispoñible 

para master 
Non dispoñible para 

master 
I03(2)-AC Adecuación 

 
Non dispoñible 

para master 
Non dispoñible para 

master 
I04-AC Matrícula de novo ingreso por 

preinscripción (Evolución do 
estudantado matriculado en 
cada curso a académico) 

 

 90% 

I03-DO Participación do profesorado 
nas enquisas de avaliación do 
profesorado 

 
52,54 (curso 

14/15) 
58.82% 

I04-DO Grao de satisfacción do 
estudantado coa actividade 
docente do profesorado 

 
 Véxase apartado 

II.1.2 

I05-DO Grao de satisfacción do 
estudantado coa planificación 
e desenvolvemento do ensino 

 

4 Véxase apartado 
II.1.2 

I06-DO Grao de satisfacción  do 
profesorado coa planificación 
e desenvolvemento do ensino 

 

Sen datos 3,3 

I07-DO Grao de satisfacción das 
persoas tituladas coa 
planificación e 
desenvolvemento do ensino 

 

3,92 Véxase apartado 
II.1.2 

I09-DO Estudantes que participan en 
programas de mobilidade 
internacionais 

 

0 1 

I09(2)-DO Estudantes estranxeiros 
 

0 0 
I010-DO Duración media dos estudos  1 ano 1 ano 
I011-DO Taxa de rendemento 

 
69% 91% 

I012-DO Taxa de abandono 
 

 0 % 
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I013-DO Taxa de eficiencia 100% 
I014-DO Taxa de graduación 66.67% (Cohorte 

15/16) 
I015-DO Taxa de éxito 96% 100% 
I016-DO Tempo medio para atopar 

emprego 
Sen datos Sen datos 

I017-PE Porcentaxe de PAS en 
formación 

83,19% 

I017(2)-PE Profesorado en programas de 
formación 

6 

I02-PE  Cualificación do PDI 
I03-PE Resultados de investigación de 

carácter académico  
(Sexenios) 

25 

I03(2)-PE Profesorado por categoría Catedrático 0 0 
Titular 13 13 
Contratados/as 
Doutores/as 

2 2 

Axudante 
Doutor 

0 0 

Asociado 0 0 
Ramón y Cajal 1 1 
Posdoutoral 
Xunta 

0 1 

Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento: 

Indicadores de Seguimento Resultado/s Curso 
15-16 

Resultado Curso 
16-17 

E3-I2 Perfil de ingreso do 
alumnado-Alumnado por 
titulación de procedenecia 

Licenciados/as 1 1 

Graduados/as 2 8 

Outros 
mestrados 

1 

I8 Resultados de avaliación 
docente 

Participación 

Resultado 

I9 % de profesorado do título 
avaliado polo programa 
DOCENTIA 
 (quinquenal) 

Ao longo do curso 
15/16  dous 
docentes  do 
mestrado da Uvigo 
sometéronse a esta 
avaliación 

I10 Nº e % de profesorado que 
participa en programas de 
mobilidade 

Nº 4 

% 

I11 Distribución do alumnado por 
centro de prácticas 

Nome da 
empresa 
Entidade 
Vicerreitoría 1 
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 Facultade de Filoloxía e 
Tradución 

Campus 
Pontevedra 
ORI 
(Universidade 
de Vigo) 

1 3 

Centro de 
Linguas (FUVI) 

 1 

Biblioteca 
Central 
(Universidade 
de Vigo) 

 1 

I14 Resultados de inserción 
laboral 

 Sen datos Sen datos 

I15 Media de alumnos por grupo 
de docencia 

 Sen datos Sen datos 

 

Reflexión xeral da coordinación do Mestrado en Estudos Ingleses Avanzados sobre o 
desenvolvemento do curso 16-17: 

O Mestrado Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións 
impártese nas tres universidades galegas: U. da Coruña, U. de Santiago de Compostela e 
U. de Vigo, e pretende afondar no estudo de cuestións lingüísticas, literarias e culturais 
relacionadas coa filoloxía inglesa, con vistas a un mellor acceso á investigación sobre 
estes temas e ao mercado laboral que demanda este tipo de coñecementos e destrezas. 

Este título foi avaliado recentemente pola ACSUG para a renovación da súa 
acreditación. O informe emitido por dita axencia foi favorable en xeral, destacando as 
abundantes evidencias e indicadores presentados, a reflexión feita sobre eles, a 
coordinación docente, a satisfación das prácticas, a heteroxeneidade do alumnado, a 
mellora da información pública a través do sitio web e a cualificación do profesorado, 
entre outras cuestións. O informe tamén apunta algúns aspectos a mellorar, como as 
guías docentes, a participación do alumnado nas enquisas de satisfación e avaliación do 
profesorado, e a conveniencia de ter algún tipo de PAT e de máis contacto cos 
egresados, principalmente. 

Como xa se recolle na reflexión realizada na Comisión de Calidade celebrada en 
outubro de 2017, entre os aspectos positivos do curso 16-17 destaca o feito de ter 
superado o proceso de Acreditación do título, cunha cualificación global moi positiva. 
Hai un bo funcionamento xeral do mestrado e dende a coordinación se mostran 
satisfeitos coa taxa de ocupación, xa que conta con máis de 35 novas matrículas por 
curso académico (é un mestrado interuniversitario). Ademais, as enquisas son moi 
positivas en canto á satisfacción por parte do alumnado. Entre os aspectos negativos 
destaca o feito de que, pola grande oferta de mestrados que hai en Vigo e o carácter 
práctico que orienta actualmente ao alumnado, o número de persoas matriculadas que 
proveñen da Universidade de Vigo é moi pequeno en comparación co do resto de 
universidades. Tamén sinala que no primeiro cuadrimestre do mestrado, o alumnado 



 
 

DE-03 P1 Informe de revisión pola dirección curso 2016-17                                    39 
 

 
 

 Facultade de Filoloxía e 
Tradución 

adoita incidir no carácter demasiado xeral da formación, na que se mestura lingua e 
literatura. Por parte do profesorado, as queixas máis frecuentes adoitan ser relativas á 
saturación de docencia e pouco recoñecemento en POD.  

O número de estudantes matriculadas/os durante o curso 2016-17 na U. Vigo foi 
bastante bo, cubríndose nove das dez prazas ofertadas. Malia que o grao de satisfacción 
deste alumnado non foi tan bo como en anos anteriores, non o considero preocupante, 
porque pode ser algo puntual debido seguramente a problemas inesperados de tipo 
organizativo e a un alto grao de esixencia por parte destes estudantes. Haberá que ver 
cómo evoluciona este indicador en vindeiros anos. Cómpre sinalar que a taxa de 
abandono foi do 0% e que as taxas de éxito eficiencia foron do 100%.  

En canto ao profesorado, o grao de satisfación co programa segue a ser tan 
favorable como outros anos (3.87/5) e, en xeral, desde a coordinación nótase un alto 
grao de compromiso, responsabilidade e adicación neste colectivo, simplemente 
alterado pola sensación de pouco recoñecemento no POD da docencia neste mestrado 
(tan só 10 horas por materias de 3 créditos). Todo o profesorado son doutores/as en 
Filoloxía Inglesa e, na súa maioría, son PTU ou CD cunha producción científica 
considerable. 

Durante o ano 2016-17 modificáronse as normativas sobre as prácticum e o TFM 
para adecualas ás normativas da U. Vigo e, na medida do posible, tamén das outras 
universidades implicadas. Asimesmo, conseguise engadir outro destino máis para 
realizar o prácticum: o Colexio Os Sauces, ao que este ano irán dous estudantes. 
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Titulación 
Mestrado Interuniversitario en Lingüística 

Aplicada 
Panel de indicadores do SGIC Existe Meta de calidade 

asociada  
(obxectivo de calidade)? 

Curso 15-16 Curso 16-17 

I02-MC Grao satisfacción estudantado Si: 3,21 
I03-MC Grao satisfacción profesorado Si: 
I04-MC Grao satisfacción  persoas 

tituladas Si: 3,60 

I06-MC Grao satisfacción  
empregadores Si: 

I01-AC Nota media de acceso Licenciados 5,65 
Extranxeiros 7,5 
Graduados 9,678 

Licenciados 6,58 
Graduados: 
• Tradución 8,66
• Español galego 7,35

• Educa. Primaria 7,3

I01(2)-AC Nota mínima de acceso 
I02-AC Ocupación Si: 41,67% 47,37% 
I03-AC Preferencia Si: 
I03(2)-AC Adecuación Si: 
I04-AC Matrícula de novo ingreso por 

preinscripción (Evolución do 
estudantado matriculado en 
cada curso a académico) 

5 9 

I03-DO Participación do profesorado 
nas enquisas de avaliación do 
profesorado 

Véxase apartado 
II.1.2.

I04-DO Grao de satisfacción do 
estudantado coa actividade 
docente do profesorado 

Véxase apartado 
II.1.2.

I05-DO Grao de satisfacción do 
estudantado coa planificación 
e desenvolvemento do ensino 

Véxase apartado 
II.1.2.

I06-DO Grao de satisfacción  do 
profesorado coa planificación 
e desenvolvemento do ensino 

4,42% 

I07-DO Grao de satisfacción das 
persoas tituladas coa 
planificación e 
desenvolvemento do ensino 

3,67% 

I09-DO Estudantes que participan en 
programas de mobilidade 
internacionais 

0 0 

I09(2)-DO Estudantes estranxeiros 1 0 
I010-DO Duración media dos estudos 1 1 
I011-DO Taxa de rendemento Si: 78% 78% 
I012-DO Taxa de abandono Si: 0 0 
I013-DO Taxa de eficiencia 100% 100% 
I014-DO Taxa de graduación Si: 66,67% 55,56% 
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Tradución 

Titulación 
Mestrado Interuniversitario en Lingüística 

Aplicada 
Panel de indicadores do SGIC Existe Meta de calidade 

asociada  
(obxectivo de calidade)? 

Curso 15-16 Curso 16-17 

I015-DO Taxa de éxito 100% 100% 
I016-DO Tempo medio para atopar 

emprego 
Sen datos Sen datos 

I017-PE Porcentaxe de PAS en 
formación 

Sen datos por 
titulación 

Sen datos por 
titulación 

I017(2)-PE Profesorado en programas de 
formación 

3 8 

I02-PE Cualificación do PDI Todos 
doutores 

Todos doutores 

I03-PE Resultados de investigación de 
carácter académico ( Sexenios 

I03(2)-PE Profesorado por categoría 
(datos de Vigo) 

Catedrático 1 1 
Titular 
Contratado/a Doutor/a 3 30 
Axudante Doutor 0 0 
Asociado 0 0 

Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento: 

Indicadores de Seguimento Resultado/s 
Curso 15-16 

Resultado Curso 
16-17 

E3-I2 Perfil de ingreso do 
alumnado-Alumnado por 
titulación de procedenecia 

Licenciados Licenciados 1 Licenciados 2 

Graduados Educación 
Primaria 3 

• Tradución 1 
• Español galego

4 
• Educación

Primaria 1 

Extranjeros EEUU 1 

I8 Resultados de avaliación 
docente 

Participación 

Resultado 

I9 % de profesorado do título 
avaliado polo programa 
DOCENTIA 
 (quinquenal) 

I10 Nº e % de profesorado que 
participa en programas de 
mobilidade 

Nº 1 1 

% 

I11 Distribución do alumnado por 
centro de prácticas 

Nome da empresa 
Entidade 
Escola Oficial de Idiomas 
V 

1 

Escola Oficial de Idiomas 
Pontevedra 

1 1 

Gabinete de psicoloxía 0 1 (Univ. de 
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 Facultade de Filoloxía e 
Tradución 

 
Titulación 

Mestrado Interuniversitario en Lingüística 
Aplicada 

Panel de indicadores do SGIC Existe Meta de calidade 
asociada  
(obxectivo de calidade)? 

Curso 15-16 Curso 16-17 
 

 
Arca Santiago) 
Concello de Redondela  1 2 
RAG 0 1 
Editorial Galaxia 1 1 
Asociación de xordos 
Vigo 

  

I14 Resultados de inserción 
laboral 

  Bolsa FPU  
Oposicións 
primaria  
Oposicións 
secundaria  

Doctoramento 

I15 Media de alumnos por grupo 
de docencia. 
1.- Non hai diferenzas de 
tamaños de grupos  
salvo en  
OBRIGATORIAS: 
 a)impártense nas tres 
universidades 
b) sempre superan o número 
de 20 alumnos/as entre as 3 
universidades 
OPTATIVAS: 
a) impártense por 
videoconferencia para as tres 
universidades 
b) Pretendemos que os 
grupos teñan un máximo de 
10 alumnos/as. 
c) Só o módulo B do 
itinierario 1(ensinanza de 
segundas linguas) supera ese 
número chegando case a 
duplicarse. 
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Reflexión xeral da coordinación do Mestrado Interuniversitario en Lingüística Aplicada 

Comparativa de taxas UDC, USC e UVigo 

En relación cos comentarios ás respostas abertas de profesorado e alumnado nas 
enquisas de satisfacción, dende a coordinación do título proporcionan algunhas 
reflexións sobre as melloras suxeridas e sobre os puntos fortes dos estudos4: 

En el curso 2016-17 se llevó a cabo el proceso de renovación de acreditación el Máster. 
Interuniversitario en lingüística aplicada (MILA) que se imparte en la tres universidades 
gallegas: U. da Coruña, U. de Santiago de Compostela y U. de Vigo. El título fue 
acreditado y el informe emitido por la ACSUG esta agencia fue favorable. 

4 O texto en gris traslada  o resumo do informe emitido pola coordinadora do grao. Non se traduciu nin adaptou 
para respectar o texto orixinal. 
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• En general, la progresión de los promedios de la tasa de éxito del máster muestra
buenos resultados con cierta tendencia al alza que se inicia en el en el último año 
académico 2015-2016 y se acrecienta en el 2016-2017. 
• La tasa de rendimiento y la tasa de eficiencia están por encima de los pronósticos
establecidos en la memoria. La disminución de la tasa de rendimiento en el curso 2014-
2015 inició la recuperación en el curso 2015-2016, tiempo durante el 2016-2017 alcanza 
un resultado muy positivo y por encima de las disposiciones establecidas. 
• A la luz de los resultados obtenidos en el curso 2015-2016, 2016-2017, y se puede
afirmar que las estrategias para incidir en la distribución y planificación de los trabajos 
de los estudiantes constituyen ejemplos de buenas prácticas. Fundamentalmente, se 
incidió en dos ejes: (1) Análisis de la enseñanza y distribución de la carga de trabajo por 
módulos y propuesta de estrategias de mejora por módulos. 
• Las reuniones de los docentes y alumnos de cada módulo con el coordinador del
mismo han servido para detectar problemas y considerar medidas concretas para cada 
caso. Las reuniones de los profesores por módulos en el segundo trimestre permitieron 
planificar y distribuir la carga de trabajo de forma coordinada para el curso 2016-2017 
en una parte importante de los módulos. Estas estrategias específicas fueron revisadas 
en cada módulo por coordinador de módulo y coordinador general de master en el 
segundo término del curso 2016-2017. Los informes de estas reuniones, ya instauradas, 
están siendo revisados en las reuniones regulares de los coordinadores de cada 
universidad en las comisiones académicas de cada universidad y serán discutidos 
nuevamente y la Comisión académica general del máster que se llevará a cabo el 
próximo mes de marzo.Comentario alumnado 2. “Máis nivel nos outros campos nos que 
se realiza o mestrado.” 
• No es difícil que algunos alumnos sientan diferencias de nivel dado que a) es un
master que cuenta con alumnado de la comunidad gallega, del estado español y de 
otros países y no todos los alumnos provienen de la misma titulación. 

Comentario profesorado: 
- Relacionados co alumnado 

• O interese do alumnado e a súa participación, moi activa e produtiva.
• A motivación do alumnado e a posibilidade de especialización e moitos

ámbitos de investigación diferentes.

-Relacionados coa estrutura do master 

• A diversidade de materias para escoller por parte do alumnado.
• A posibilidade de impartir docencia en grupos reducidos, que redunda

nunha mellora espectacular na aprendizaxe e na adquisición de
competencias.

• A propia existencia do máster e de que sexa interuniversitario.
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Con respecto ao alumnado: 

• Se confirma que el itinerario 1 (Adquisición, didáctica y lengua de signos) es el más
atractivo para los estudiantes que se inscriben en la Universidade de Vigo, el itinerario 2 
(Comunicación e recursos lingüísticos) para los estudiantes que se inscriben en las 
universidades de Vigo, A Coruña y Santiago y el 3 (Léxico, gramática e variación) para 
los estudiantes que se inscriben en la Universidad Santiago. 
• El módulo de lengua de signos supone un importante atractivo para las personas
sordas e intérpretes de LSE pero el porcentaje de desistencias es grande debido a 

1) el nivel de exigencias del master es elevado para la formación de los alumnos
sordos e intérpretes de LSE. 
2) la no existencia de un grado que incluya formación lingüística en lenguas
visogestuales es un paso que debemos revisar para avanzar en el servicio a 
este alumnado. 
3) la adaptación a las necesidades de comunicación de los alumnos sordos sorda
nos debe llevar a plantear una mayor adaptación a la LSE no solo de la 
web y guías docentes sino una evolución de la docencia hacia la modalidad 
semipresencial también el el master. (ya se hace en el grado en la FFTVigo). 
Con respecto al profesorado 

• Hay pocos cambios en el profesorado que imparte docencia en el máster, la mayoría
de los profesores se sienten satisfechos con la docencia y las propuestas de mejora 
siempre están orientadas a la videoconferencia. Los únicos cambios habidos se deben a 
necesidades de adaptación de horarios y responsabilidades académicas. 

• La no remuneración económica a los tutores de las prácticas en los centros de
enseñanza públicos, tanto del Ministerio de Educación como de la Xunta de Galicia (al 
contario de los que sucede en el master de secundaria) han hecho que no podamos 
contar con prácticas en estos centros en Vigo. 

Con respecto a la dirección del master 

• La alternancia en la coordinación general del master es bianual y en la actualidad
corresponde a Vigo durante el curso académico 2017-18 y 2018-19. Ha resultado difícil 
incluso completar el organigrama de la comisión académica del MILA en Vigo (me 
consta que sucede los mismo en las otras dos universidades) debido a la gran cantidad 
de tareas administrativas y a la falta de reconocimiento de la función de coordinador o 
miembro de la CAM. La obligatoriedad del master de secundaria como requisito para la 
presentarse a las oposiciones de secundaria y la aceptación de los alumnos de cualquier 
master para acceder al doctorado han supuesto un importante descenso en la demanda 
de solicitudes y su correspondiente bajada en el número de matrícula de alumnos del 
Master MILA. Otras universidades (Sevilla y Valladolid) han solventado estos 
inconvenientes del descenso de matrícula con la doble titulación de master en docencia 
en secundaria y lingüística aplicada (Enseñanza de lenguas, itinerario 1). 
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Con respecto á docencia: 

La videoconferencia genera dificultades por motivos tan variados como la propia 
tecnología (la conexión simultánea de tres salas reduce enormemente la calidad porque 
la pantalla se divide en tres zonas y no en una sola como sucede con la videoconferencia 
a dos bandas), también las inclemencias del tiempo inciden muy negativamente en la 
calidad. Alternativas para esta dificultad pueden ser a)la grabación previa de las sesiones 
magistrales, b) la utilización de metodologías docentes no siempre basadas en la clase 
magistral. 

En canto ás melloras, dende a coordinación do título considérase preciso ter en conta 
os seguintes puntos sobre os que se debería actuar. Teñen relación coas respostas 
abertas do alumnado e profesorado nas enquisas de satisfacción: 

1.- "MELLORAS QUE INTRODUCIRÍA (E/OU COMENTARIOS OU MATIZACIÓNS 
AS VALORACIÓNS)" 

Comentario 1 alumnado "Mellores criterios de selección das prácticas en empresas 
externas: 
- No sorprende el comentario sobre los criterios de selección de las prácticas dado que 
por primera vez en la historia del master una alumna de Vigo no consiguió la primera 
opción que solicitó sino la segunda. Debemos tener en cuenta que solicitó las prácticas 
en una empresa con sede en Santiago de Compostela y el lugar se adjudicó a un 
alumno de Santiago de Compostela. 
- Creo que el tiempo de solicitud y concesión de prácticas es demasiado breve y la 
publicación de resultados provisionales y definitivos alarga el proceso y es muy 
compleja. Todo el proceso, excepto la asignación definitiva, puede ser realizado por 
personal de administración. 
- Para acondicionar mejor la oferta y para que los tutores y coordinadores puedan 
gestionar mejor los destinos sería mejor que se estableciera el contacto con las empresas 
tras la primera solicitud y no al revés. 

Comentario 2 alumando “Máis nivel nos outros campos nos que se realiza o mestrado 
- No es difícil que algunos alumnos sientan diferencias de nivel dado que 
a) es un master que cuenta con alumnado de la comunidad gallega, del estado español
y de otros países y 
b) no todos los alumnos provienen de la misma titulación.

2- “O QUE MÁIS VALORA DA TITULACIÓN” 
Comentario 1profesorado. 
Relacionados con el alumnado 
 -O interese do alumnado e a súa participación, moi activa e produtiva 
-A motivación do alumnado e a posibilidade de especialización e moitos ámbitos de 
investigación diferentes. 
Relacionados con la estructura del master 
- A diversidade de materias para escoller por parte do alumnado. 
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- A posibilidade de impartir docencia en grupos reducidos, que redunda nunha mellora 
espectacular na aprendizaxe e na adquisición de competencias. 
- A propia existencia do máster e de que sexa interuniversitario. 

3.- MELLORAS QUE INTRODUCIRÍA (E/OU COMENTARIOS OU MATIZACIÓNS 
AS VALORACIÓNS 

Infraestructuras y recursos ajenos al profesorado: 
- En ocasións, a sala de videoconferencia que usamos para a docencia da problemas, o 
que imterrompe as clases e nos quita tempo. 
- Máis publicidade. 
- Que se dote de personal de administración y servicios para tratar de las tareas no 
docentes. 

Sobre su propia asignatura 
- A materia de Recursos bibliográficos e xéneros científicos debería ter máis horas e créditos. 
se a idea é que poidan modelar unha investigación seguindo os estándares habituais da 
academia como parte da preparación para o tfm entón é para min evidente que se 
precisaría o dobre de tempo e esforzo por parte do profesor e dos estudantes. 
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Análise conxunto dos resultados do centro 

Resultados académicos 
Todos os títulos superaron satisfactoriamente o seguimento e a acreditación no curso 
2016-17, correspondentes ao curso 2015-2016. Os informes oficiais dos graos son 
públicos e poden consultarse na páxina web do centro a través do enlace: 
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos 

En tódolos graos as taxas de rendemento, eficiencia do curso 2016-2017 son positivas. 

 Recursos humanos 

En canto aos recursos humanos do centro, a información sobre a composición do 
profesorado por cada titulación impartida na FFT está máis detallada nas táboas de 
resultados (capítulo II deste informe), mais cómpre actualizar a información xeral en 
relación coa composición docente por categoría, rama e sexo para coñecer de forma 
global a situación do PDI no ámbito de Humanidades. Neste sentido, a información 
máis recente é a que proporciona con data de 31 de decembro de 2016 a Unidade de 
Análises e Programas. A comparativa entre os anos 2015 e 2016 revela un estancamento 
no PDI en canto a promoción xerárquica, e incluso pon de manifesto unha diminución 
de Catedráticos/as e titulares de universidade. 

Táboa 6. PDI da Universidade de Vigo por categoría, rama e sexo (2015) 

Fonte: Portal de transparencia Universidade de Vigo 

Táboa 7. PDI da Universidade de Vigo por categoría, rama e sexo (2016) 
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Fonte: Portal de transparencia Universidade de Vigo 

 

Por outro lado, en canto ao profesorado doutor/a por grao e mestrado, os datos 
referidos ao curso 2016-17 revelan novamente na comparativa co curso 15-16 a 
involución comentada para a rama de Humanidades, é dicir, o estancamento na 
promoción a profesorado titular a catedrático/a e de contratado/ doutor/a a titular. 

 

Táboa 8. Profesorado doutor/a por categoría e titulación (comparación curso 2015-16 e 2016-17) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal de transparencia Universidade de Vigo 
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Finalmente, en relación co número de quinquenios e sexenios do profesorado, as cifras 
dispoñibles para o curso 2016-17 si indican un natural incremento sobre o curso 2015-
16 (Táboa 9 e Táboa 10). 

Taboa 9. Quinquenios por titulación 

Fonte: Portal de transparencia Universidade de Vigo 
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Táboa 10. Sexenios por titulación 

Fonte: Portal de transparencia Universidade de Vigo 

En relación co Persoal de Administración e Servizos (PAS), este curso 16-17 non hai 
dispoñibles datos sobre a satisfacción, xa que a enquisa non se realiza con carácter 
anual senón bianual. Con respecto á súa participación en programas de formación, 
tampouco dispomos de datos por centro ou por título, só por área e campus. 
Recollemos na Táboa 11 o número de participantes no curso 16-17 segundo os 
parámetros mencionados. Na Táboa 12 recóllese o nivel de satisfacción do PAS cos 
cursos realizados nos programas de formación. 
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Táboa 11. PAS en programas de formación 16-17 

  Fonte: Unidade de Análises e Programas 
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Táboa 12. Grao de satisfacción do PAS cos cursos de formación 

 Fonte: Unidade de Análises e Programas 

Finalmente, en canto á formación do PAS en lingua galega, os datos proporcionados 
por Bubela para o curso 16-17 quedan recollidos na táboa 13. 

Táboa 13. Cursos de galego realizado polo PAS na Universidade de Vigo 
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Recursos materiais 

No curso 16-17 destaca a reforma xeral da FFT en canto á  actualización e mantemento 
xeral de infraestruturas. A conversión do antigo despacho do vicedecanato de calidade 
do centro nun laboratorio de fonética tamén incide na optimización de espazos e 
servizos, xa que por un lado fornece ao centro dun novo recurso para o estudo e a 
investigación nese ámbito e, por outro, achega aos distintos membros do equipo de 
dirección nun espazo único, co que se mellora a eficiencia na xestión do centro. 

Hai que sinalar ademais que as instalacións existentes adaptáronse ao desenvolvemento 
do novo grao tamén na opción da docencia semipresencial. As aulas A5 e B5, que eran 
dúas das aulas de mediana-gran capacidade, dotadas de canóns de vídeo, e sistema de 
son, adaptáronse na actualidade para permitir a grabación das clases para aqueles 
docentes que preferisen a grabación das súas sesións en lugar da grabación de pílulas ou 
doutros recursos de teledocencia. Tamén destacan as aulas de videoconferencia C11 e 
B6B, que permiten tamén a impartición de docencia a distancia. Esto permite un 
desenvolvemento óptimo das modalidades presencial e semipresencial do título, e 
xustamente incide na mellora dun dos atractivos e singularidades da titulación. 

Finalmente, hai que destacar os esforzos realizados na FFT por adaptar todas as 
infraestruturas para as persoas con diversidade funcional, incluíndo a reforma do Salón 
de actos. 
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II.1.2. Resultados das enquisas de satisfacción das titulacións oficiais

Datos dispoñibles en:  

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/ 

Táboa 14. Porcentaxe de participación e valoraciçons xeral da satisfacción curso 16-17 

Fonte:  Área de Calidade 

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
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Táboa 15. Comparativa de participación do alumnado de grao nas enquisas de satisfacción 
   (15-16 vs. 16-17) 

Titulación (Graos) % Participación 
15-16 

% Participación 
16-17 

V01G400V01 Grao en Ciencias da 
Linguaxe e Estudos Literarios Sen datos 61,11% 

V01G180V01 Grao en Linguas 
Estranxeiras 

33,33% 37,78% 

V01G230VEF Grao en Tradución e 
Interpretación (Español-Francés) 

26,32% 39,53 

V01G230VEI Grao en Tradución e 
Interpretación (Español-Inglés) 

55,41% 28,17% 

V01G230VGF Grao en Tradución e 
Interpretación (Galego-Francés) 

8,33% 50,00% 

V01G230VGI Grao en Tradución e 
Interpretación (Galego-Inglés) 

25% 31,51% 

Táboa 16 . Comparativa de participación do alumnado de mestrado nas enquisas de satisfacción 
    (15-16 vs. 16-17) 

Titulación (Mestrados) % Participación 
15-16 

% Participación 
16-17 

V01M121V01 Máster Universitario 
en Estudos Ingleses Avanzados e as 

súas Aplicacións 

33,33% 44,44% 

V01M126V01 Máster Universitario 
en Lingüística Aplicada 

12,50% 40,00% 

V01M079V01 Máster Universitario 
en Tradución Multimedia 

53,33% 26,47% 

V01M128V01 Máster Universitario 
en Tradución para a Comunicación 

Internacional 

20,59% 29,73% 

Como se pode observar nas táboas comparativas, salvo nun dos itinerarios de Tradución 
e Interpretación V01G230VEI Español-Inglés e no Mestrado en Tradución Multimedia, 
a participación incrementouse como resultado de distintas campañas nas que se animou 
ao alumnado para que colaborase respondendo á enquisa, ben a través de faitic, das 
listas de correo electrónico ou ben a través das reunións de PAT. 
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Titulacións do 
centro 

Resultados 
de 

participación 
2016/2017 

Satisfacción 
xeral 
curso 

2016/2017 

Ítems/ 
epígrafes 

mellor 
valorados 

Ítems/epígrafe
s 

peor valorados 

Alumnado 

V01G400V01 Grao 
en Ciencias da 

Linguaxe e 
Estudos Literarios 

(GCLEL) 

61,11% 2,72 

3/145 Calidade da 
Docencia (3,50) 

4/18 Recursos 
materiais: Fondos 
bibliográficos 
(3,50) 

1/1: Información 
pública sobre plans 
de estudo (3,46) 

2/3: Accións 
desenvolvidas PAT 

(2,10) 

3/8: Organización 
temporal das 

materias no plan de 
estudos (2,13) 

2/4: Información e 
orientación sobre 
itinerarios (2,21) 

V01G180V01 Grao 
en Linguas 

Estranxeiras (GLE) 

37,78% 2,95 

1/1: Información 
pública sobre plans 
de estudo (3,58) 

2/3: Accións 
desenvolvidas PAT 
(3,5) 

3/7: Información 
sobre 
desenvolvemento do 
ensino e avaliación 
(3,5) 

2/4: Información e 
orientación sobre 
itinerarios (2,24) 

2/5: Orientación 
profesional e laboral 

(2,31) 

2/6: Difusión de 
actividades 

extracurriculares 
(2,48) 

V01G230V01 Grao 
en Tradución e 
Interpretación 

(GTI) 

(Español-
Francés) 39,53% 
(Español-Inglés) 

28,17% 
(Galego-
Francés) 
50,00% 

(Galego-Inglés) 
31,51% 

(Español-
Francés) 

2,71 
(Español-Inglés) 

2,68 
(Galego-Francés) 

2,73 
(Galego-Inglés) 

2,65 

(Español-
Francés) 

4/18 
Dispoñibilidade 

dos fondos 
bibliográficos 

recomendados na 
titulación (3,45) 

(Español-Inglés) 
4/18 

Dispoñibilidade 
dos fondos 

bibliográficos 
recomendados na 
titulación (3,79) 

(Galego-Francés) 
4/18 

Dispoñibilidade 
dos fondos 

bibliográficos 

(Español-Francés) 
3/8: Organización 

temporal das 
materias no plan de 

estudos (1,93) 

 (Español-Inglés) 
3/9 Horarios da 
titulación (1,26) 

 (Galego-Francés) 
4/15 Aulas e o seu 
equipamento (2,00) 

 (Galego-Inglés) 
3/13 Coordinación 
entre as materias do 

plan de estudos 
(2,31) 

5 Estos número identifican o ítem xeral e o apartado concreto, que se enuncia a continuación en letra 
cursiva. Hai que ter en conta que a identificación entre número de ítem e apartado é distinta para o 
alumnado e para profesorado.  
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recomendados na 
titulación (3,40) 

(Galego-Inglés) 
4/18 

Dispoñibilidade 
dos fondos 

bibliográficos 
recomendados na 
titulación (3,60) 

V01M079V01 
Mestrado en 
Tradución e 

Multimedia (GTM) 
26,47% 3,54 

4/18 
Dispoñibilidade 

dos fondos 
bibliográficos 

recomendados na 
titulación (4,30) 
3/7 Información 
dispoñible sobre 

desenvolvemento do 
ensino e avaliación 

(4,04) 
1/1 Obxectivos e 

competencias 
(3,93) 

4/19 Plataformas de 
teledocencia e 
ferramentas 

multimedia (3,00) 

3/13 Coordinación 
entre as materias do 

plan de estudos 
(3,04) 

3/12 
Desenvolvemento das 

ensinanzas da 
titulación 

(3,04) 

V01M128V01 
Mestrado en 

Tradución para a 
Comunicación 
Internacional 

(MTCI) 

29,73% 
3,92 

3/9 Horarios da 
titulación (4,61) 

1/1 Obxectivos e 
competencias 

(4,36) 

4/19 Plataformas 
de teledocencia e 

ferramentas 
multimedia (4,36) 

2/5 Orientación 
profesional e laboral 

(2,89) 

2/6 Difusión de 
actividades 

extracurriculares 
(3,17) 

3/7 Información 
dispoñible sobre 

desenvolvemento do 
ensino e avaliación 

(3,44) 

V01M121V01 
Máster 

Universitario en 
Estudos Ingleses 

Avanzados e as súas 
Aplicacións 

44,44% 2,86 

3/10 Calendario 
de probas de 

avaliación (4,25) 

4/18 
Dispoñibilidade 

dos fondos 
bibliográficos 

recomendados na 
titulación (4,00) 

4/19 Plataformas 
de teledocencia e 

ferramentas 
multimedia 

2/4 Información u 
orientación sobre 

itinerarios 
curriculares ou 

especialidades (1,50) 

2/5 Orientación 
profesional e laboral 

(1,50) 

2/6: Difusión de 
actividades 

extracurriculares 
(1,75) 
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V01M126V01 
Máster 

Universitario en 
Lingüística 
Aplicada 

40% 3,41 

3/9 Horarios da 
titulación (4,75) 
1/1 Obxectivos e 
competencias (4) 
3/10 Calendario 

de probas de 
avaliación (4) 

2/6: Difusión de 
actividades 

extracurriculares 
(2,50) 

2/2 Información e 
orientación recibida 
na titulación (2,75) 

2/3 Accións 
desenvolvidas no 

PAT (2,75) 

Profesorado 

V01G400V01 Grao 
en Ciencias da 

Linguaxe e 
Estudos Literarios 

(GCLEL) 

44% 4,12 

2/3 A información 
dispoñible sobre o 

desenvolvemento do 
ensino e avaliación 

de aprendizaxes 
(4,58) 

4/12 As aulas e o 
seu equipamento 

(4,53) 

4/14 Os espazos 
destinados ao 

traballo autónomo do 
estudantado (4,50) 

6/20 A orientación 
profesional e laboral do 

estudantado da 
titulación (3,71) 

3/11 A coherencia de 
criterios de asignación 

da docencia coa 
capacitación profesional 

(3,67) 

2/9 A coordinación 
entre as materias do 

plan de estudos (3,63) 

V01G180V01 Grao 
en Linguas 

Estranxeiras (GLE) 
41% 3,78 

4/16 As plataformas 
de teledocencia e 

ferramentas 
multimedia (4,70) 

1/1 A información 
dispoñible dos 

obxectivos xerais e do 
plan de estudos 

(4,37) 

2/3 A información 
dispoñible sobre o 

desenvolvemento do 
ensino e avaliación 

de aprendizaxes 
(4,37) 

3/11 A coherencia de 
criterios de asignación 

da docencia coa 
capacitación profesional 

(3,25) 

7/24 As vías de 
participación nas 

melloras da calidade do 
centro (3,30) 

7/25 Os obxectivos de 
calidade (3,30) 

V01G230V01 Grao 
en Tradución e 
Interpretación 

(GTI) 

Español-francés: 
37% 

Español-inglés: 
42,9% 

Galego-Francés: 
41,2% 

Galego-Inglés: 
33,3% 

Español-francés:  
3,92 

Español-inglés: 
3,09 

Galego-Francés: 
3,67 

Galego-Inglés: 
2,97 

Español-francés: 
2/6 O calendario de 
probas de avaliación 

(4,60) 

Español-inglés: 
1/1 A información 

dispoñible dos 
obxectivos xerais e do 

plan de estudos 
(4,35) 

Galego-Francés: 
4/15 A 

dispoñibilidade dos 
fondos bibliográficos 
da titulación (4,80) 

Español-francés: 
2/10 A calidade da 

docencia na titulación 
(3,55) 

Español-inglés: 
7/25 Os obxectivos de 

calidade (2,75) 

Galego-Francés: 
6/20 A orientación 

profesional e laboral do 
estudantado da 

titulación (3,50) 

Galego-Inglés: 
7/23 As canles para 

realizar queixas, 
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Galego-Inglés: 
1/1 A información 

dispoñible dos 
obxectivos xerais e do 

plan de estudos 
(4,50) 

parabéns e suxestións 
(3,00) 

V01M079V01 
Mestrado en 
Tradución e 

Multimedia (GTM) 

37,5% 4,56 

3/11 A coherencia de 
criterios de 

asignación da 
docencia coa 
capacitación 

profesional (4,88) 

4/15 A 
dispoñibilidade dos 
fondos bibliográficos 
da titulación (4,88) 

7/25 Os obxectivos de 
calidade (4,38) 

6/21 A difusión das 
actividades 

extracurriculares entre o 
estudantado 

(4,50) 

V01M128V01 
Mestrado en 

Tradución para a 
Comunicación 
Internacional 

(MTCI) 

45,9% 4,16 

4/14 Os espazos 
destinados ao 

traballo autónomo do 
estudantado (4,75) 

6/20 A orientación 
profesional e laboral 
do estudantado da 
titulación (4,62) 

2/5 Os horarios da 
titulación (4,07) 

5/17 As competencias 
adquiridas polo 

estudantado (4,09) 

V01M121V01 
Máster 

Universitario en 
Estudos Ingleses 

Avanzados e as súas 
Aplicacións 

58,9% 3,36 

7/23 As canles para 
realizar queixas, 

parabéns e suxestións 
(4,38) 

4/12 As salas e os 
seus equipamentos 

(4,17) 

6/19 As accións de 
orientación ao 

alumnado da titulación 
(3,25) 

2/4 A organización 
temporal das materias 

no plan de estudos 
(3,33) 

V01M126V01 
Máster 

Universitario en 
Lingüística 
Aplicada 

61,1% 4,30 

4/14 Os espazos 
destinados ao 

traballo autónomo do 
estudantado (4,80) 

4/15 A 
dispoñibilidade dos 
fondos bibliográficos 
da titulación (4,57) 

2/9 A coordinación 
entre as materias do 

plan de estudos (3,83) 

2/7 A proporción entre 
as clases teóricas e as 

prácticas na titulación 
(3,95) 

Empregadores 

Grao en Tradución 
e Interpretación 

Resposta á 
cuestión 8 da 

enquisa: 

-“Coñecemento 
das linguas”. 

Resposta á 
pregunta 9 da 

enquisa: 

-“Deberían volver a 
ser 5 años de 
estudios. A 

duración actual do 
grado non e 
suficiente.” 

-“ Mais práctica de 
traducción dende 

o francés ao
galego. Maior 

adicación á 
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revisión de 
traballos 

traducidos á lingua 
estranxeira, previa 

á entrega dos 
traballos.” 

Análise dos resultados 

I. Satisfacción do alumnado 

Un dos aspectos nos que incidiron especialmente os plans de mellora de todas as 
titulacións do centro foi o fomento da participación por parte do alumnado nas 
enquisas de satisfacción. A través das coordinacións e do equipo de dirección do centro 
informouse ao alumnado da utilidade da información obtida a través das enquisas e 
solicituose a súa colaboración. A comparativa dos datos de participación no curso 15-16 
fronte ao curso 16-17 desprende un aumento na participación que, aínda que mínimo, 
supón unha mellora no sentido de acadar datos máis fiables e representativos da 
satisfacción cos diferentes títulos impartidos no centro. 

En xeral, os datos son bastante razoables nas titulacións recollidas. Malia os 
problemas e queixas sobre a metodoloxía docente (recibidas a través do PAT, decanato, 
enquisas...) a maioría do alumnado aproba, aínda que como suxiren os datos das 
enquisas,  ten a percepción de non acadar as habilidades e destrezas necesarias para 
acceder á súa futura vida profesional.  

Por outra banda, tendo en conta a boa dotación da Biblioteca da Facultade de 
Filoloxía e Tradución, non sorprende que un dos ítems meior valorados nas enquisas 
de satisfacción sexá a dispoñibilidade de fondos relacionados coa bibliografía requirida 
en cada titulación. 

No polo oposto están os ítems peor valorados, nos que se reiteran os problemas 
de orentación ao alumnado tanto no profesional coma no relativo ao desenvolvemento 
dos estudos. Esta orientación deficiente foi unha das principais motivacións que levou a 
reconsiderar a configuración do PAT, que finalmente acabou por reformarse no ano 
2017, pero que foi implementado no curso 17-18, polo que a valoración deste ítem debe 
realizarse novamente o próximo curso para verificar se a reforma mellorou 
efetivamente a calidade da atención ao estudantado. Tamén son baixas as valoracións 
obtidas no ítem correspondente á organización temporal das materias nos planos de 
estudo, pero non é posible proporcionar melloras inmediatas neste punto, xa que 
depende da memoria aprobada para cada titulación que, en todo caso, debería 
someterse á actualización nos títulos que así o consideren oportuno. 
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II. Satisfacción do profesorado

Os ítems mellor valorados polo persoal docente son os referidos á dotación do centro 
en canto infraestruturas e fondos da biblioteca, así como as plataformas de 
teledocencia. Tamén coinciden en destacar positivamente a información dispoñible 
sobre o desenvolvemento do ensino e avaliación de aprendizaxes. Finalmente, é preciso 
destacar o feito de que se valore positivamente en titulacións con múltiples itinerarios e 
certa complexidade organizativa coma Tradución e Interpretación que a se decidise 
recuperar no ano 16-17 o calendario de probas de avaliación. Esta decisión facilitou ao 
profesorado a organización e publicidade das probas, ao mesmo tempo que evitou o 
solapamento e sobrecarga de exames en determinados días.  

Entre os aspectos peor valorados coinciden moitas titulacións de grao en destacar 
negativamente a coherencia de criterios de asignación da docencia coa capacitación 
profesional, así como na falta de coordinación horizontal. En canto ao primeiro punto, 
cómpre sinalar que vén sendo unha reclamación habitual de parte do profesorado en 
canto a que a asignación de docencia non se realice principalemente por preferencias 
de elección regulado por xerarquía, senón que se teña en conta en maior medida a 
preparación para impartir unha materia concreta. Non acontece o mesmo nos estudos 
de mestrado, nos que este punto avalíase moi positivamente. Tamén manifesta una 
valoración baixa a xestión da calidade, nomeadamente os obxectivos de calidade, así 
como a falta de orientación profesional e laboral ao estudantado. Neste caso, como 
sucede co ítem da coherencia na asignación de materias, non se observa a mesma 
situación en grados e mestrados. 

Outros resultados 

Neste apartado é importante coñecer os datos xerais relativos aos resultados das 
enquisas de avaliación docente realizadas polo alumnado. No caso dos graos, para o 
curso 2016/2017 os resultados foron os que se detallan nas Táboas 17 e 18. 
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Táboa 17. Resultados de avaliación docente por titulación de grao 

Resumo de resultados de avaliación docente por titulación (graos) Curso 2016/2017 

Titulación Participación Resultado 
global 

Grao en Linguas Estranxeiras 41,41% 3,93 

Grao en Tradución e Interpretación 

44,41% 3,97 -Español-Francés 

-Español-Inglés 31,25% 3,73 

   -Galego-Francés 45,68% 3,93 

 
-Galego-Inglés 9,43% 4,10 

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 25,74% 3,98 

Táboa 18. Resultados de avaliación docente por titulación de mestrado activo 

Resumo de resultados de avaliación docente por titulación (mestrados) Curso 2016/2017 

Titulación Participación Resultado 
global 

Máster en Tradución Multimedia 19,38% 4,29 

Máster en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións 40,17% 4,11 

Máster en Tradución para a Comunicación Internacional 15,57% 4,50 

   Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada 48,74% 4,54 

As enquisas de avaliación docente son respondidas polo alumnado en relación cos 
docentes de cada titulación. Non debe sorprender o feito de que nangún mestrado a 
porcentaxe de participación sexa baixa, xa que debe lerse este dato á luz da 
contratación de profesorado externo especializado ao que non se lle pasa a enquisa. Por 
outra banda, si é importante destacar as boas valoracións que, en xeral, recibe o 
profesorado da Facultade de Filoloxía e Tradución, sempre superior á media da 
Universidade, que é 3,8. 

Asimesmo, no curso 2016/2017 o profesorado foi avaliado tamén dentro do programa 
Docentia de avaliación anual obrigatoria. En tódolos graos hai profesorado avaliado 
desfavorablemente, aínda que predomina o profesorado avaliado favorablemente. 
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Durante este curso tamén se avaliou de xeito voluntario un grupo de docentes no 
programa Docentia Quinquenal. Tras algunhas demoras no proceso de reclamación de 
méritos e de subsanación de deficiencias o proceso culminou en setembro de 2017. 
Posto que o programa Docentia anual para o curso 2016-17 aínda ten aberto o período 
de reclamacións non é posible a esta altura proporcionar o informe global para o 
centro. 

Poden consultarse os informes de avaliación docente por titulación no Anexo 6. 

II.1.3. Datos relativos a QSP recibidas

Na actualidade, as queixas, suxestións e parabéns están centralizadas nunha caixa 
virtual que xestiona, entre outras persoas responsables dependendo da asignación 
(administrador de centro) a Vicedecana de Calidade dende a Secretaría Virtual. Con 
data do 14 de decembro de 2017 todas as QSP están adecuadamente atendidas, 
respondidas e tomáronse as medidas oportunas para solucionalas. 

O acceso á caixa de QSP está dispoñible na páxina web da FFT a través do enlace: 
https://seix.uvigo.es/uv/web/qsp/ 

A nova estrutura do Plan de Acción Titorial tamén facilita un medio a 
disposición do alumnado no que  expoñen as queixas, os comentarios e as dúbidas en 
tódolos cursos. Aínda así, destaca o traballo voluntario neste senso por parte do 
profesorado, que contrasta coa baixa participación do alumnado (o PAT vixente neste 
momento está dispoñible na web no enlace: http://fft.webs.uvigo.es/plan-de-accion-
titorial/). O informe do PAT no curso 16-17 simplificouse na súa versión pública para 
facer prevalecer os dereitos de privacidade do profesorado. O rexistro completo está 
dispoñible como rexistro interno de calidade.  

Finalmente, existen outras queixas e suxestións que canalizan as coordinacións 
dos títulos. Estas queixas recóllense nos informes anuais de coordinación, que están 
arquivados no SGIC. Sen embargo, non se adxuntan estas queixas a este informe pola 
súa natureza de documento público. 

No Anexo 7 pódense consultar as QSP e queixas recibidas na caixa QSP da FFT no curso 16-17 

No Anexo 8 pódese ver a proposta de reestruturación de PAT aprobada pola Xunta de Facultade 

No Anexo 9 pódese ver o informe de PAT público aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 
16-17 

https://seix.uvigo.es/uv/web/qsp/
http://fft.webs.uvigo.es/plan-de-accion-titorial/
http://fft.webs.uvigo.es/plan-de-accion-titorial/
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II.1.4. Estado de situación dos rexistros de calidade do sistema

Toda a información relativa ao Manual de calidade do centro, así como á política e 
obxectivos de calidade, os procedementos de calidade e o seguimento dos títulos está a 
disposición da consulta pública a través do botón de calidade que ten habilitado a 
páxina web da Facultade de Filoloxía e Tradución (http://fft.uvigo.es/gl/calidade). A 
información contida nos documentos que alberga esta páxina web, ademais de 
públicos, contan coa aprobación da Xunta de Centro.  

En canto ao estado dos rexistros na aplicación do SGIC, debido á transición cara a nova 
plataforma de xestión de rexistros levada a cabo en 2017, aínda está pendente describir 
o estado actual do conxunto de rexistros. Asimesmo, estase a traballar na actualización
de toda a documentación existente que non se puido subir ata o momento á nova 
plataforma.  

Procedemento Código Rexistro/Evidencia Estado Situación 
Planificación e 

desenvolvement
oestratéxico 

R1-DE01P1 
Plan estratéxico do centro x 

Seguimento e 
medición R1-DE02P1 Panel de indicadores X 

Revisión do 
sistema pola 

dirección 
R1 -DE03P1 Informe de revisión do sistema 

pola dirección x 

Deseño, 
autorización y 

verificación das 
titulacións 
oficiais* 

R1-D00101P1 
Acta da Comisión de Calidade 
sobre a modificación dunha 
titulación X 

R2-D00101P1 
Acta da Comisión de Calidade 
sobre a acreditación dunha 
titulación X 

Seguimento e 
mellora das 
titulacións 

R1-DO0102P1 
Informes anuais de seguimento x 

R2-DO0102P2 Informes finais de avaliación das
titulacións  (ACSUG) x 

R3-DO0102P3 Informes de revisión interna
(U.Vigo)  X 

Planificación e 
desenvolvement
o da ensinanza

R1-DO0201P1 Informe de Coordinación X 

R2-DO0201P1 Procedemento  para o control e
seguimento da docencia x 

Promoción das 
titulacións R1-DO0202P1 Plan de promoción do centro. X 

Orientación ao 
estudantado 

R1-DO0203P1 Plan de acción titorial X 

R1-DO0203P1 
Informe final de avaliación do 
PAT X 

Xestión das 
prácticas 

académicas 
R1- DO0204 P1 Criterios de asignación das 

prácticas curriculares X 
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externas 

Xestión da 
mobilidade 

R1-DO0205 P1 Listaxe de estudantado propio
seleccionado X 

R1-DO0205 P1 Listaxe de estudantado de
mobilidade alleo X 

Información 
pública e 

rendemento de 
conta 

R1- DO0301P1 

Plan operativo de xestión pública X 

Xestións das 
queixas, 

suxestións e 
parabéns 

R1-MC02 Comunicación da QSP X 

R2-MC02 Informe e proposta de resposta 
validados X 

R3-MC02 Informe QSP Periódico X 

Satisfacción das 
usuarias e 
usuarios 

R1-MC05 Proposta de PAESU x 
R2-MC05 PAESU 

R3-MC05 Ficha técnica de deseño da 
actividade de avaliación 

R4-MC05 
Informe de resultados de 
avaliación 

R5-MC05 
Informe de seguimento do 
PAESU 

Xestión do PAS R1-PE01 Identificación de necesidades do 
PAS do centro   x 

Xestión do PDI 

R1-PE02 Resultados de avaliación docente 
anuais. X 

R2-PE02  Informe para responsables 
académicos. X 

R2-PE02 Listaxe de accións formativas 
derivadas de necesidades x 

R4-PE02 
Ficha de programa/actividade 
formación. x 

Xestión de 
recursos 

materiais* 

IT01-PA07 Criterios de selección de recursos 
materiais e provedores X 

IT02-PA07 Ficha de solicitude  do recurso  
material  X 

Xestión de 
servizos* 

IT01-PA08 Plan de actuación dos servizos 
permanentes do centro  X 

IT012PA08 Informe de resultados dos servizos 
contratados  X 

Desenvolvida completamente (algúns 
procedementos e evidencias aínda están pendentes 
de rexistro na nova aplicación do SGIC) 

Realizada parcialmente (en proceso, non dispoñible 
para todas as titulacións do centro, non rexistrada...)

Non comezada para ningunha titulación 

Non procede 
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Pódese inferir a partir destes datos que o centro cumpre cos procedementos en vigor, 
xa que realízanse todos eles. Na actualidade (xaneiro de 2018) o rexistro de evidencias 
no SGIC dispón dunha nova plataforma que permite o acceso dende a secretaría virtual. 
Posto que a implantación é recente, algúns dos procedementos e rexistros asociados 
non están aínda subidos e verificados na plataforma. A actualización de evidencias 
realízase xunto co persoal da Área Departamental con carácter semanal.  

No Anexo 10 pódese consultar a listaxe de procedementos en vigor 

II.1.5. Outros datos

En canto aos procedementos de seguimento e acreditación, no curso 2016/2017 pasou 
o proceso de acreditación dos ACSUG o Mestrado en Tradución para a Comunicación
Internacional. A acreditación foi positiva, aínda que se enviaron alegacións co fin de 
aumentar as cualificacións obtidas (aprobadas en CC o 14 de xullo de 2017). O Grao en 
Estudos Galegos e Español extinguiuse o curso 2016/2017 e estase impartindo por 
primeira vez o cuarto curso do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios. Os 
informes de seguimento dos Graos en Tradución e Interpretación e do Grao en Linguas 
Estranxeiras obtiveron un resultado positivo (conforme), ainda que no caso do Grao en 
Linguas Estranxeiras presentáronse alegacións para incrementar as cualificacións 
obtidas (aprobadas na CC do 14 de xullo de 2017). O Mestrado en Tradución 
Multimedia obtivo un resultado de “Conforme” no informe de seguimento interno, e 
realizou alegacións que foron aprobadas pola CC en setembro de 2017. O Grao en 
Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios superou con “Conforme” o seguimento 
interno, e non realizou alegacións. Hai que sinalar que o Mestrado en Teatro e Artes 
Escénicas non se impartiu no curso 2016/2017, aínda que si se defenderon TFM 
pendentes no programa.  

Os informes finais son públicos e poden consultarse en: 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos 
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III. ESTADO DE SITUACIÓN DAS MELLORAS PROPOSTAS NOS INFORMES
ANTERIORES (Non se inclúen os mestrados interuniversitarios nin os mestrados non 
activos no curso 16-17) 

Accións de mellora GTI GLE GCLEL MTM MTCI 

Estado 
situación 

Estado 
situación 

Estado 
situación 

Estado 
situación 

Estado 
situación 

Sistematizar as accións de coordinación 
horizontal e vertical, mellorar o 
funcionamento das prácticas externas, 
aplicar a nova normativa de TFG 
e impartir a totalidade de contidos 
descritos nas guías docentes das 
materias. 

X X X 

Levar a cabo a reforma integral da 
páxina web da FFT na que se incorpora 
toda a información institucional do 
centro e toda a información académica 
relativa aos títulos de grao e de máster 
impartidos no centro.  

X X X X X 

Mellorar o índice de satisfacción dos 
estudantes coa Planificación e 
Desenvolvemento do Ensino e coa 
Calidade 

X 

Promocionar a participación do 
alumnado, do profesorado e do PAS do 
centro nas enquisas de satisfacción X X X 

Incentivar a participación activa do 
alumnado nas Comisións da Facultade X X X 

Ofertar programas de formación en 
idiomas para o PAS do centro X 

Realizar unha campaña de difusión do 
Grao en Ciencias da Linguaxe X 

Realizar un cuestionario para coñecer os 
intereses do alumnado en canto á 
especialización no Grao en Ciencias da 
Linguaxe 

X 
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 Mellorar o atendemento ao alumnado 
semipresencial no Grao en Ciencias da 
Linguaxe e Estudos Literarios 
 

   

    
 

 
X 

       

Preparar un novo regulamento da materia 
TFG para a FFT X   

 
X 

   
X 

        

Mellorar a satisfacción do alumnado coa 
oferta do plan de estudos do Grao en 
Linguas Estranxeiras en relación ás materias 
do segundo e do terceiro idioma. 
 

   

  
X 

          

Modificar o plan de estudos do 3º curso do 
GLE co fin de evitar descontinuidade na 
docencia das asignaturas de 2º e 3º idioma 
 

   

 
X 

           

Mellorar a satisfacción do alumnado do 
GLE coa oferta do plan de estudos da 
titulación en relación ás materias do 
segundo e do terceiro idioma 
 

   

  
X 

          

Actualizar a Guía Docente da materia TFG 
no Grao en Linguas Estranxeiras para o 
curso 2016/17 

   
 
X 

           

Estudar a convenecia ou non de solicitar o 
terceiro prazo de preinscripción / matrícula 
no MTM; e buscar accións de mellora para, 
no caso de solicitalo, minimizar o efecto que 
pode ter  a incorporación do novo alumnado 
para que  non “distorsione” a docencia das 
materias do primeiro cuatrimestre. 
 

   

       
 
 
X 

   
 
 

  

Elaborar accións de melloras para que a 
porcentaxe de alumnado procedente do 
ámbito da tradución, en xeral, sexa mais alta 
(no límio do 70-80%) para garantir a 
supervivencia do MTM. Facer o mesmo coa 
porcentaxe de alumnado procedente de 
Galicia, que podería e debería ser moi 
superior 

   

       
 
X 

     

Aumente no MTM a presenza de alumnado 
estranxeiro (do EEES ou de fora del)    

       
X 

     

Buscar "solucións imaxinativas" para 
mellorar os problemas relacionados cos 
TFM mentres a VOAP non decide cambiar 
o calendario académico dos mesmos. 
 

   

        
X 

    

Mellorar a información relativa ao perfil de 
ingreso no MTCI 
 

   
          

X 
  

Mellorar a información pública do MTCI 
   

          
X 

  

Mellorar a participación da mobilidade do 
alumnado do mestrado    

           
X 
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Mellorar o grao de satisfacción xeral de 
alumnado e profesorado co MTCI X 

Adaptar o Regulamento xeral da Uvigo do 
TFM para a FFT X X 

Mellorar a información sobre 
procedementos de acollida e orientación de 
estudantes do MTCI 

X 

Incluír na web do MTCI  unha ligazón ás 
taxas do título: graduación, eficiencia, 
abandono e éxito 

X 

Incluír na web do MTCI unha ligazón ás 
taxas do título: graduación, eficiencia, 
abandono e éxito 

X 

Mellorar a implicación de profesorado e 
alumnado MTCI no SGIC X 

Ampliar/Reforzar o apoio administrativo e a 
asignación de PAS á titulación MTCI X 

Mellorar a participación do profesorado do 
MTCI  no programa de formación X 

Incentivar a participación do profesorado do 
MTCI no programa DOCENTIA quinquenal X 

Mellorar a baixa satisfacción do estudantado 
do MTCI cos recursos materiais e servizos X 

Mellorar a escasa orientación sobre os 
programas de acollida e acción titorial X X X X X 

Mellorar os problemas estruturais 
detectados no rexistro e depósito  do 
Traballo de Fin de Mestrado 

X X 

Solicitar información sobre datos 
concluíntes da inserción laboral das persoas 
egresadas no MTCI 

X 

Fomentar a participación do alumnado e do 
profesorado no MTCI nas enquisas de 
satisfacción 

X 

Desenvolvida  completamente 

Realizada parcialmente 

Non comezada 

Non procede 

O estado xeral do «Plan de melloras» do centro, que comprende tódalas titulacións 
impartidas na FFT, é moi positivo, xa que a través de distintos mecanismos detallados 
no informe pode comprobarse que na súa maioría as melloras suxeridas son atendidas.  
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As accións de mellora incorporaránse cando finalice os procesos. En todos os casos, os 
informes avaliaron aos diferentes títulos como “Conforme”, polo que todos superaron 
os distintos procesos de avaliación. Todos os títulos superaron as avaliacións de 
seguimento e acreditación.  

Plan de promoción das titulacións do centro 

Unha das debilidades destacadas reiteradamente nos títulos do centro é o baixo nivel 
de matrícula no Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos literarios. Neste sentido, 
realizáronse diversas acción de promoción. Por unha banda, repartíronse folletos no 
período de realización de probas de acceso á universidade. Por outro lado, efectuáronse 
diversas visitas a centros de secundaria, ademais de recibir na FFT a diferentes centros. 
Tamén se activou e actualizou regularmente a páxina de Facebook da Facultade de 
Filoloxía e Tradución. A páxina web foi renovada completamente, polo que mellorou a 
navigabilidade e o acceso á información. Finalmente, cómpre sinalar que tamén se 
dispuxo publicidade do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios en 
transporte urbano da cidade de Vigo dende xullo de 2017. 
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Ademais, o 30 de xaneiro de 2017, aprobouse en Xunta de Facultade o “Informe de 
cumprimento de obxectivos do Plan de viabilidade”, en el detállanse as accións 
emprendidas.  

A Facultade de Filoloxía e Tradución participou e participa activamente en todas 
as iniciativas de promoción dos graos nas que está implicada a Universidade, entre as 
que cabe destacar a recepción de visitas de centros de secundaria (visitas de 45 
minutos nas que se presentan os estudos de grao e se percorren as instalacións da 
Facultade), as visitas do decano,  vicedecanos e vicedecanas, coordinadores e 
coordinadoras de graos e  persoas comisionadas aos centros de secundaria, así como 
a participación en diferentes xornadas e feiras nas que se promocionan os títulos 
impartidos na Universidade de Vigo, como por exemplo EDUGAL, celebrada en 
Pontevedra, e a Feira de titulacións de Fene. A próxima participación terá lugar o 26 de 
xaneiro de 2017 na Mostra de titulacións, organizada polo SIOPE, que se celebrará no 
Campus de Vigo e para a cal a FFT foi seleccionada como o centro onde se celebrarán 
as diferentes mesas redondas desta mostra así como varias actividades relacionadas con 
esta. As iniciativas de promoción acadaron éxito tendo en conta o número de 
matrículas no curso 2017-18. En concreto, chama a atención o ascenso da matriculación 
no Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios, no que se acadaron as 49 persoas 
matriculadas (42 presenciais e 7 semipresenciais). Con este número de persoas 
matriculadas estase a cumprir o mandato da ACSUG relativo ao número mínimo de 
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matrícula neste grao e, por tanto, implica un notable éxito de todas as accións de 
promoción deste título.  

Os cursos 2015/2016 e 2016/2017 o centro levou a cabo unha importante actividade de 
captación a través de distintas canles: visitas a centros de secundaria, recepción de 
alumnado e presentacións dos títulos na propia FFT, presenza en medios de 
comunicación, publicación de folletos informativos, creación e mantemento do perfil 
en redes sociais e a renovación do sitio web da FFT. O centro e as súas titulacións 
acadaron unha maior visibilidade entre a sociedade galega grazas tamen á organización 
de diversas actividades culturais, que incluíron exposicións coma O Principiño ao Redor do 
Mundo, Intérpretes na Primeira Guerra Mundial ou as Primeiras Jornadas José Saramago en 
Vigo. A FFT tamén foi elixida para unha sesión das Conversas Nortear organizadas pola 
Conselleira de Cultura da Xunta de Galicia que xuntan a escritoras e escritores de 
ambos lados da fronteira para promover as relación culturais entre os pobos galego e 
portugués. 

Ademais, a FFT estivo presente nos medios de comunicación galegos a través do seu 
equivo directivo en diversas entrevistas e programas radiofónicos e en prensa.  

Estas actividades de captación tiveron resposta no curso 2017-18 tendo en conta o 
número de persoas matriculadas en todos os graos e mestrados da FFT. En concreto, é 
especialmente reseñable o incremento de matrícula no Grao en Ciencias da Linguaxe e 
Estudos Literarios, que na actualidade (xaneiro 2018) alcanza o 104% da ocupación (52 
persoas matriculadas). 

As actividades de promoción da FFT e do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios durante o 
curso 16-17 pódense consultar no Anexo 11 

IV. LISTAXE DE (NOVAS) ACCIÓNS DE MELLORA PROPOSTAS

As accións de mellora que se recollen  son coherentes cos resultados acadados e a  análise realizada 
nos epígrafes anteriores . 
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 Graos (Novas accións de mellora) 

Accións 
de 
mellora 

Titulación Ciencias da 
Linguaxe e Estudos 
Literarios 

Grao en Linguas Estranxeiras Grao en Tradución e 
Interpretación 

1. 

Establecemento das liñas 
xerais/recomendacións de 
elaboración dos TFG. 

Enquisas 

1.- Seguir fomentando o seu uso 
e facelas máis precisas e detallads 
sobre os aspectos máis febles da 
titulación. Porcentaxes do 
30/40% non son demasiado 
representativas.  

2.- Dispor de todos os datos 
actualizados e de acceso 
centralizado fácil. 

3.- Optimizar a enquisa para que 
sexa estatísticas e os resultados 
sexan fiables sen dúbidas acerca 
da aplicación informática 
empregada. 

Reformar a normativa de 
TFG para adecuala á 
magnitude real destes 
traballos cando equivalen a 6 
créditos co fin de mellorar as 
baixas taxas de graduación. 

Resultados 

1.- Ter datos específicos das 
causas dun abandono  tan alto: 
tipos de dificultade: desencanto, 
dificultade, cualificacións baixas, 
mala atención por parte do 
profesorado e do centro, pouca 
utilidade dos estudos, clases 
"teóricas." 

2.- Alixeirar a carga de traballo 
no TFG en canto á súa 
formalización e ao trámite 
administrativo non debe ser tan 
impreciso e lento na 
matriculación. Tamén habería 
que reexaminar o sistema de 
asignación e de duración de 
titorías. 

3.- Mellorar a participación do 
alumnado no Programa 
Erasmus. 

Estrutura e calidade da docencia 

1.- Mellorar os procesos de 
asignación de materia cando se 
elabora o POD. O profesorado 
ten que coñecer a materia que 
imparte e dar sensación de 
seguridade. Hai que evitar as 
asignacións ad hoc e as 
adaptacións precipitadas das 
guías docentes por reaxustes na 
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docencia. Hai que ter tamén en 
conta o atraso que supón no 
horario e no ritmo dos cursos 
(sesións e avaliación) que haxa 
docentes que dean docencia 
repartida en varios cursos do 
mesmo grao. 

2.- Hai que adecuar  as guías 
docentes á realidade de cada 
curso xa que moitos conflitos ten 
que ver con desfases entre as 
guías e a docencia. 

3.- Celebrar máis xornadas 
orientativas de carácter docente 
na Facultade. 
Empregabilidade 

1.- Reforzar as posibilidades 
profesionais do grao. 

2.- Ter datos máis completos 
sobre as persoas egresadas. 

3.- Ofrecer máis información 
sobre saídas profesionais. 
Taxa de abandono 

1. Analizar o perfil de ingreso e a
taxa de abandono para 
comprender por que é tan alta e 
tratar de reducila. 

2. 

Redacción de consellos de 
boas prácticas para a 
docencia semipresencial e 
o atendemento do 
alumnado. 

Redactar e difundir un 
documento de boas prácticas na 
avaliación dos TFG. Tamén 
podería replantexarse o 
procedemento de avaliación en 
canto á composición de tribunais 
(o tema debería levarse as 
comisións pertinentes da 
universidade para que se poida 
cambiar a normativa xeral de 
TFG da Universidade de Vigo). 

3. 
Reunión de orientación 
sobre os módulos do grao 
co alumnado de segundo 
curso. 

Mellorar o control de 
estudantado egresado para 
coñecer o tempo que leva 
integrarse no ámbito profesional 
e como se inician no mercado 
laboral. 

4. Promoción entre o 
alumnado do curso “Como 
afrontar o teu TFG” da 
Sección de Soporte á 
Aprendizaxe e á 
Investigación da Biblioteca 
universitaria. 

5. Reunión co profesorado do 
grao para analizar a marcha 
do curso e planificar o 
seguinte. 
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6. Organización de titorías 
grupais presenciais 
voluntarias para o 
alumnado semipresencial. 

  

7. Reunións entre o 
Coordinador do grao e o 
PAT para analizar o 
desenvolvemento do curso 
e dar resposta as solicitudes 
e peticións do alumnado. 
 

  

 

 

Mestrados (Novas accións de mellora) 

Accións 
de 

mellora 
Mestrado en Lingüística 
Aplicada 
 

 
Mestrado en Estudos 
Ingleses Avanzados 

 
Mestrado en 
Tradución 
Multimedia 
 

 
Mestrado en Tradución 
para a Comunicación 
Internacional 

1.  Dado que se confirma 
que el itinerario 1 
(Adquisición, didáctica y 
lengua de signos) es el 
más atractivo para los 
estudiantes que se 
inscriben en la 
Universidad Vigo, el 
itinerario 2 
(Comunicación e 
recursos lingüísticos) 
para los estudiantes que 
se inscriben en 
las universidades de Vigo, 
A Coruña y Santiago y el 
3 (Léxico, gramática e 
variación) para los 
estudiantes que se 
inscriben en la 
Universidad Santiago 
tomar conciencia de 
esa diversificación para 
mejorar cada itinerario y 
su publicidad. 
 

Incrementar o número de 
estudantes 
matrículados/as neste 
mestrado na U. Vigo e, 
como posible 
consecuencia disto, 
intentar elevar a nota 
media de acceso. 

Reformar a 
normativa de TFM 
para adecuala á 
magnitude real 
destes traballos e os 
procesos de 
avaliación. 

 

2. Paliar las deficiencias del 
módulo de lengua de 
signos puesto que supone 
un importante atractivo 
para las personas sordas e 
intérpretes de LSE 
 

Incrementar a carga de 
créditos dos itinerarios 
especializados en 
detrimento do módulo 
común obrigatorio. 

  

3. Analizar y modificar la 
relación con los  tutores 
de las prácticas de 
empresa. 
 

Mellorar a 
implementación do plan 
de acción titorial (PAT) 
acordado recentemente 
pola CAM da U. Vigo. 
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4. Reducir las tareas 
administrativas y 
aumentar el 
 reconocimiento de la 
función de coordinador o 
miembro de la CAM.  
 

Incentivar a participación 
do alumnado, 
profesorado e 
empregadores nas 
enquisas de satisfación. 

  

5. Buscar recurso y 
alternativas para 
aumentar la demanda de 
solicitudes e inscripciones 
de  matrícula de alumnos 
del Master MILA. 
 

Establecer algún 
convenio máis con 
empresas ou institucións 
de Vigo e arredores para 
a realización do 
Prácticum. 

  

6. 
Aumentar la calidad de 
 la videoconferencia e tres 
salas. 
 

Impulsar a accesibilidade 
ao repositorio 
institucional da UVigo 
(Investigo) dunha 
selección de TFMs 
defendidos. 

  

7. 

 

Elaborar un protocolo 
para a convocatoria de 
eleccións de 
representantes de 
alumnado para a CAM. 

  

8. 

 

Organización de 
xornadas informativas 
sobre inserción laboral 
para estudantes de 4º 
curso. 

  

 

 

 
 
V. CONCLUSIÓNS E ACORDOS 
 
I. 1. Listaxe de asistentes á reunión de aprobación do informe 
  
Incorpórase como Anexo 1. 
 
 
Tras analizar toda a información previa relacionada co funcionamento do sistema de 
garantía / xestión de calidade, conclúese o seguinte: 
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Conclusións relevantes 

1. Unha das maiores fortalezas observadas durante o curso 16-17 foi a colaboración do equipo directivo 
xunto coas coordinacións dos títulos nas actividades de promoción do centro. As visitas a centros, a 
recepción de alumnado de bacharelato na FFT, a presenza en feiras e a publicidade diversa conseguiu 
acadar un incremento na matrícula do grao tradicionalmente deficitario neste punto, que na 
actualidade supera o 100% de ocupación.  

2. Sen dúbida, a Facultade de Filoloxía e Tradución destaca neste últimos anos pola integración en todos 
os sentidos. Por unha banda, en canto á adaptación de infraestruturas para persoas con diversidade 
funcional. Por outra banda, na estreita colaboración co gabinete psicopedagóxico e a creación da figura 
de enlace dun docente encargado de velar pola integración do alumnado con necesidades diversas. E, 
finalmente, pola capacidade de integrar realmente ao alumnado na vida académica en canto á 
participación nos órganos colexiados e comisións. Neste sentido, é preciso destacar o apoio na 
publicidade que se da dende a web institucional ao espazo da delegación de alumnado.  

3. A FFT continúa a destacar na recepción de alumnado estranxeiro que participa en programas de 
mobilidade internacional. No curso 16-17 houbo 189 estudantes entrantes desta categoría. 

4. É preciso solicitar maior apoio institucional para o desenvolvemento das prácticas (tanto en grao como 
en mestrado). Existe un problema de captación de titoras/es académicas/os. É preciso solicitar un 
aumento nos descontos docentes no POD para as persoas que titoricen prácticas nas titulacións que as 
ofrecen. Hai que ter en conta que cada curso académico aumenta o número de persoas matriculadas (92 
o curso actual no Grao en Tradución e Interpretación, por exemplo).

5. Dada a existen dalgunhas queixas relacionadas co cumprimento, en casos illados, das obrigas docentes, 
sería preciso abordar a elaboración e implantación dun procedemento máis detallado de control da 
docencia con base nun “Regulamento de cumprimento das obrigas docentes”. Actualmente, o equipo 
directivo está a traballar nun borrador. 

Mellora e eficacia do SGIC 

A valoración global do sistema é positiva, como demostran os datos, aínda que é obvio 
que algúns aspectos deben mellorar. 

Neste curso comprobouse que a participación do alumnado na vida académica, 
reiteradamente solicitada, e a súa presenza en órganos e comisións do centro é moi 
positiva porque contribúe a detectar as deficiencias e as fortalezas das titulacións 
ofertadas. A voz do alumnado resulta esencial para o desenvolvemento óptimo da vida 
académica e por iso é un éxito moi relevante do equipo decanal ter conseguido no 
curso 2015/2016 a implicación do estudantado nos principais órganos e comisións da 
FFT (con data 1 de decembro 2016 hai un total de 39 alumnos/as que participan nos 
diferentes órganos e comisións). A isto debemos engadir os representantes do 
alumnado nos Consellos de Departamento dende novembro 2016. 
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A reforma do PAT optimizou a xestión deste programa de orientación ao alumnado. 

Unha mellora notable é a relativa á información pública proporcionada pola FFT, sobre 
todo no que se refire á accesibilidade da información, á dispoñibilidade de 
documentación, e á actualización da apariencia da páxina Web, xa que a navegabilidade 
facilita a recuperación de documentación e satisface os requerimentos dos distintos 
grupos de interese con maior rapidez.  

Identificación de dificultades relevantes na xestión de calidade 

Ademáis da dificultade de apoio administrativo xa comentada, a percepción dos 
distintos grupos de interese do centro con respecto á calidade continúa sendo, en xeral, 
negativa. Identifícanse os procesos de calidade cun exceso de burocracia. Malia os 
esforzos da Área de Calidade por reducir tanto o número de procedementos coma os 
rexistros asociados a eles, as enquisas de satisfacción revelan que a xestión da calidade 
non é ben valorada. Hai que tratar de buscar camiños para simplificar aínda máis o 
aspecto documental. Unha mellora posible sería que a ACSUG non solicitase os datos 
por titulación cada ano (tanto no seguimento coma no actual informe de revisión pola 
dirección), xa que eses datos están dispoñibles para consulta pública no portal de 
transparencia da Universidade de Vigo.  

Melloras na xestión académica 

É necesario pór de manifesto a mellora que supuxo a adecuación da normativa relativa 
ao TFM a través da homoxeneización de regulamento e proceso de avaliación con 
respecto ao regulamento xeral da Universidade de Vigo. Neste sentido, o novo 
Regulamento do Traballo de Fin de Mestrado da Facultade de Filoloxía e Tradución foi 
aprobado pola Comisión de Calidade o 5 de maio de 2017 e pola Xunta de Facultade o 
día 29 de maio de 2017.  Pode consultarse no enlace 
http://fft.webs.uvigo.es/images/docs/facultade/normativa/Regulamento_TFM_FFT.pdf 

Tamén se implantaron no curso 16-17 os procedementos telemáticos de xestión do 
informe do alumnado de TFM, de xeito análogo aos procedementos que xa se levaban a 
cabo na Secretaría Virtual para o TFG.  

Por outro lado, neste curso 2016/2017 dedicáronse esforzos ao proceso de publicidade 
dos diferentes títulos ofertados co fin de mellorar o número de matriculacións, 
especialmente no Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios. Así, leváronse a 
cabo accións de dinamización a través das redes sociais. Estas acción concrétanse nas 
diferentes presentacións nos centros de educación secundaria de Galiza e visitas guiadas 
na propia FFT. 

http://fft.webs.uvigo.es/images/docs/facultade/normativa/Regulamento_TFM_FFT.pdf
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No Anexo 12 pódese consultar o Informe de cumprimento da viabilidade do GCLEL 

 
 
Con carácter xeral, cabe destacar tamén o traballo constante das coordinacións dos 
títulos ofertados na FFT xunto ao equipo decanal, unha sinerxía coa que se logra 
solucionar dilixentemente os requerimentos de alumnado e profesorado a través de 
continuas reunións mantidas con ambos grupos.  
 
Necesidades de recursos 
 
A desaparición das bolsas de colaboración coa área de calidade reduce notablemente a 
axuda administrativa no Vicedecanato de Calidade. A reforma da RPT do PAS 
contempla a colaboración do PAS nos procesos de calidade, pero téndose en conta que 
a unidade departamental de humanidades debe encargarse do conxunto dos 
departamentos, non parece adecuado incrementar a súa carga de traballo. Vólvese a 
reiterar, pois, a necesidade da importancia á estabilización da figura dun PAS como 
apoio exclusivo ás actividades de calidade desenvolvidas no centro, xa comentada no 
informe do curso anterior. A xestión documental, o manexo de programas específicos, 
a composición de táboas, a lectura de estatísticas e, en definitiva, a organización de 
evidencias e actualización de contidos nas diferentes plataformas requiren dunha figura 
administrativa estabilizada laboralmente, que sexa ademais unha constante nos 
diferentes equipos decanais. Esta figura administrativa estable contribuirá notablemente 
á mellora da xestión dos diferentes procesos de calidade desenvolvidos no centro, xa 
que descargará ao vicedecanato de Calidade dos aspectos administrativos, para que a 
figura do vicedecano ou vicedecana poida centrarse nos aspectos académicos. 
 
Asimesmo, acórdase: 
 
Acordos 
 

 

1. 

 

Presentar por parte das coordinacións as melloras oportunas en relación cos problemas detectados. 

2.  Solicitar maior apoio administrativo para as coordinacións dos títulos, nomeadamente para as 
coordinacións dos mestrados. 

3. Continuar traballando na elaboración de protocolos e regulamentos que protexan os dereitos de PDI, 
alumnado e PAS.  

4. Implementar as melloras propostas no plan de melloras para o próximo curso académico.  
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VI. ANEXOS

• Anexo 1: Listaxe dos asistentes á reunión.
• Anexo 2: Acta da reunión da CC onde se reflicten algunhas das reflexións do informe.
• Anexo 3: Informe de “Seguimento da Certificación do SGIC”.
• Anexo 4: Documento de políticas e obxectivos de calidade da FFT curso 2016/2017.
• Anexo 5: Acta da CC celebrada o 14 de xullo de 2017.
• Anexo 6: Datos completos de enquisas de avaliación docente por titulación.
• Anexo 7: Informe das QSP recibidas a través da caixa QSP do centro.
• Anexo 8: Proposta de reestruturación PAT.
• Anexo 9: Informe PAT público.
• Anexo 10: Listaxe de procedementos en vigor.
• Anexo 11: Actividades de promoción da FFT e do Grao en Ciencias da Linguaxe e

Estudos Literarios.
• Anexo 12: Informe de cumprimento da viabilidade do GCLEL.
• Anexo 13: PDA 16-17.
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Anexo 1: Listaxe de participantes na reunión 

Luis Alonso Bacigalupe (Decano) 

Susana Rodríguez Barcia (Vicedecana de Calidade) 

Maribel del Pozo Triviño (Enlace de Igualdade na Comisión de Calidade) 

Jorge Figueroa Dorrego (Coordinador do Mestrado en Estudos Ingleses Avanzados) 

Carme Luna Sellés (Coordinadora PAT do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios) 

José Montero Reguera (Director do Departamento de Literatura Española e Teoría da 
Literatura) 

Rosalía Rodríguez Vázquez (Coordinadora de PAT no Grao en Linguas Estranxeiras) 

Veljka Ruzicka Kenfel (Directora do Departamento FIFA) 

Elena Sánchez Trigo (Directora do Departamento de Tradución e Lingüística) 

Eduardo Varela Bravo (Coordinador do Grao en Linguas Estranxeiras) 



ANEXOS 

• Anexo 2: Acta da reunión da CC onde se reflicten algunhas das reflexións do
informe.
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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 

Facultade de Filoloxía e Tradución 
Universidade de Vigo

Acta da sesión ordinaria da Comisión 
de Calidade 
27 de outubro de 2017 



Campus de Vigo 

Asistentes: 

Presidencia 
Luis Alonso Bacigalupe 

Secretaria 
Susana Rodríguez Barcia 

Enlace de igualdade 
Maribel del Pozo Triviño 

Membros da CC 
PDI 
Jorge Figueroa Dorrego 
Carme Luna Sellés 
José Montero Reguera 
Rosalía Rodríguez Vázquez 
Veljka Ruzicka Kenfel 
Elena Sánchez Trigo 
Eduardo Varela Bravo 

Sector PAS 
Sen representante 

Desculpan 
Lourdes Lorenzo García 
Ana Luna Alonso 
Ana María Pereira Rodríguez 
Antonio Rifón Sánchez 
José Yuste Frías 

Non asisten 
Inmaculada Báez Montero 
Xosé Henrique Costas  
Miguel Cuevas Alonso 

Julián Rial Lago 
Cristina López Pais 
Raquel Pereira Romasanta 
(sector alumnado) 

Acta da sesión ordinaria da Comisión de Calidade da 
Facultade de Filoloxía e Tradución, celebrada o día 27 de 
outubro de 2017 na Sala de Xuntas da Facultade.  

Ábrese a sesión ás 11:09 h 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede, da acta da reunión ordinaria da
Comisión de Calidade celebrada o 21 de setembro de 2017. 

Apróbase por asentimento. 

2. Informe do decano.

A Vicedecana de Calidade informa sobre a dispoñibilidade das 
taxas correspondentes ao curso 2016-17 sobre as que é preciso 
reflexionar para realizar os informes de seguimento e o Informe de 
Revisión pola Dirección do curso 16-17. 

3. Aprobación, se procede, do documento "Política e obxectivos
de Calidade do Centro", anexo ao Manual de Calidade da FFT, 
para o curso 2017-18. 

Tras un pequeno resumo de novidades realizado polo decano —no 
que sinala que se aumentaron, en xeral, as metas (especialmente a 
de ocupación dos títulos) —, apróbase por asentimento.  

4. Consulta aos membros da Comisión de Calidade sobre a
interpretación dos artigos 4.5. e 5.3. do Regulamento de 
Traballo Fin de Grao da FFT. 

En primeiro lugar, aclárase que non se trata de abrir unha 
modificación no regulamento, senón de reflexionar sobre os artigos 
indicados. Lévase esta reflexión á comisión de calidade por ser esta 
a encargada da redacción do regulamento. Unha vez lidos os artigos 
correspondentes, o conxunto da comisión considera que a 
interpretación é evidente: deben ofrecerse 3 traballos de nova 
matrícula cada curso académico e esta asignación ten validez por 
dous anos. Esto supón que nun mesmo curso pódense acumular ata 
6 TFG, pois poden quedar pendentes os asignados o ano anterior.  

Ao fío da interpretación de artigos, tamén se comentan distintos 
problemas que implica a asignación equitativa do volumen de TFG. 

5. Reflexión e valoración do desenvolvemento de graos e
mestrados durante o curso 2016-17 para a elaboración do 
Informe de Revisión pola Dirección. 
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A vicedecana de calidade comenta que este ano vaise retrasar a 
realización do informe e que, ademais, a Área Departamental está a 
reunir todas as taxas de cada título, que serán enviadas a mediados 
do mes de novembro para proceder á reflexión concreta sobre cada 
ítem.  

Posto que están presentes o Coordinador do Mestrado en Estudos 
Ingleses Avanzados (Jorge Figueroa Dorrego) e o Coordinador do 
Grao en Linguas Estranxeiras (Eduardo Varela), proponse aos 
coordinadores que fagan unha valoración xeral do desenvolvemento 
dos títulos no curso 16-17. 

O profesor Figueroa Dorrego apunta como aspectos positivos ao 
longo do curso 16-17 o feito de superar o proceso de Acreditación 
do título, cunha cualificación global moi positiva. Comenta que está 
moi satisfeito co bo funcionamento xeral do mestrado e coa taxa de 
ocupación, xa que conta con máis de 35 novas matrículas por curso 
académico (é un mestrado interuniversitario). Ademais, as enquisas 
son moi positivas en canto á satisfacción por parte do alumnado. 
Entre os aspectos negativos destaca o feito de que, pola grande 
oferta de mestrados que hai en Vigo e o carácter práctico que 
orienta actualmente ao alumnado, o número de persoas matriculadas 
que proveñen da Universidade de Vigo é moi pequeno en 
comparación co do resto de universidades. Tamén sinala que no 
primeiro cuadrimestre do mestrado, o alumnado adoita incidir no 
carácter demasiado xeral da formación, na que se mestura lingua e 
literatura. Por parte do profesorado, as queixas máis frecuentes 
adoitan ser relativas á saturación de docencia e pouco 
recoñecemento en POD.  

O coordinador do Grao en Linguas Estranxeiras, Eduardo Varela, 
comenta que en xeral o desenvolvemento no 16-17 foi satisfactorio, 
e que comentará os aspectos menos positivos. Neste sentido, entre 
os aspectos máis negativos destaca a elevada taxa de abandono do 
grao (un 40%) e o gran número de TFG pendentes de defenderse, 
que provocan unha acumulación aos docentes. Os puntos febles son 
os relativos a aspectos organizativos, sobre todo os sistemas de 
avaliación que recollen algunhas guías docentes. Por outra banda, as 
baixas de persoal no departamento de FIFA tamén contribuíron a 
xerar algunhas queixas entre o alumnado e algún problema de 
organización, todos resoltos satisfactoriamente. Finalmente, entre as 
queixas comúns entre o alumnado destaca o exceso de formación 
teórica sobre a práctica.  

Todas estas reflexións, xunto coa análise polo miúdo de cada taxa e 
indicador, serán recollidas no Informe de Revisión pola Dirección 
correspondente ao curso 2016-17. 
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6. Rolda aberta de intervencións.
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DILIXENCIA para facer constar que esta acta foi aprobada, 

sen alegacións, na reunión ordinaria da Comisión de Calidade 

Susana Rodríguez B3.rcia 
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ANEXOS 

1. Anexo ao Manual de Calidade da FFT: “Política e Obxectivos de Calidade
17-18”. 
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Anexo 2: Política e O
bxectivos de Calidade do Centro 

Política de Calidade do Centro 

A política de calidade da FFT concede especial im
portancia á satisfacción de alum

nado, profesorado e persoal de  adm
inistración com

o 
integrantes fundam

entais do centro. N
ese sentido, a nova política de calidade diríxese principalm

ente a acadar o cum
prim

ento das 
expectativas form

ativas das súas egresadas e egresados e o seu recoñecem
ento nos ám

bitos académ
icos, profesionais e sociais. Tam

én busca 
satisfacer as dem

andas do profesorado no que respecta á xestión eficaz dos procedem
entos vinculados coa calidade. Para iso existe o 

com
prom

iso de em
pregar todos os recursos hum

anos e m
ateriais dispoñibles dentro do cum

prim
ento da norm

ativa vixente e en coherencia 
cos criterios e coas directrices establecidos. Así establécense as seguintes liñas xerais que constitúen a política de calidade do centro: 

- M
anter unha oferta form

ativa axustada ás dem
andas, ás necesidades e expectativas da sociedade, para consolidar altos niveis de calidade nas 

súas titulacións, sen renunciar aos fundam
entos académ

icos da U
niversidade baseados no desenvolvem

ento do coñecem
ento, do espírito 

crítico, da capacidade de análise e de reflexión. 

- M
ediar eficazm

ente entre os grupos de interese do centro, especialm
ente entre alum

nado e profesorado, co fin de m
ellorar a docencia e de 

acadar a satisfacción por parte de am
bos grupos. 

-Alcanzar a consecución das m
etas de calidade establecidas anualm

ente polo centro e asociadas a indicadores académ
icos. 

- Facilitar a xestión dos procedem
entos de calidade e a form

ación continua en m
ateria de calidade do persoal docente e investigador, persoal 

de adm
inistración e servicios e do alum

nado. 

- Asegurar a im
plantación, desenvolvem

ento e seguim
ento tanto do sistem

a de garantía interna de calidade (SGIC) com
o de todos os procesos 

vinculados coa calidade que afectan ao centro e ás súas titulacións. 

- Asegurar unha docencia, investigación, xestión e transferencia de coñecem
ento con perspectiva de xénero para elim

inar os obstáculos que 
im

piden unha igualdade real entre as m
ulleres e os hom

es. 
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- Asegurar unha docencia, investigación, xestión e transferencia de coñecem
ento que teña en conta a diversidade funcional para elim

inar os 
obstáculos que im

piden unha igualdade real ás persoas con necesidades especiais. 

- Acadar un com
prom

iso perm
anente de m

ellora continua, e propoñer e levar a cabo as accións necesarias para o m
antem

ento e m
ellora da 

calidade no centro. 
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O
bxectivos de Calidade do Centro 

Procesos/ Procedem
entos 

O
bxectivos 

Indicadores (incluídos no panel de indicadores do  
SG

IC) 
M

eta 

AC- Xestión académ
ica 

PC04 Selección-adm
isión e m

atriculación de 
estudantes

___________________________ 

DO
- Docencia

 
DO

-202 Prom
oción das titulacións 

Adaptar a oferta form
ativa á dem

anda sen renunciar aos 
fundam

entos académ
icos da U

niversidade. 

Adaptar o perfil de ingreso do alum
nado ao perfil requirido. 

Captar un volum
e de estudantado axustado á oferta de prazas. 

Difundir a oferta form
ativa. 

Evolución do estudantado m
atriculado en cada curso académ

ico 

Graos e m
estrados: M

anter 
ou increm

entar o núm
ero 

de estudantado 
m

atriculado. 

O
cupación da titulación 

100%
-105%

 

Preferencia (Porcentaxe de alum
nado inscrito com

o prim
eira 

opción) 
90>100%

 

Adecuación (Porcentaxe de alum
nado m

atriculado na súa 
prim

eira opción) 
70>80%

 

N
ota m

edia de acceso do estudantado ás titulacións 
7>8,5

1 

M
ellorar os resultados académ

icos das titulacións 
Duración m

edia dos estudos 
Grao: 4-5 anos >5. 

M
estrado: 1 -1,5 ano. 

Taxa de rendem
ento 

>80%
 

Taxa de abandono 
Grao:<15%

 M
estrado: <5%

 

Taxa de eficiencia 
90%

 

Taxa de graduación 
90%

 

Taxa de éxito 
80%

 

DO
-Docencia 

D01- Xestión dos program
as form

ativos

Xestionar de form
a efectiva os program

as form
ativos 

Seguim
ento das titulacións 

100%
 

Acreditación das titulacións 
100%

 

1 Segundo o sistem
a actual. 
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Mellorar a cualificación do POI e do PAS Cualificación do POI (porcentaxe POI co grao de Ooutor/a sobre o total de 

POI) 
Grao e Mestrado:70 80% 

PE-Xestión de persoal 

MC- Xestión da Ca/idade e Me/lora Mellorar a satisfacción dos grupos de interese 

Continua 

MCOS Satisfacción das usuarias e usuarios 

Resultados de investigación de carácter académico (relación entre número 

de sexenios obtidos polo POI doutor/a sobre o número de sexenios 

potencia is) 

% de PAS en programas de formación 

Grao de satisfacción das persoas tituladas 

Grao de satisfacción das entidades empregadoras 

Grao de satisfacción do profesorado 

Grao de satisfacción do alumnado 

>70% 

>80% 

>3,5 sobre 5 

>3 sobre 5 

3,5 sobre 5 

3 sobre 5 

DE- Dirección Estratéxica Certificación da implantación do sistema de calidade do centro Certificación da implantación de sistemas de calidade Mantera certificación 

*Nota: No seguinte cadro recóllese unha lista de obxectivos de calidade institucionais. Cada centro deberá alíñalos coa política de calidade e

coas liñas estratéxicas, establecendo as metas oportunas en cada caso. 

O centro poderá así mesmo determinar outros obxectivos adiciona is a condición de que asegure que cumpran cos criterios de concreción, 

medición e realismo, xestionándose segundo o establecido no procedemento DE-01 Pl Planificación e desenvolvemento estratéxico 

Aprobado 27/10/2017 
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Cuestións Xerais 

A Facultade de Filoloxía e Tradución, obtivo a certificación da implantación do 
seu sistema de calidade o 7 de outubro de 2014. 

Tal e como se establece na guía publicada pola ACSUG, é pertinente a 
realización do seguimento da certificación ao transcurso de tres anos dende a 
súa obtención. 

Para levar a cabo este seguimento preséntase a seguinte información: 

1. Informe de seguimento das accións de mellora comprometidas no proceso
de certificación do SGIC e recollidas no informe final de certificación.

2. Informe de cambios no SGIC dende a súa certificación.

3. Anexo - Evidencias documentais.
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1. Informe de seguimento das accións de mellora
comprometidas no proceso de certificación do 
SGIC (recollidas no informe final de certificación) 

Non Conformidade 1-NCM1 

Información recollida no 
Informe Final de 
Certificación 

Acción de mellora establecida 

“No se evidencia ni el 
despliegue ni una correcta 
implantación de los 
Procedimientos PE02, PA05 y 
PA06 relativos al personal 
docente e investigador y al 
personal de administración y 
servicios.” 

“1- Redefinir (revisar y actualizar) los procesos relacionados con la 
gestión del personal (PDI y PAS) integrando la dimensión institucional 
(tanto en el ámbito de gestión como en el académico) en el SGIC del 
centro. 

2.- Incorporar como miembros de la comisión de calidad a los directores 
de todos los departamentos con docencia en el centro. Con esta medida, 
se pretende obtener información sobre los procesos de contratación del 
profesorado, detectar las necesidades de incorporación y formación del 
PDI y mejorar los procesos de toma de decisiones. Además, se integra la 
información procedente de todos los departamentos, lo que facilitará la 
comparación de políticas y necesidades.” 

Estado de Situación 

Esta acción de mellora foi desenvolvida completamente. O 17 de xullo de 2017 a Área de calidade, 
logo de traballar de forma colaborativa con centros, servizos e unidades da Universidade de Vigo 
presentou dous procedementos actualizados e mellorados: 

PE01-P1 Xestión do PAS 
PE02-P1 Xestión do Persoal docente e investigador PDI 

A Facultade de Filoloxía e Traducción  aprobou en Comisión de Calidade do 21 de setembro de 2017 
e en Xunta de Facultade o 18/10/2017 estes procedementos. Os rexistros asociados aos mesmos 
serán xerados e arquivados ao longo deste curso académico 2017-2018 (curso no que entraron en 
vigor os procedementos comentados).  

En canto á incorporación das direccións de departamento da Facultade de Filoloxía e Tradución na 
Comisión de Calidade, esta mellora está completamente desenvolvida dende o curso 2014-2015. Na 
actualidade, os directores e directoras de departamento continúan integrando a Comisión de 
Calidade do Centro, como se pode comprobar nas actas das comisións celebradas entre 2015 e 
2017 (dispoñibles en  http://fft.uvigo.es/gl/calidade/comision-de-calidade), e participan 
activamente nas reunións.  

No curso 2016-17 producíronse cambios na dirección do Departamento de Filoloxía Inglesa, 
Francesa e Alemán por cese da directora (D.ª Elena Celsa Seoane Posse). Ao longo do curso 2016-
17, e ata a actualidade, a directora do departamento é a profesora Veljka Ruzicka Kenfel, que forma 
parte xa como membro nato da Comisión de Calidade. Eduardo Varela Bravo aceptou o encargo de 
atender a Coordinación do Grao en Linguas Estranxeiras, polo que tamén pasou a formar parte 
coma membro nato da Comisión de Calidade da FFT. 

Asimesmo, durante o proceso de acreditación do Mestrado en Tradución para a Comunicación 
Internacional nomeouse novo coordinador do título a José Yuste Frías, que pasa a ocupar o cargo 
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anteriormente desempeñado por Xoán Montero. Polo tanto, tamén se renovou este membro da 
Comisión de Calidade. 

Por outra banda, resulta especialmente relevante mencionar que, debido á reforma da 
administración, o proceso de provisión de postos RPT-PAS, modificouse substancialmente a xestión 
administrativa dos departamentos, que pasaron en xullo de 2017 a xestionarse conxuntamente por 
unha “Unidade Departamental de Humanidades”. O proceso electoral que levará a elección de 
membros do PAS coma representantes do centro aínda está curso no momento de redactar este 
informe, polo que aínda están vacantes as prazas deste sector na Comisión de Calidade.  O sorteo 
da Xunta electoral para as eleccións a representantes na Xunta de Facultade nos sectores B 
(persoal docente e investigador non indefinido), C (alumnado matriculado en 1º, 2º e 3º ciclo) e D 
(persoal de administración e servizos) tivo lugar o xoves 19 de outubro de 2017 ás 11:30 horas no 
negociado de asuntos xerais (decanato). Con todo, cómpre sinalar que ata o curso 2016-2017 
contábase  cun representante de PAS na Comisión de Calidade que asistía regularmente.  

En resumo, o centro desenvolveu plenamente as melloras relativas á renovación de procesos de 
xestión de PAS e PDI e incorporou á Comisión de Calidade tanto ás direccións dos departamentos 
coma ao Persoal de Administración e Servizos. 

Evidencias 

Enlace web do centro aos procedementos aprobados: 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/procedementos 

Enlace web do centro na que pode comprobarse a composición da Comisión de Calidade do Centro 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/comision-de-calidade 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/procedementos
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/comision-de-calidade
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Non Conformidade 2-NCM2 

Información recollida no 
Informe Final de 
Certificación 

Acción de mellora establecida 

“No se evidencia una 
correcta implantación del 
procedimiento PA07 
respecto de la gestión de los 
recursos materiales” 

“1.- Elaborar y aprobar los procedimientos del SGIC pendientes de 
actualizar, es decir: 

- Gestión de las infraestructuras y ambiente de trabajo (IA). 

- Gestión de compras y evaluación de los proveedores. 

2.- Finalizar la elaboración definitiva y aprobar los procedimientos ya 
revisados durante el curso 2013/2014, es decir: 

- Dirección estratégica. 

- Gestión de la calidad y mejora continua.” 

Estado de Situación 

Acción desenvolvida parcialmente. 

Os procedementos de Xestión de infraestruturas e ambiente de traballo e Xestión de compras e 
avaliación de proveedores non foron incorporados ao Sistema de calidade dos centros ao ter un 
marcado carácter institucional. Estes procedementos están a ser revisados na actualidade, nun 
proxecto coordinado e liderado pola Área de Calidade. 

Os procedementos ligados á “Dirección estratéxica” e a “Xestión de calidade e mellora continua” 
foron aprobados e implantados no centro: 

• DE-01 P1Planificación e desenvolvemento estratéxico. Aprobación: 27/01/2015  e
02/02/2015 pola comisión de calidade e Xunta de facultade respectivamente.

• DE-02 Seguimento e medición. Aprobación: 27/01/2015  e 02/02/2015 pola comisión de
calidade e Xunta de facultade respectivamente.

• DE-03 Revisión do sistema pola dirección. Aprobación: 27/01/2015  e 02/02/2015 pola
comisión de calidade e Xunta de facultade respectivamente.

• MC-02 Xestións de queixas, suxestións e parabéns. Aprobación: 27/01/2015  e
02/02/2015 pola comisión de calidade e Xunta de facultade respectivamente.

• MC-05 Satisfacción das usuarias e usuarios. Aprobación: 27/01/2015  e 02/02/2015
pola comisión de calidade e Xunta de facultade respectivamente.

Finalmente, en canto ás infraestruturas do centro, cómpre sinalar que durante o curso 2017-18 
estase a instalar un laboratorio de fonética con fins de investigación; melloráronse notablemente as 
salas de videoconferencia do centro para optimizar a docencia non presencial; e, por último, estase 
a ampliar a dotación do Laboratorio IS4 para aumentar o número de postos de traballo. En 
conxunto, as diferentes obras levadas a cabo no centro optimizaron a accesibilidade e a calidade da 
docencia. 

Evidencias 

Enlace web ao centro 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/procedementos 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/procedementos


Campus de Vigo Facultade de Filoloxía 

e Tradución 

6 

Non Conformidade 3-NCM3 

Información recollida no 
Informe Final de 
Certificación 

Acción de mellora establecida 

“En la composición actual de 
la Comisión de Calidad no se 
encuentran representantes ni 
de los estudiantes ni de los 
egresados tal y como se 
define en el Manual de 
Calidad.” 

“1.- Sensibilización del estudiantado sobre la necesidad de participar en los 
órganos de gobierno y decisión del centro a través de las 
charlas informativas y orientación en las reuniones celebradas con los 
tutores PAT. 
Nombramiento de representantes de cada curso dentro del PAT del centro 
con la finalidad de conseguir que los estudiantes se acostumbren a 
representar y a ser representados, y motivarlos a participar activamente en 
los órganos de decisión. 

2.- Campaña intensiva específica de captación previa a la convocatoria de 
elecciones a miembros de la junta del centro. 

3.- En vista de la imposibilidad de convocar elecciones a la Junta de Centro 
antes de diciembre de 2015, se establece como medida 
anticipada proponer el nombramiento en la próxima junta de centro al 
representante del sector de alumnado. 
En todo caso, el manual de calidad, en el que se establece la estructura de 
la comisión de calidad, será objeto de actualización en el cuarto 
trimestre de 2014.” 

Estado de Situación 

Acción desenvolvida completamente, salvo no que atinxe á integración do alumnado egresado, que 
só participa coma grupo de interese invitado nos procesos de acreditación dos títulos. A alta e activa 
participación do alumnado na Xunta de Facultade e nas comisións delegadas trátase, de feito, dun 
dos maiores logros do equipo decanal que entrou no centro en novembro de 2015, xa que se 
fomentou dende a dirección e dende as coordinacións a participación do alumnado nos órganos 
colexiados e comisións do centro. Froito desta filosofía participativa e integradora acadáronse 39 
representantes que se distribuíron nas diferentes comisións. O decano reúnese cos representantes 
que integran a Xunta de Facultade cando é preciso tomar decisións que atinxen ao futuro 
académico do estudantado, como por exemplo a implantación de diferentes módulos e materias 
optativas dos planes de estudo. 

No Informe de Revisión do Sistema pola Dirección 2015-16 sinálanse os beneficios desta 
incorporación do estudantado á vida académica: “Neste curso comprobouse que a participación do 
alumnado na vida académica, reiteradamente solicitada, e a súa presenza en órganos e comisións 
do centro é moi positiva porque contribúe a detectar as deficiencias e as fortalezas das titulacións 
ofertadas. A voz do alumnado resulta esencial para o desenvolvemento óptimo da vida académica e 
por iso é un éxito moi relevante do equipo decanal ter conseguido no curso 2015/2016 a 
implicación do estudantado nos principais órganos e comisións da FFT (con data 1 de decembro 
2016 hai un total de 39 alumnos/as que participan nos diferentes órganos e comisións). A isto 
debemos engadir os representantes do alumnado nos Consellos de Departamento dende novembro 
2016.” 

No curso actual está en marcha o proceso electoral do Sector Alumnado para renovar a 
representación nas comisións delegadas e na Xunta de Facultade. O proceso continúa aberto no 
momento da redacción deste informe. O sorteo da Xunta electoral para as eleccións a 
representantes na Xunta de Facultade nos sectores B (persoal docente e investigador non 
indefinido), C (alumnado matriculado en 1º, 2º e 3º ciclo) e D (persoal de administración e servizos) 
tivo lugar o xoves 19 de outubro de 2017 ás 11:30 horas no negociado de asuntos xerais (decanato). 
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Asimesmo, ao longo do Curso 16-17 avanzouse en termos de integración do alumnado a partir da 
aprobación dos “Estatutos da Delegación de Alumnado da Facultade de Filoloxía e Tradución” que 
están dispoñibles na web do centro.  

Finalmente, iniciouse o proceso para a elección de delegados e delegadas de curso, unha figura que 
só se implantara, con éxito, no Grao en Linguas Estranxeiras e que se buscou incorporar en todos 
os títulos. Con data 18/07/2017 aprobouse en Xunta de Facultade o “Porcedemento de elección de 
delegados e delegadas de curso” para todos os graos da FFT. Esta figura, xunto coa coordinación de 
PAT por grao que se implantou no curso 2017-18 (aprobado en Xunta de Facultade o 6/05/2017), 
contribúen notablemente a facer máis fluída a relación entre docentes e discentes, e axuda a 
solucionar con dilixencia os diferentes conflictos académicos.  

En canto á actualización do Manual de Calidade, esta renovación realízase anualmente, sobre todo 
en canto ás liñas estratéxicas xerais e aos obxectivos de calidade do centro (modificados e 
aprobados por última vez o 27/10/2017).  

Evidencias 

Enlace web ao composición da Comisión de Calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/comision-de-calidade 

Enlace ao Informe de Revisión do Sistema pola Dirección 2015-16 

http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1_DE-03_P1_2015-16.pdf 

Enlace á reforma do PAT 2017-18 

http://fft.uvigo.es/gl/alumnado/plan-de-accion-titorial 

Enlace aos Estatutos da Delegación de Alumnado da FFT 

http://fft.uvigo.es/images/docs/alumnado/Estatutos_DA_FFT.pdf 

Enlace coa Acta de XF do 18 de xullo de 2017 

http://fft.uvigo.es/images/docs/facultade/goberno/xf/actas/Acta_XF_20170718.pdf 

Enlace ao Procedemento para regular a elección de delegados e delegadas de curso 

http://fft.uvigo.es/images/docs/facultade/normativa/Procedemento_eleccion_delegadxs.pdf 

Enlace á última modificación aprobada dos obxectivos de calidade do centro 

http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/manual/Anexo_04.pdf 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/comision-de-calidade
http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1_DE-03_P1_2015-16.pdf
http://fft.uvigo.es/gl/alumnado/plan-de-accion-titorial
http://fft.uvigo.es/images/docs/alumnado/Estatutos_DA_FFT.pdf
http://fft.uvigo.es/images/docs/facultade/goberno/xf/actas/Acta_XF_20170718.pdf
http://fft.uvigo.es/images/docs/facultade/normativa/Procedemento_eleccion_delegadxs.pdf
http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/manual/Anexo_04.pdf
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Oportunidade de mellora-PM1 

Información recollida no Informe 
Final de Certificación 

Acción de mellora establecida 

“Se debe acercar la información relativa 
al funcionamiento del Sistema de 
Garantía de Calidad a los grupos de 
interés no universitarios (egresados y 
empleadores, por ejemplo) como parte de 
la rendición de cuentas a la sociedad. En 
esta línea se debe evitar la atomización 
en la información que ofrece la Facultad 
sobre su oferta formativa y el 
funcionamiento de la Comisión de 
Calidad y aumentar su inteligibilidad.” 

1.- Revisar y sintetizar la información sobre la oferta 
formativa y el funcionamiento de la Comisión de calidad 
haciendo que primen criterios de claridad y relevancia 
para los G.I. no universitarios. 

2.- Definir de manera precisa un plano operativo de 
información pública que facilite la difusión y 
organización 

Estado de Situación 

Esta acción foi desenvolvida completamente. 

A nova web da facultade recolle unha información moito máis organizada e clara da oferta formativa 
e das cuestións e resultados relativos ao Sistema de Garantía de Calidade. A nova web foi 
redeseñada e posta en pleno funcionamento co novo formato en maio de 2017.  

O rexistro asociado a o procedemento DO0301-P1 Información pública e rendemento de contas, que 
fai referencia ao Plan operativo de información pública foi elaborado e aprobado pola comisión de 
calidade da facultade o 22 de abril de 2016. Neste sentido, cabe subliñar que a transparencia 
constiúe unha das prioridades do novo equipo directivo da FFT e ten o seu reflexo na nova web do 
centro que, por unha banda, é análoga en estrutura e contidos ás de outras facultades da 
Universidade de Vigo, co que contribúe a consolidar a imaxe corporativa da Universidade; e, por 
outra banda, esta web xa está demostrando a súa eficiencia tendo en conta o número de consultas 
recibidas relacionadas con cuestións académicas das que antes o alumnado recibía información 
insuficiente.  

Evidencias 

1: Nova web da Facultade 

http://fft.uvigo.es/gl/ 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic 

2: Plan operativo de información pública: 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/evidencias 

http://fft.uvigo.es/gl/
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/evidencias
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Oportunidade de mellora -PM2 

Información recollida no Informe 
Final de Certificación Acción de mellora establecida 

“El trabajo de la Comisión de Calidad debe 
incluir en el futuro el análisis de la evolución 
histórica de los indicadores de rendimiento 
académico tanto globales como ligados a 
cada asignatura, el análisis de las quejas y 
sugerencias que remitan los diferentes 
grupos de interés y el análisis de la 
inserción laboral de los egresados de los 
títulos de la Facultad. 

”1.- Revisar y analizar anualmente la evolución 
histórica de los indicadores de rendimiento académico 
dentro de la Comisión de calidad y difusión de los 
mismos en la JC. 

2.- Revisar y analizar pormenorizadamente las quejas y 
sugerencias recibidas en el centro durante el curso dentro 
de la Comisión de calidad y difusión de la información en 
la Junta del centro. 

3.- Aplicar la encuesta institucional de seguimiento de 
egresados elaborada por el Área de calidad y distribuirla 
entre los egresados del centro para obtener datos. La 
citada encuesta, destinada a obtener los índices de 
satisfacción de los egresados fue elaborada por un grupo 
de trabajo multidisciplinar coordinado por el área de 
calidad. Esta información completará los datos facilitados 
desde ACSUG y desde otras fuentes, de cara a obtener 
una información completa  sobre los titulados.” 

Estado de Situación 

1. A Comisión de Calidade analiza anualmente a evolución dos indicadores de rendemento e a
totalidade de indicadores do sistema de calidade a través del Informe de Revisión pola 
dirección de todos os títulos adscritos ao centro. Este informe publícase na web para a  súa 
consulta polos grupos de interés. No curso presente xa se iniciou na Comisión de Calidade do 
centro a reflexión e análise dos resultados obtidos no curso 2016-17 na reunión mantida o 27 
de outubro de 2017, cuxa acta está pendente de aprobación, polo que non está dispoñible 
aínda na web da FFT. 

2. AS QSP (Queixas, suxestións e parabéns), tamén son analizadas cunha periodicidade
mínima anual na comisión de Calidade. A aplicación centralizada para a xestión de QSP 
permite extraer un informe detallado das achegas recibidas o seu tratamento o tempo de 
resposta etc. Parte desta información (a que non está suxeita a protección de datos) reflíctese 
de forma breve no Informe de Revisión pola dirección. Este informe é aprobado pola Xunta de 
Facultade, polo que todos os membros do centro que integran este órgano poden coñecer en 
tempo e forma as cuestións relativas ás QSP recibidas no centro nas condicións de 
privacidade referidas anteriormente. Ademais, existen rexistros internos de calidade onde 
consta un resumo das diferentes queixas recibidas ao longo do curso. En concreto, nos 
Informes de Coordinación dos títulos (DO-0201 P1 "Informe de Accións de Coordinación) 
recóllense coma anexos tanto as actas das reunións mantidas coma o resumo do seguimento 
das diferentes queixas. Por último, cabe sinalar que o botón para emitir unha QSP está 
disposto na páxina principal da web da Facultade. 

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

Informe de revisión pola dirección 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/resultados-de-medicion 

Enlace coa web do centro e botón de QSP 

http://fft.uvigo.es/gl/ 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/qsp/ 

Informe de resultados de persoas tituladas e empregadores da Área de Calidade: 

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/ 

Oportunidade de mellora -PM3 

Información recollida no Informe 
Final de Certificación 

Acción de mellora establecida 

“Se recomienda redefinir y desarrollar unos 
objetivos de calidad, conforme a una 
estrategia basada en la mejora continua y 
que se determinen las acciones necesarias 
para poder llevarlos a cabo. Así, los 
objetivos establecidos por la Facultad 
deberían caracterizarse por los siguientes 
requisitos: ser medibles de forma que se 
pueda conocer su grado real de 
consecución, ser alcanzables, estar 
coordinados con los planes de mejora de la 
Facultad, involucrar a los distintos grupos 
de interés y poder ser desarrollados a 
través de planes concretos de actuación.” 

1.- Aprobar el Manual de Calidad revisado y actualizado 
durante el curso 2013/14 (anexo 4 guía de objetivos de 
calidad), de forma que: 

- Se establezcan criterios y requisitos para la determinación 
de objetivos de calidad del centro y 

- basándose en esto, se redefinan los objetivos de calidad 
existentes, así como las líneas de actuación y los indicadores 
que permitan 
desarrollarlos 

Estado de Situación 

Acción de mellora desenvolvida completamante. 

Tanto o Manual de calidade como a política de calidade foron aprobados de acordo co establecido na 
acción de mellora comprometida. Aprobándose o 27 de xaneiro de 2015 en Comisión de calidade e o 
3 de Febreiro de 2015 na Xunta de Facultade. 

Posteriormente realizouse unha revisión e actualización pola comisión de calidade  dos obxectivos 
de calidade para garantir a súa vixencia e pertinencia.  A renovación realízase anualmente, sobre 
todo en canto ás liñas estratéxicas xerais e aos obxectivos de calidade do centro (modificados e 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/resultados-de-medicion
http://fft.uvigo.es/gl/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/qsp/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
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aprobados por última vez en Comisión de Calidade o 27/10/2017). As metas dispostas cada curso 
adoitan mellorar as do curso anterior, en consonancia coa idea de mellora continua. 

Ambos documentos estratéxicos do centro forman parta da información pública relevante que figura 
na web. 

Evidencias 

Manual de calidade: 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/manual-de-calidade 

Política de calidade e Obxectivos de calidade 

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/politica-e-obxectivos-de-calidade 

Oportunidade de mellora -PM4 

Información recollida no Informe 
Final de Certificación Acción de mellora establecida 

“Se debe continuar con la búsqueda de 
medidas que permitan aumentar la 
participación de los estudiantes en la 
cumplimentación de las encuestas de 
satisfacción.” 

“1.- Rematar las actividades llevadas a cabo por un grupo de 
trabajo multidisciplinar que se constituyó con el objetivo de 
racionalizar y mejorar las metodologías de evaluación 
empleadas. 
Este grupo de trabajo se constituyó en abril de 2014 y 
actualmente está en fase final de conclusiones, pendiente de 
reunión de cierre. 
2.- Realización de una campaña institucional para explicar y 
fomentar las actividades de recogida de opinión de los 
distintos Grupos de Interés. Se incidirá en la explicación de la 
importancia de cada una de las encuestas y de su impacto en 
los programas de calidad y mejora continua de los centros y 
de los servicios. 
3.- Mejorar el acceso a la aplicación informática 
para la cumplimentación de las encuestas de satisfacción.” 

Estado de Situación 

Esta acción de mellora foi desenvolvida completamente. 

1. Dende a Área de Calidade constituíuse no curso 206-17 un grupo de traballo que buscou a
simplificación das enquisas de satisfacción co fin de facelas máis atractivas para o
alumnado. Deste grupo de traballo saíron novos formularios máis sinxelos que poden ser
resoltos en menos tempo. Tamén se levou a cabo unha fórmula de recordatorio para cubrir
as enquisas a través de Faitic e da Secretaría Virtual.

2. Deseñouse e desenvolveuse a campaña de publicidade e promoción da participación das
enquisas  con resultados desiguais nas distintas titulacións. Achégase cartel  da campaña
(ver anexo 1.3.).Tamén se mellorou o acceso a aplicación das enquisas nun traballo
coordinado cos servizos informáticos. Asimesmo, dende as coordinacións dos títulos
enviáronse recordatorios periódicos da realización da enquisa. Por útlimo, nas reunións de
PAT tamén se introduciu o tema da importancia dos datos aportados nas diferentes
enquisas co fin de incentivar a participación do alumnado.

http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/manual-de-calidade
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/politica-e-obxectivos-de-calidade
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Evidencias 

Información da campaña institucional de promoción das enquisas 

Anexo 1.3. (páxinas 138-139-140 deste informe) 

Oportunidade de mellora -PM5 

Información recollida no Informe 
Final de Certificación Acción de mellora establecida 

Se evidencia la necesidad de una mayor 
implicación institucional en todo aquello 
relativo al Sistema de Garantía de Calidad 
intentando mejorar la conexión, en materia 
de calidad, entre los diferentes 
vicerrectorados, lo que facilitaría la correcta 
implantación de aquellos procedimientos 
estratégicos y 
de apoyo que, tal y como se encuentran 
definidos, no dependen de la Facultad  

1.- Crear un órgano institucional (Comisión de 
calidad) en materia de calidad con labores de 
coordinación y análisis. (Esta acción está 
prevista en el programa electoral del equipo 
rectoral) 
Para llevar esto a término, la acción inicial será 
elaborar un borrador de reglamento interno de la 
comisión de calidad. 

2.- Desarrollar canales de información a través 
del área de calidad que permitan y/o favorezcan 
una mayor coordinación institucional entre las 
distintas vicerrectorías y entre los centros (GI 
intercentros, jornadas de presentación de 
actividades, redes de colaboración, etc.) 

3.-Sugerir al Consejo de Gobierno de la UVigo un cambio 
de reglamento que implique la presencia de un miembro 
del área de calidad, con voz y voto en todas las 
comisiones de las vicerrectorías. 

Estado de Situación 

1. e 2. As accións 1 e 2 foron concretadas segundo o establecido.

1. e 2. O xoves 3 de decembro de 2015 creouse a Comisión de calidade da Universidade pode
consultarse o seu regulamento  no anexo a este documento. Pode consultarse a acta co acordo a 
través do enlace 
http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/Acordos_da_Co
misixn_3_de_dec2015.pdf 

3. En canto á presenza dun membro da área de calidade en Consello de Goberno, no que respecta
ao centro, ningún membro do equipo directivo —malia que o decano si suxeriu a posibilidade de 
formar parte do Consello de Goberno—, pertence a este órgano da universidade. En todo caso, a 
tarefa de levar as medidas suxeridas no punto 3, non compete á dirección da FFT por non ser 
membros do Consello de Goberno. Na composición actual do Consello de Goberno non participa 
ningún membro da Área de Calidade como consta na información dispoñible na web 
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/organos/consello/ 

http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/Acordos_da_Comisixn_3_de_dec2015.pdf
http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/Acordos_da_Comisixn_3_de_dec2015.pdf
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/organos/consello/
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Evidencias 

Regulamento da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo 

Anexo 1.2. 

Actas de aprobación del Consello de Goberno da Universidade de Vigo do regulamento da 
Comisión de Calidade de la Universidade de Vigo 

Anexo 1.1.  

Oportunidade de mellora –PM6 

Información recollida no Informe 
Final de Certificación  

Acción de mellora establecida 

 
“Se recomienda que la aplicación 
informática con la que se gestiona el 
Sistema de Garantía de Calidad de la 
Facultad sea más amigable e intuitiva para 
que su uso se pudiera simplificar y 
generalizar, al menos, a los miembros de la 
Comisión de Garantía de Calidad de la 
Facultad.” 
 

 
1.- Continuar con el desarrollo de las mejoras de 
la aplicación informática planificadas, incidiendo 
en aquellas cuestiones que facilitan el manejo de 
las mismas por parte de los usuarios. 
 
2.- Estudiar la viabilidad y analizar, técnica y 
económicamente, alternativas a la aplicación 
informática actual 

Estado de Situación  

As accións propostas desenvolvéronse completamente segundo o definido no plan de mellora. 

Estívose a traballar no deseño dunha nova aplicación informática que se concretou este mesmo 
curso académico 2017-2018. 

Accedese a través da secretaría virtual da Universidade de Vigo. Non obstante, hai que sinalar que 
esta nova plataforma aínda non está plenamente implantada e atópase en período de probas.  

Evidencias 

Ver Anexo 1: 

Acceso á aplicación informática (aceso restrinxido): 

https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=perfil 

 

https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=perfil
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2. Informe de cambios no sistema de calidade 
desde a súa certificación 

Universidade: Universidade de Vigo 
Centro: Facultade de Filoloxía e Tradución 

Nombre y cargo de la persona que cumplimenta esta ficha:  
Susana Barcia (Coordinadora de calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución) 
Raquel Gandón Chapela (Técnica Superior de Calidade- Área de Calidade 

[Redacción deste apartado: Raquel Gandón Chapela, Técnica de Calidade] 
 
FECHAS CLAVE SGC:  
 
Año 2009: El SGIC desarrollado inicialmente en el centro fue aprobado en Junta de Centro el 18 de 
junio de 2009 (esta versión constituye la Edición 01). 
 
Año 2010: La versión posterior resultado de diversas modificaciones en respuesta al informe inicial 
de evaluación de ACSUG constituye la Edición 02 (con fecha de 04/03/2010). 
Durante el resto del curso 2009-2010 se llevó a cabo la organización de la implantación, la cual 
comenzó a llevarse a cabo en el curso 2010-2011.  
 
Año 2013: Se lleva a cabo una mejora de los sistemas de garantía interna de calidad de los centros, 
considerando criterios de simplificación operativa, eficacia y sostenibilidad. Además, se inicia el 
proceso de coordinación e integración con otros sistemas de gestión de calidad (ámbito de gestión…) 
En mayo 2013 se concluye la mejora de un primer bloque de procedimientos (área de procesos 
docentes completa y parcialmente área de procesos de gestión). La configuración actual del SGIC se 
recoge en el Anexo 1 Configuración del SGIC de centro ‐Enero 2014. 
En septiembre de 2013 se inicia la actualización de los procedimientos del área de procesos 
estratégicos, que incluyen reuniones. 
  
2014-2017: Desarrollo e implantación del plan de mejora. Mantenimiento y mejora del SGC 
certificado. 
 
 
Explique brevemente cómo está organizada la documentación actual de su SGC: 
 
La documentación del SGIC del centro se estructura en: 

• Manual de Calidad (contiene la Política y objetivos de calidad del centro) 
• Procedimientos estratégicos, clave y de apoyo (o soporte) 
• Anexos a los procedimientos (documentos de apoyo como guías, manuales, formularios, 

instrucciones técnicas…) 
• Registros (en general, determinados anexos que, una vez cumplimentados, se convierten en 

evidencias de actividades en materia de calidad) 
 
Explique brevemente y con carácter general la naturaleza de los principales cambios realizados 
desde que el diseño del SGC fue evaluado por ACSUG: 
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Años 2008 - 2013:  
Los cambios realizados en el diseño del SGC del centro desde la certificación del diseño 
hasta el momento de la evaluación de su implantación se pueden consultar en el documento 
Anexo V – Informe de cambios introducidos en la documentación del SGC disponible en el 
expediente de certificación de la implantación del centro que fue enviado a ACSUG en febrero 
de 2014. 

 
Año 2013:  

• (Septiembre de 2013)  
Después de varios cursos de funcionamiento y de toma de datos y registros que permiten 
tener una visión general del funcionamiento de los SGC de los centros, se lleva a cabo una 
mejora de estos, considerando criterios de simplificación operativa y eficacia. 
Además, se inicia el proceso de coordinación e integración con otros sistemas de gestión de 
calidad (ámbito de gestión…). 
En mayo 2013 se concluye la mejora de un primer bloque de procedimientos (área de 
procesos docentes completa y parcialmente área de procesos de gestión).  
Estos procedimientos se validan en la Comisión de Calidad de la Facultade de Filología el 
23/05/2013 y se aprueban en la junta de centro  de 11/07/2013, momento a partir del cual 
comienza su implantación en el centro. 
 
Los documentos actualizados en esta fase son los siguientes: 
- DO-0101 P1, Diseño, verificación y autorización de las titulaciones (índice 04) 
- DO-0102 P1, Seguimiento y mejora de las titulaciones (índice 04) 
- DO-0103 P1, Suspensión y extinción de una titulación (índice 04) 
- DO-0201 P1, Planificación y desarrollo de la enseñanza (índice 04) 
- DO-0202 P1, Promoción de las titulaciones (índice 04) 
- DO-0203 P1, Orientación al estudiantado (índice 04) 
- DO-0204 P1, Gestión de las prácticas académicas externas (índice 04) 
- DO-0205 P1, Gestión de la movilidad (índice 04) 
- DO-0301 P1, Información pública y rendimiento de cuentas (índice 04 
- XD-01 P1, Control de los documentos (índice 01) 
- XD-02 P1, Control de los registros (índice 01) 
 
En septiembre de 2013 se inicia la actualización de los procedimientos del área de procesos 
estratégicos. 

 
Año 2014:  

• (Noviembre de 2014)  
Continuando con el proceso de racionalización e integración iniciado en 2013, y siguiendo 
los criterios mencionados, se actualizan: 
- Manual de Calidad del centro, que incluye una puesta al día de la Política y Objetivos de 

calidad. 
- Procedimientos del área de procesos estratégicos. 
 

Año 2015: 
  
 El Manual de Calidad (que incluye la composición actualizada de la comisión de calidad, la política 
de calidad y objetivos de calidad del centro, así como sus metas asociadas) y los procedimientos 
estratégicos fueron validados por la Comisión de Calidad del centro el 27/01/2015 y aprobados por 
Junta de Escuela el 03/02/2015.  

Los documentos actualizados en esta fase son los siguientes: 
- Manual de calidad (índice 04) 
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- DE-01 P1, Planificación y desarrollo estratégico (índice 04) 
- DE-02 P1, Seguimiento y medición (índice 04) 
- DE-03 P1, Revisión por la dirección (índice 04) 
- MC-02 P1, Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones (índice 04) 
- MC-05 P1, Satisfacción de las usuarias y usuarios (índice 04) 

Se comienza la actualización de los procedimientos ligados a las áreas académicas y también 
los ligados a la gestión del personal. 

Año 2016:  
Después de terminar la revisión y la actualización de los procedimientos ligados a los procesos de 
gestión académica, la Comisión de Calidad del centro los validó el 29/03/2016 y la Junta de Escuela 
los aprobó el 08/04/2016  

Los documentos actualizados en esta fase son los siguientes: 
- AC-0104 P1, Accesos y admisión (índice 02) 
- AC-0201 P1, Matrícula (índice 02) 
- AC-0401 P1, Expedición de títulos oficiales (índice 02) 

En esas mismas fechas, se valida y aprueba, además, una nueva versión del procedimiento clave 
DO-0101 P1, Diseño, verificación y autorización de las titulaciones, que modifica su denominación a 
Diseño, verificación, modificación y acreditación de las titulaciones oficiales y pasa a índice 05. 

Específicamente, en la reunión de la comisión de calidad del centro de 27/10/2017 se analizó y 
aprobó la propuesta de política, objetivos y metas de calidad del centro para el curso 2017/18. Esta 
política, objetivos y metas responden tanto a las directrices institucionales como a las políticas 
específicas del centro. 

En el mes de septiembre se actualizó el anexo 1 del procedimiento DE-03 P1, Revisión del sistema 
por la dirección. 

Año 2017:  
Se termina la revisión y actualización de los procedimientos ligados a los procesos de gestión del 
personal. 

Los documentos actualizados en esta fase son los siguientes: 
- PE-01 P1, Gestión del PAS (índice 04) 
- PE-02 P1, Gestión del PDI (índice 04) 

Consecuencia de esta revisión, también se actualiza el procedimiento DO-0201 P1, Planificación y 
desarrollo de la enseñanza, que pasa a índice 05. 
Además, se elimina el procedimiento PE-02 Política de PDI y PAS, por estar sus contenidos tratados 
en los anteriormente mencionados.  

Estos procedimientos fueron validados por la Comisión de calidad de la Escuela el 21/09/2017 y 
aprobados por la Xunta de Facultade el 18/10/2017. 

A título de información complementaria, la configuración actual del SGIC se recoge en el documento 
anexo SGC - Configuración de la documentación (julio de 2017). Este documento detalla la 
relación entre el diseño del SGC aprobado inicialmente (2009) y la evolución hasta el momento actual 
(noviembre de 2017).  

Como norma orientativa para cumplimentar los siguientes apartados: 

• Incluya aquellos documentos nuevos (no evaluados inicialmente por ACSUG) o aquellos que no siéndolo, hayan sufrido
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cambios que afecten a su objetivo, alcance o modificación sustancial del proceso descrito. 

• No incluya documentos en los que sólo se introducen simplificaciones en la descripción formal del proceso (sin alterar su

naturaleza), reubicación de contenidos, aclaraciones, definiciones, cambios de estilo en la redacción, cambios estéticos o de

formato, cambios en el nº de la versión, corrección de erratas, etc.

Nombre del documento 
Nº de 

versión 
actual 

Nº de 
meses 

implantado 

Principales cambios introducidos desde la 
evaluación del diseño 

Procedimientos modificados en 2013: 

DO-0101 P1  
Diseño, verificació, 
modificación y 
acreditación autorización 
de las titulaciones 

05 19 (desde 
abril de 
2016, 

momento 
en el que 

se aprueba 
el índice 

05) 

Simplificación y actualización 
1. Evolución del Procedimiento inicial:

“Diseño de la oferta formativa del centro- 
PE03”. Creación del procedimiento con la 
denominación “Diseño, autorización y 
verificación de los títulos oficiales”. Nueva 
Codificación, trama de redacción y 
estructura. Nuevos contenidos. 

2. Evolución del procedimiento.
Incorporación de referencias a la 
modificación y acreditación de las 
titulaciones oficiales 

DO-0102 P1 
Seguimiento y mejora de 
las titulaciones 

04 54 Simplificación y actualización 
Evolución del Procedimiento inicial: “Revisión y 
Mejora de las Titulaciones del Centro-PC02” 
Creación del procedimiento con la denominación 
“Seguimiento y Mejora de las Titulaciones”. Nueva 
Codificación, trama de redacción y estructura. 
Nuevos contenidos. 

DO-0103 P1 
Suspensión y extinción de 
una titulación 

04 54 Simplificación y actualización 
Evolución del Procedimiento inicial: “Suspensión 
de un título-PA02”. Creación del procedimiento 
con la denominación “Suspensión y extinción de 
un título”. Nueva Codificación, trama de redacción 
y estructura. 
Nuevos contenidos. 

DO-0201 P1 
Planificación y desarrollo 
de la enseñanza 

05 54 :Índice 
4 

1: Índice 5 

Simplificación y actualización 
Evolución del Procedimiento: “Planificación y 
Desarrollo de la Enseñanaza-PC06”. Nueva 
Codificación, trama de redacción y estructura. 
Nuevos contenidos. 

DO-0202 P1 
Promoción de las 
titulaciones 

04 54 Simplificación y actualización 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos. 
Modificación del título y código: pasa de PC03 
«Definición de perfiles y captación de estudiantes» 
a DO- 
0202 P1 «Promoción de las titulaciones». 
Modificación del anexo 1 «Protocolo para la 
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elaboración del plan de promoción del centro». 
DO-0203 P1 
Orientación al 
Estudiantado 

04 54 Simplificación y actualización 
Evolución del Procedimiento inicial: “Promoción y 
orientación al estudiantado-PC05”. Creación del 
procedimiento con la denominación “Orientación 
al estudiante”. Nueva Codificación, trama de 
redacción y estructura. Nuevos contenidos. 

DO-0204 P1 
Gestión de las prácticas 
académicas externas 

04 54 Simplificación y actualización 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos. 
Modificación del título y código: pasa de PC10 a 
DO-0204 P1 «Gestión de las prácticas académicas 
externas». 

DO-0205 P1 
Gestión de la movilidad 

04 54 Simplificación y actualización 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos. 
Modificación del título y código: pasa de PC08 y 
PC09 a DO-0205 P1 «Gestión de la movilidad». 

DO-0301 P1 
Información pública y 
rendición de cuentas 

04 54 Simplificación y actualización 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos. 
Modificación del título y código: pasa de PC13 a 
DO-0301 P1 «Información pública y rendición de 
cuentas». 

XD-01 P1 
Control de los 
documentos 

01 54 Simplificación y actualización. Integración con 
el ámbito de gestión. 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos. 
Integra el procedimiento PA-01 «Gestión de los 
documentos y evidencias» en el ámbito del sistema 
de garantía interna de calidad de centros y 
titulaciones, en lo relativo al control de los 
documentos. 
 

XD-02 P1 
Control de los registros 

01 54 Simplificación y actualización. Integración con 
el ámbito de gestión. 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos. 
Integra el procedimiento PA-01 «Gestión de los 
documentos y evidencias» en el ámbito del sistema 
de garantía interna de calidad de centros y 
titulaciones, en lo relativo al control de los 
registros (evidencias), en su última evolución (tras 
el intervalo de modificaciones realizadas por los 
centros en sus SGIC fundamentalmente en base a 
las recomendaciones establecidas en los informes 
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de evaluación de los Sistemas de calidad remitidos 
por ACSUG). 

Manual de Calidad y Procedimientos modificados en 2015: 

Manual de Calidad 04 34 Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 
Evolución completa del Manual de Calidad, que 
afecta a todos sus capítulos. 
Nueva codificación, nueva trama de redacción y 
estructura. Simplificación de contenidos. 
Consideración de los informes finales de auditoría 
de certificación de la implantación del Sistema de 
Garantía de Calidad de la convocatoria 2013/14 
en lo relativo a la definición y seguimiento de los 
objetivos de calidad de los centros. 
 
Aprobación de la política y objetivos de calidad 
del centro. 

DE-01 P1 
Planificación y desarrollo 
estratégico 

04 33  Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 
 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos. 
Integra y sustituye al procedimiento: 
• DE01-PR01 « Planificación y desarrollo 
estratégico » del sistema de calidad en el ámbito 
de gestión. 

Modificación del título y código: pasa de PE-01 
«Definición y revisión de la política y objetivos de 
calidad» a DE-01 P1 «Planificación y desarrollo 
estratégico». 
Consideración de los informes finales de auditoría 
de certificación de la implantación del Sistema de 
Garantía de Calidad de la convocatoria 2013/14 
en lo relativo a la definición y seguimiento de los 
objetivos de calidad de los centros. 

DE-02 P1 
Seguimiento y medición 

04 33 Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 
 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos en relación al seguimiento y 
medición de los procesos y de la estrategia. 
 
Integra actividades relacionadas con el 
seguimiento y medición de resultados de los 
procesos y programas del sistema de gestión de 
calidad en el ámbito de gestión. 
 
Modificación del título y código: pasa de PC-12 « 
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Análisis y medición de resultados académicos » a 
DE-02 P1 «Seguimiento y medición». 
Consideración de los informes finales de auditoría 
de certificación de la implantación del Sistema de 
Garantía de Calidad de la convocatoria 2013/14 
en lo relativo a la definición y seguimiento de los 
objetivos de calidad de los centros. 

DE-03 P1 
Revisión del sistema por 
la Dirección 

04 33 Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 

Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos. 
Integra y sustituye a los procedimientos: 
• MC10-PR01 « Revisión por la Dirección »
del sistema de calidad en el ámbito de gestión. 

Modificación del título y código: pasa de PM-01 « 
Medición, análisis y mejora » a DE-03 P1 «Revisión 
del sistema por la Dirección». 
Consideración de los informes finales de auditoría 
de certificación de la implantación del Sistema de 
Garantía de Calidad de la convocatoria 2013/14 
en lo relativo a la definición y seguimiento de los 
objetivos de calidad de los centros. 

MC-02 P1 
Gestión de quejas, 
sugerencias y 
felicitaciones 

04 33 Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 

Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos en relación a la gestión de las 
quejas, sugerencias y felicitaciones. 
Integra y sustituye al procedimiento  
• MC05-PR01 «Gestión de quejas,
sugerencias y felicitaciones» del sistema de calidad 
en el ámbito de gestión. 

Modificación del título y código: pasa de PA04 
«Gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias » a MC-02 P1 « Gestión de quejas, 
sugerencias y felicitaciones ». 

MC-05 P1 
Satisfacción de las 
usuarias y usuarios 

04 33 Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 

Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos en relación a la evaluación de 
la satisfacción de los grupos de interés. 
Integra y sustituye a los procedimientos: 
• MC08-PR01 « Evaluación de la
satisfacción de los usuarios y usuarias de los 



Campus de Vigo Facultade de Filoloxía 

e Tradución 

21 

servicios de gestión » del sistema de calidad en el 
ámbito de gestión, e 
• PC-11 « Inserción laboral ».

Modificación del título y código: pasa de PA03 « 
Satisfacción de los grupos de interés » a MC-05 P1 
«Satisfacción de las usuarias y usuarios». 

Procedimientos modificados en 2016: 

AC-0104 P1 
Accesos y Admisión 

02 
19 

Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos en relación a la evaluación de 
la satisfacción de los grupos de interés. 
Integra y sustituye al procedimiento  
• PC04-PR01 «Selección-admisión y
matriculación de estudiantes” 

AC-0201 P1 
Matrícula 

02 19 Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos en relación a la evaluación de 
la satisfacción de los grupos de interés. 

• PC04-PR01 «Selección-admisión y
matriculación de estudiantes” 

AC-0401 P1 
Expedición de titulaciones 
oficiales 

02 19 Simplificación y actualización. Integración de 
contenidos con el ámbito de gestión. 
Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura; 
nuevos contenidos en relación a la evaluación de 
la satisfacción de los grupos de interés. 

• PA09-PR01 «Gestión de expedientes y
tramitación de títulos” 

Procedimientos modificados en 2017: 

PE-01 P1 
Gestión del PAS 

04 
2 

Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura. 
Integra y substituye a los procedimientos:  
• PA-05 «Captación y selección del PDI y
PAS», 
• PA-06 «Evaluación, promoción,
reconocimiento e incentivos del PDI y PAS» y 
• PE-02 «Política de PDI y PAS»
en lo que afecta al PAS. 
Modificación del título y código: pasa de PA-05, 
PA-06 y PE-02 a PE-01 P1 «Gestión del PAS». 

PE-02 P1 
Gestión del PDI 

04 Evolución completa del procedimiento: nueva 
codificación, trama de redacción y estructura. 
Integra y substituye a los procedimientos:  
• PA-05 «Captación y selección del PDI y
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PAS», 
• PA-06 «Evaluación, promoción,
reconocimiento e incentivos del PDI y PAS» 
• PE-02 «Política de PDI y PAS»
en lo que afecta al PDI. 
Modificación del título y código: pasa de PA-05, 
PA-06 y PE-02 a PE-02 P1 «Gestión del PDI». 

DO-0201 P1 
Planificación y desarrollo 
de la enseñanza 

05 

2 

Actualización do procedimiento. Desarrollo de los 
aspectos ligados a detección de necesidades de 
PDI a través de la PDA y del POD (Plan de 
Ordenación Docente). 

Los contenidos de toda la documentación en vigor del SGC (Manual de calidad y procedimientos) 
están disponibles en el vínculo: http://minaseenerxia.uvigo.es/gl/calidade/sgic 

Puede utilizar más de una hoja por cada

3. Anexo - Evidencias Documentais

1.1. Acta de aprobación polo Consello de Goberno do Regulamento 

da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo. 

1.2. Regulamento e modificación do regulamento da Comisión de 

Calidade da Universidade de Vigo. 

1.3. Campaña institucional 

http://minaseenerxia.uvigo.es/gl/calidade/sgic


� � 
UNJVERSIDADE 

DE VIGO 

LISTA DE ASISTENTES 

EQUIPO DE GOBERNO: 
Corbacho Valencia, Juun Manuel 
Femández Iglesias, Manuel 
Femández Jáuregui, Manuel 
Garcia Vázqucz, Xosc Manuel 
Gonzalez Álvarez, Dolores 
Gf1!ña Rodrigt1ez, Ana María 
Longo Gonzále-t, M' Asunción 
Mato de la Iglesia. Salustiano 
Pena Uris, Gloria M. 
Rodrigucz Vázquez, Virxilío 
DECAl'IOS/DIRECTORES: 
De Lorenzo Rodríguei., Edita 
Garcla Scilorán, Maria del Mar 
Lantarón Caeiro, Eva M• 
Pércz Abellás, Adolfo 
Pérez Rodr(guez, M' Rosa 
Pillado González, Esther 
Rodríguez Berrocal. Feo. Javier 
Romo Pércz, Vicente 
PDI-A: 
García Pino Antonio 
Garcla-Pintos Escudcr Adela 
Llamas Nistal Martín 
Pérez Cota Manuel 
Pou Saracho Junn Maria 
Reigosn Rogcr Manuel Joaquln 
Rivo López Elena 
Vallejo Pousaíla Rafael 
Vaquero Dlaz M' Beatriz 
PDl-B: 
Álvarez Villamadn, Xosé Carlos 
González Jorge, Higinio 
Gonz.ález Santamaria, Pedro 
ESTUDANTES; 
Blanco García, Adrián 
Campanini Caffaro. Micacla 
Femández Alvarado, Hadrián 
Martfncz Rey, Adrián 
Pato Rodriguez. Santiago Eduardo 
Pereir¡¡ Siinchez. Pablo 
PAS: 
Cebro Rodríguez. Xan 
Mollinedo Lois, Carlos 
Pércz Gómez. Luis 
CONSELLO SOCIAL. 
Calviño Rodr!gu�z. Xulio 
Pérez Mato, Federico 
SINDICA TOS: 
Diez ferrer, Josc Bicnvcru·do 
Femández Femández, Federico A. 
DESCULPAN A SÚA AUSENCIA. 
Alonso Carrera, Jaime 
García f'ontán Soledad 
González Snntamarin Pedro 
Lorenzo Clmadcvila. Henriqué 
Mcana Martlnez Juan Carlos 
Rubio Annesto, Belén 

Acta da ses1on ordinaria do Consello de Gobemo da 
Universidade de Vigo do 2 de marzo de 2015, convocada para 
as 9:30 h en primeira convocatoria e ás 10:00 h en ségunda na 
Sala de X untas da Reitoría. 

O d!a 2 de marzo de 2015 ás 10:35 h deu comezo a sesión 
ordinaria do Consello de Goberno, co obxecto de tratar os 
seguintes puntos da orde do día: 

1. Aprobación, se procede, da acta correspondente á sesión 
ordinaria do 23 de xaneiro de 2015. 

2. Informe do reitor. 
3. Aprobación, se procede do Regula.mento de uso da lingua 

galega na Universidade de Vigo. 

4. Aprobación, se procede. do limite de prazas para o curso 
2015116. 

5. Aprobación se procede, de solicitudes de nomeamento de 
profesorado emérito. 

6. Aprobación, se procede do calendario e o procedemento 
para a aprobación de propostas e de modificacións de
titulacións de grao, máster e doutoramento para o curso 
2016/2017.

7. Aprobación, se procede, da creación da Comisión de
Calidade e do seu regulamento. 

8. Aprobación, se procede, da proposta de prezos mensuais 
para o curso 20 l 5-16 dos complexos residenciaís 
universitarios. 

9. Proposta de nomeamento, se procede, de Dna. Henar
Quintas Salgado, en representación do persoal de
administración e servizos, na Comisión de Mobilidade 
Internacional da Universidade de Vigo. 

1 O. Aprobación, se procede, dunha modificación parcial da 
relación de postos de traballo do persoal funcionario de 
administración e servizos e delegación na Xerencia para 
ditar as instrucións e adoptar os acordos necesarios para 
exec1.1tala. 

11. Aprobación, se procede. do Regulamento de réxime 
interno da Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación da Universídade de Vigo. 

12. Aprobación. se procede, do Regulamento de réxime
interno do Departamento de Informática. 

13. Pro posta de nomeamento, se procede, dos representantes 
do PDI, PAS e alumnado na Comisión contra o acoso 
sexual e por razón de sexo. 

14. Aprobación, se procede, da proposta de regularización da 
cesión de terreos en favor de CITBXVI. 
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15. Aprobación, se procede, dos seguintes convenios: - Convenio de colaboración entre la Universidad 
de Vigo, el rector, el director y los académicos de la Universidad de Cambridge, mediante sus 
departamentos, la Junta Ex0111inadora de la University ofCambrige y Cambridge English Language 
Assessment - Convenio marco de colaboración entre a Universjdade de Vigo e a Universidad La 
Salle A.C. (México) - Convenio específico de colaboración entre a Universidade de Vigo e a 
Universidad La Salle A.C. para el intercambio de estudantes - Convenio marco de colaboración 
entre a Universidade de Vigo e a Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáw·egui (México) -
Convenio específico de colaboración entre a Universidade de Vigo e a Universidad Politécnica de 
Santa Rosa Jáuregui para o intercambio de estudantes - Convenio marco de colaboración entre a 
Universidade de Vigo e a Universidad Nacional del Chaco Austral (Argentina) - Convenio marco 
de colaboración entre a Universi.dade de Vigo e a Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur (Argentina) - Acordo de cooperación lnter�lnstitucional entre a 
Hochochschule Bremerhaven (Universidade de Ciencias Aplicadas, Alemaña) e a Universidade de
Vigo, para un programa de dobre grao en Bachelor of Arts in Business Administration en 
Hochschule-Bremerhaven e Grao en Administración e Dirección de Empresas.

16. Rogos e pregtmtas. 

Punto l. Aprobación, se procede, da acta correspondente á sesión ordinaria do 23 de xaneiro de 2015. 

Ao non haber alegacións, apróbase por asentimento. 

Punto 2. Informe do reitor. 

Comeza o reitor dando conta do acontecido trato último Consello de Goberno en relación co Decreto 
que establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais. coñecido como decreto 3+2. Lembra 
que xa comentara que o ministro la continuar co seu desenvolvemento, como asf foi, a pesar de non ter o 
inf01me positivo do Consello de Estado e no único que cedeu foi na súa implantación inmediata. 

a) Informa do desenvolvemento dunha xuntanza monográfica da CRUE en relación con este tema. 
Nesa xuntanza, acordouse unha moratoria na implantación do decreto, tras votación a man alzada, 
realizada así por supoñer un compromiso. A moratoria recibiu o voto positivo de todas as 
universidades públicas, e tamén das principais privadas. Votaron en contra a universidade privada
Camilo José Cela e catro se abstiveron: tres privadas pequenas e a Universidade San Pablo Ceu. A 
dúbida existente relativa á posición das universidades catalás. Explica o reitor que a Universidade 
Pompeu fabra tiña xa previstas titulacións coa estrutura 3+2, en cooperación con universidades 
estranxeiras. Polo que acordaron aprobar a moratoria, establecendo a excepcionalidade de 
aprobación de propostas 3+2 en títulos novos, non existentes noutras universidades e vencellados á 
internacionalización. O debate sobre o caJendario da moratoria activou a realización dtm seminario 
ou xornada, do que pasa a jnformar a continuación.

b) Esta xornada, indica o reitor, celebrada pola CRUE o 16 de febreiro en tomo aos cambios 
estruturais nas ensinanzas universitarias en Espafia, serviu como foro estudio, análise e reflexión 
tras da aprobación do Real decreto. Nela se definiron comisi'óns para a avaliación das titulacións�
estudándose o que se está a realizar noutros países europeos, nos que estase comezando a avaljar os 
resultados da aplicación de Bolonia da maneira que se decidiu en cada pa(s, xa que, en contra do
que se pretende facer crer na actualidade, non todos os países tefíen a estrutura 3+2, senón que 
existen pluralidade de opcións. 



3 

Tamén se está avalia11do a concordancia con América latina, xa que en todos estes países a 
duración dos estudos é 4+1, do mesmo xeito estase a considerar que mesmo en Estados Unidos se 
analiza a posibilidade de cambiar do actual 3+2 a 01..1tra estrutura. 

Polo tanto, trátase de analizar a partir como facer a transformación das titulacións a partir do 2016. 
Insiste o reitor en que o debate debe estar dentro da comunidade universitaria, polo que deben 
extraerse da CRUE as recomendacións xenéricas, para despois debatelo no seo da propia 
comunidade. Explica que debe analizarse título por titulo conxuntamente cos colexios profesionais, 
para valorar cal é a mellor alternativa cara ao futuro dos alumnos e a súa inmersión laboral. 
Establécese como posible data para este proceso finais de ano. 

Nesta xornada, indica o reitor, considerouse a dificultade extra de que este sexa ano electoral, xa 
que os cambios de goberno poderían afectar ao desenvolvemento desta normativa. Esta 
inseguridade afecta mesmo ás universidades que queren adoptar o 3+2, xa que supón un risco 
realizar unha modificación deste tipo, sen ter a seguridade de pervívencia, polo que se requíre 
pnidencia nas decisións. 

Continúa explicando a dificultade de definir o modelo universitario que defende este goberno, xa 
que dos decretos aprobados só se pode deducir que encaixan coas liñas económicas defendidas, 
tanto o decreto de taxas como o de bolsas e este actual de redución da duración das titulacións. 
Engade que aos académicos non nos compete entrar na cuestión do modelo político, xa que non se 
explicita, senón que deben ser os axentes sociais os que o analicen. Pero que a reivindicación que 
defende como reitor da UVigo é que todos os estudantes poidan ter acceso ás titulacións de grao e 
aos mestrados, isto é, que non existan barreiras económicas para que todos poidan ter a mellor 
fonnación paJa acceder ao mercado. Polo que o seu compromiso é seguir a traba llar na mellara dos 
prezos, xa que, aínda que recoñece que en Galicia minimizouse o impacto do decreto, este aspecto 
é preliminar á negociación da estrutura dos tirulos. Explica que esta negociación realizarase 
conxunta no sistema galega, para que, cando menos en Gal iza, a hornoxeneización exista; e engade 
que o conselleiro de CuJtura, Educación e Ordenación universitaria quere coñecer o que se está 
consíderando nas universidades, e quere contribuir a despexar as incógnitas. Dado que a duración 
dos títulos ten moito que ver co marco regulador, en canto a análise comece, vai empezar a 
preguntárselle acerca das posibilidades nonnativas que se poderían aplicar, xa que pode haber 
consideracións asimétricas nos distintos títulos. 

De novo, reitera a necesidade de avanzar con prudencia, polo que será imposible facer cambios 
antes de setembro do 2016. Engade o reitor que o primeiro grupo de trabalto será a nivel de equipos 
de gobemo, e ne! analizaranse as propostas da CRUE. para que o debate se poida trasladar 
posterionnente á comunidade universitaria. Neste proceso é vital a participación do alumnado. E 
neste punto salienta o problema da Universidade de Vigo, ao non ter un consello de estudantes, xa 
que os Estatutos non o recoñecen, non dispoñemos de representación na CREUP. Polo tanto, trala 
constitución da Comisión de Modificación de Estatutos, procederase á creación dun grupo de 
traballo coa vice1Teitora de Estudantes, para levar a cabo a modificación da normativa de 
permaneucia. E a través de este grupo conseguirase a participación do alu11111at!u 11a CREUP� xa 
que logrouse a invitación para que os estudantes participen no debate. 

Finaliza o reitor subliñando que neste proceso intentarase que o impacto do decreto sexa o menor 
posible no sistema universitario, e retire a sorpresa coa que o ministerio recibiu o acordo de 
moratoria e que non comezara unha carreira competitiva entre universidades. como se prevía. 

Prosigue co seu informe o reitor dando conta da xuntanza do día 27 de febreiro do Consello Reitor da 
Rede de Campus de Excelencia do ámbito mariño, CEIMARNET, reunido na Universidade Politécnica 
de Cartagena, que integra a 14 universidades, centros de investigación como el CSlC, o Instituto 
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Oceanográfico e a importantes empresas do sector. Trátase dLm proxecto básico para a consolidación do 
Campus de Excelencia do Mar. 

Nesa .Kuntanza acordouse pofíer en marcha unha oferta conxunta de másteres interuniversitarios no 
campo das ciencias e tecnoloxias mari.lias no marco da rede CEIMARNET, correspondéndolle á UVigo 
a coordinación do de pesca. 

Explica o reitor que, por primeira vez acudiu o novo secretario xeral de Universidades do Ministerio 
Educación, Cultura e Deporte, Juan Maria Vázquez, quen amosou o seu interese e o seu compromiso. 
Dá a benvida o reitor a este apadriñamento, xa que todo este trabalJo estase facendo sen axuda, nin 
apoio. Verase se a partir de agora poderase incluír un apoio ao campus de excelencia internacional. 

Finalizada esta parte do seu informe, cede a palabra ao vicerreitor de Economía e Planificación para 
realizar a presentac.ión da liquidación de contas e do infon11e do tribunal de contas. 

Saúda o vicerreitor de Economía e Planificación quen explica que o venres 27 presentouse <liante da 
Comisión Económica do Consello Social para dar cumprimento ao apartado 5 do artigo 81 do Real 
decreto-fei 14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público, que indica 
que as universidades deberán confeccionar a liquidación do seu orzamento antes do primeiro de marzo, 
co obxectivo de que, no caso de liquidación do orzamento coh remanente de tesourería negativo, o 
Consello Social deberá proceder á unha redución de gastos do orzamento de gasto para o período 
seguinte por contía igual ao déficit producido, na primeira sesión que celebre. 

Lembra o vicerreitor que en decembro explicara que a aprobación do proxecto Táctica nos últimos días 
do ano 2013, produciu un importante aumento dos ingresos sen posibilidade de executar gastos e que xa 
advertira que iso teria o seu efecto en a.nos posteriores, xa que eses gastos deberán executarse neses 
exercicios, polo que dende o punto de vista da liquidación do orzamento, sería difícil volver a pechar 
con remanente favorable. Con todo. 2014 pechouse con un superávit orzamentario nas operacións non 
financeiras, con motivo da execución máis lenta dos proxectos, de xeíto que este risco se traslada ao 
2015, motivo polo cal repite as súa advertencia a este respecto. 

Informa de que tamén foi presentada a Carta de Avance do Informe de Auditoría, e conclúe este 
apartado indicando que a Universidade de Vigo cumpre coa esixencia do Decreto Jei, polo que o 
Consello Social non terá que intervir no orzamento do ano que vén. 

Continúa o vicerreitor de Economía e Planificación dando conta da aprobación por parte do Tribunal de 
Contas do Infonne de Fiscalización das Universidades Públicas 2012. Trátase dun informe exhaustivo 
de 1200 páxinas no que se fiscalizan 51 universidades, que corresponden a: 47 universidades públicas e 
universidades especiais como a Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) e a Universidad 
lnternacional de Andalucía (UNIA). Neste infonne se relaciona todo tipo de datos referentes ás 
universidades, non só económicas, senón que tamén se realiza o exame da organización administrativa e 
docente e dos sistemas de control interno existentes. 

Indica o vicerreitor que, a nivel económico, a foto que sae da UVigo é positiva en relación a mafor parte 
das universidades españolas e galegas. Pero comenta que foi enviado u11 escrito ao Tribunal de Contas 
protestando pola publicación do informe antes de permitir a súa análise. xa que aparecen a pé de páxina 
notas que parecen implicar que non se ofreceron informacións axeitadas por parte da UVigo. Esta 
situación deriva de dous problemas; un deles xurdiu ao non poder incluír o Fondo de Continxencias da 
UVigo no cuestionario a cubrir para remitir a información ao Ministerio, xa que non estaba contemplada 
esta partida. O segundo problema é aínda máis precario: produciuse un desaxuste nos datos do balance 
económico debido a un erro de transcrición dos mesmos. Ambos aspectos poderían ser subsanados 
doadamente. Resalta o vicerreitor que este Informe de Fiscalización dá unha idea do nivel de control ao 
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que está sometida a universidade pública española, polo que se pon de manifesto a limitación da 
autonomía e a dificultade na toma de decisións das universidades. 

Finalizado o informe, pregunta o reitor se algún membro do Consello de Goberno precisa algunha 
aclaración en relación cos temas tratados, e ao non haber intervencións ao respecto. prosigue co seguinte 
punto da orde do día. 

Punto 3. Aprobación, se procede do Regulamento de uso da lingua galega na Universidade de Vigo. 

Comenta o reitor que están invitados pota súa relación con este punto o Director da Área de 
Normalización Lingüística, D. Paulo Cabral Pedreira, e o Comisionado de Plans Estratéxicos, D. 
Francisco Xabier Martínez Cobas, por si foran precisas aclaracións técnicas ao respecto do documento 
presentado. 

Presenta o reitor o documento <leste regulamento elaborado en base a un texto propio da área de 
normalización lingüística da UYigo, tras consultar os regulamentos da USC e UDC e que nace co 
obxectivo de responder ás necesidades de: Cwnprir o mandato legal de protexer e potenciar o uso da 
lingua galega; harmonizar os usos lingüísticos; homoxeneizar a imaxe corporativa en materia de lingua 
a través dun marco de referencia globalmente válido; homologar a normativa de uso da lingua galega 
coa das outras institucións do sistema universitario galego; responder ás chamadas de institucións como 
a Real Academia Galega para impllcármonos na extensión dos ámbitos de uso do galego, garantir a 
atención no noso idioma e aumentar o prestixio da lingua propia do país, e facer fronte aos novos retos 
que supón a internacionalización: que o galego acompañe a apertura ao multiculturalisrno e ao 
plurilingüismo. 

Indica o reitor que se trata dun regulamento para uso institucional do galego, elaborado cun espirito 
aberto. Sen exclusións, garantindo o uso do galego xunto ás outras linguas. Neste documento non se 
recollen completamente os usos de todos os ámbitos da vida da comunidade universitaria, senón o 
institucional, de xeito que out1·as iniciativas, como as levadas a cabo para aumentar o uso do galego na 
docencia e na investigación están sendo tratados mediante elaboración de plans específicos na propia 
Universidade, como na Comisión lnteruniversitaria de Política Lingüística. Asi mesmo, as demandas 
concretas de colectivos wuversitarios serán atendidas mediante regulamentos específicos ou segu11úo 
proceda. E aspectos como os modelos de documentos, títulos etc., virán determinados pola adaptación á 
normativa ou aos acordos que subscriba a Universidade. 

Finalizada a presentación, ábrese unha rolda de intervencións e toma a palabra o profesor Pou Saracho 
para preguntar se se abriu un período de exposición pública para que a comw1idade puidera facer 
achegas. Indica que o regulamento da USC é antigo e habería que modificalo. Responde o reiior que 
non se abriu ese período de consultas, pero realizáronse as correspondentes actualizacións, xa que se 
pretende que sexa un marco global. 

Explica o profesor Pou Saracho que debe actualizarse para que non quede só no papel. Responde o 
reitor que, en efecto, debe ser un documento de actualización permanente para lograr esa utilización. 

Apróbase por asentimento o Regulamento de uso da lingua galega na Universidade de Vigo (Anexo 1). 

Punto 4. Aprobación, se procede, do límite de prazas para o curso 2015/16. 

Cede o reitor a palabra á vicerreitora de Organización Académica e Profesorado, quen reallza a 
presentación da documentación na que constan os limites de prazas para os títulos de grao, agrupados 
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por campus e centros. e que foi achegado as/os membros do Consello de Goberno xunto coa 
convocatoria. Informa de que estes límites foron xa tratados na COAP, que informou favorablemente. 

Engade a vicen·eitora que con data de hoxe fui recibida unha solicitude da Facultade de Ciencias Sociais 
relativa á modulación das prazas ofertadas en Dirección e Xestión Pública, que pasaría de 30 prazas 
presenciais e 15 semipresenciais a 20 e 25, respectivamente. Tendo en conta que esta petición respecta o 
contido da memoria de verificación, o total de prazas o mínimo esixible polo decreto para campus 
periféricos e que, en todo caso. de non cubrirse, as prazas reverterían á outra cota, non ve dificultades na 
súa aprobación. 

Respecto das titulacións de máster, indica a vicerreitora que ata a semana pasada non se coñeceron os 
títulos que se poderían ofertar para o curso 15/16. Tendo en conta que a previsión é que desde a 
ConseUería pidan o límite de prazas esta mesma semana, solicita do Consello de Goberno que delegue 
expresamente na CEP a aprobación <lestes límites. 

Apróbase por asentimento (Anexo 11). 

Punto S. Aprobación se procede, de solicitudes de nomeamento de profesorado emérito. 

Cede a palabra o reitor á vicerreitora de Organización Académica e Profesorado. quen presenta a 
solicitude de nomeamento como profesor emérito da UVigo do profesor Federico Yilas Martín. Indica 
que é a única solicitude presentada, e que na documentación achegada xunto coa convocatoria figura a 
petición. acompañada do CY e o plan de trabal1o para este período. como require a normativa. Engade a 
vicerreitora que a solicitude ten infonne favorable do Departamento e da COAP, polo que se propón a 
súa aprobación polo Consello de Gobemo. 

Toma a palabra o profesor Rodríguez Berrocal quen desexa facer constar o seu comentario. Expresa 
que, na súa opinión, este nomeamento é Ui'tha gran noticia para a U11iversidade de Vigo, tanto polo 
talento do profesor ViJas como polo que este profesor representou e representa nela. A súa aportación é 
moi valiosa, polo que alégrase de que continúe a súa vinculación á. UVigo. 

Apróbase por unanimidade. 

Punto 6. Aprobación, se procede do calendario e o procedemento para a aprobación de propostas e de 
modHicacións de titulacións de grao, máster e doutoramento para o curso 2016/2017. 

A vicerreitora de Organización Académica e Profesorado presenta a proposta de procedemento que foi 
achegada na documentación enviada aos membros do Consello de Gobemo, á que se engaden como 
anexos os calendarios para grao, máster e doutoramento, e indica xa foron infonnados positivamente 
pola correspondentes comisións, COAP, a CEP e a comisión pennanente da EIDO. 

Explica a vicerreitora que se trata dun documento e uns calendarios similares aos presentados nos 
ó.ltimos cursos, con dúas modHicacións. Por unba banda. os prazos adiantáronse con respecto a outros 
anos xa que, por esixencias do Ministerio e da Consellería, as solicitudes deben ser presentadas á Xw11a 
de GaUcia antes do 3 J de xullo de 2015, mentres que nos cursos anteriores este prazo era ao final de 
outubro ou en novembro. 

O segtmdo cambio refirese á posibilidade de solicitar algunha nova titulación de grao que poida ser 
considerada estratéx.ica para a institución. Aínda que a normativa vixente permite a solicitude de novos 
títulos de grao, a consellería non aceptou a tramitación de ningún titulo novo nos últimos anos. Sen 
embargo, o pasado ano na sesión do consello galego de universidades, o conselleiro deixou aberta a 
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porta a un novo título no Campus de Ourense, a raíz do informe desfavorable de verificación de 
Enxeñaría Física, que impediu a súa implantación. Neste senso, como xa é sabido, particularmente no 
Campus de Ourense, na vindeira sesión do Consello de Campus de Ourense o reitor presentará unha 
proposta de título para este Campús. De ser aprobada, a expresión de interese será presentada ante o 
Consello de Gobemo para a súa valoración e que o propio Consello estableza o procedemento concreto 
para ese título. 

Apróbase por unanimidade (Anexo 111).

Punto 7. Aprobación. se procede, da creación da Comisión de Calidade e do seu regulamento. 

Informa o reitor ao comezo <leste punto que está convidado a este Consello o Director da Área de 
Calidade, D. Xosé Mª Gómez Clemente, por se fora precisa algunha aclaración técnica relativa a este 
regulamento. Cede a palabra á vicerreitora de Organización Académica e Profesorado. 

A vicerreitora expón a intención da creación da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo. Trátase 
de camiñar cara a unha política de calidade institucional e de atopar un foro no que debater e facer o 
seguimento das políticas de calidade. 

A Comisión de Calidade será presidida polo reitor e terá representación de todos os sectores da 
Universidade. É unha comisión cun gran número de membros que se divide en <lúas subcomisións, nas 
que se tratarán por unha banda as cuesfjóns de calidade de caracter académico e por outra banda as 
relativas á calidade nos servizos. 

Co regulamento proposto, iniciarase o funcionamento desta comisión, que podería estar recollida neste 
ou noutro fo1mato nos novas Estatutos que estamos a elaborar, pero que debería ser un eixo central de 
funcionarnento. En todo caso, a Comisión poderá propoñer a modificación deste regulamento coa 
intención de mellorar o seu funcionamento. Como se aprecia no documento presentado, as competencias 
da Comisión aparecen no artigo 5 e son amplas, non só para establecer as liñas básicas e directrices do 
sistema de calidade da universidade, senón tamén para realizar o seguimento e fomentar as si.nerxias 
entre os distintos ámbitos. Para exercelas contará co apoio da Área de Calidade e dos servizos da 
Universidade de Vigo. 

Ao non haber preguntas ao respecto. apróbase por asentimento (Anexo IV).

Punto 8. Aprobación, se procede, da proposta de prezos mensuais para o curso 2015-16 dos complexos 
residenciais universitarios. 

Cede a palabra o reitor ao vicerreitor de Extensión Universitaria e Relacións lntemacionais. 

Expón o vicerreitor que na información presentada aos memhros do Consello de Goberno xunto coa 
convocatoria, recóllese a proposta da empresa RESA para as residencias universitarias. Indica que os 
prezos seguen a estar por debaixo dos máximos autorizados. Explica que na proposta figura a residencia 
das Burgas en Ourense, xa que, aínda que nestes momentos non está en funcionamento por causas alleas 
á Universidade, tefien a abriga de presentar as tarifas. 

l\próbase por asentimento a proposta de prezos para o curso 2015-16. 

Punto 9. Proposta de nomeamento, se procede. de Dna. Henar Quintas Salgado. en representación do 
persoal de administración e servizos, na Comisión de Mobilidade Internacional da Universidade de Vigo. 
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O reitor cede a palabra nova.mente ao viceneitor de Extensión Universitaria e Relacións Intemacionais, 
quen explica que de acordo co artigo 6.6 do Regulamento de MobiJidade Internacional da Universidade 
de V�go, os membros da Comisión de Mobilidade Internacional serán nomeados polo reitor ou reitora 
por proposta do Consello de Goberno. A representante do persoal de administración e servizos que 
actualmente formaba parte desta comisión solicitou a baixa, polo que proponse nomear a dona Henar 
Quintas Salgado, actual xefa de negociado da Unidade de Relacións lnternacionais, na súa substitución. 

Apróbase por asentimento. 

Punto 10. Aprobación, se procede, dun.ha modificación parcial da relación de postos de traballo do 
persoal funcionario de administración e servizos e delegación na Xerencia para <litar as insirucións e 
adoptar os acordos necesarios para executala. 

Cede a palabra o reitor ao xerente, para que realice a presentación <leste punto. 

O xerente expón que no úJtimo Consello de Goberno de 2014 presentouse para a súa aprobación esta 
modificación parcial da RPT, e que foi retirada a petición do presidente Xunta PAS á agarda da 
presentación do preceptivo informe. O devandito informe xa foi recibido e achegouse coa 
documentación deste Consello. Explica que, polo tanto, seguíronse todos os pasos preceptivos na 
negociación e na presentación para a súa aprobación neste Consello de Goberno. 

Intervén o Sr. Xoán Cebro, quen di que este punto foi retirado do mencionado Consello de Gobemo 
para crear un bo clima de negociación, como indicou o reitor, polo que estando nestes momentos en 
plena negociación non se entende que se traía de novo agora. Continúa indicando que estas prazas están 
na mesa de negociación, ruáis aínda as da OFOE que está pendente de xudicialización, que xa foron 
traídas aquí fai un ano, e agora se vol ven a traer para outra modificación parcial. Amosa o seu acordo na 
necesidade dunha modificación da RPT, xa que se está en momentos dificiles, pero indica que se lle 
propuxo ao xerente unha liña vermelJa: que ningún funcionario PAS con destino definitivo na UVigo 
teña a obriga de concursar. Comenta a difusión, a través das listas de correo, dun documento cunha 
comparativa das proporcións (POI+ estudantes)!PAS das tres universidades galegas. que amosa a 
desfavorable situación da UVigo e engade que non se pide un crecemento, pero que non se entende esta 
modificación durante unha negociación global. 

O reitor explica que foi a súa decisión retirar o punto do debate do Consello de Gobemo de deoembro. e 
adiouse ata recibir o infonne e que se negociara a nova RPT. Unha vez comezada esta negociación, 
tráese de novo, porque a modificación é esencial para levar a cabo tmha función importante en relación 
co estudantado. Insiste en que se trata dunha modificación mínima e na que ademais hai acordo entre os 
implicados, polo que considera que non debería haber problemas na súa aprobación. 

Para aclarar a importancia da creación desta Uoidade de Emprego e Emprendemento. cede a palabra á 
vicerreitora de Estudantes. 

Explica a vicerreitora que esta unidade créase para dar soporte administrativa a todos os procedementos 
que derivan dos tres grandes bloques de traballo: 

Emprego: Na actualidade ademais do relacionado con ofertas de emprego e orientación, 
competencias que antes correspondían á OFOE, darase un importante impulso coa creación do 
Observatorio do Emprego, e a incorporación da .xestión do Foro de Emprego e outros procesos 
que ata o de agora estaban diseminados en distintas áreas da Utúversidade. 

Emprendemento (antes competencia da Vicerreitoria de Transferencia): é unJ1a lifía fundamental 
de traballo. e para o programa INCUVl-Emprende esta unidade dedica grandes esforzos. xa que 
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realiza a convocatoria, difusión, recepción de proxectos, comprobación, dá soporte ás comisióos 
de ava_liaoióo e organiza os acto de entrega de premios. A iso se suma a fo1mación e seguimento 
dos emprendedores. Indica a vicerreitora que a posible incorporación ao programa YUZZ suporá 
un esforzo maior. 

Prácticas académicas e"'1ernas: destaca a vicerreitora que dende a implantación de Bolonia, as 
prácticas e)dernas curriculares pasan a ser unha parte integrante de case todos os planes de estudo 
en titulacións de grao e máster. Polo que, si ben é certo (como se apuntou no Consello de 
Goberno de decembro) que a FUVI, a través da encomenda de xestión, encárgase da xestión das 
prácticas extracurriculares (o que supón unhas J 160 neste curso), as curriculares supoñen preto de 
4000 prácticas. É certo que estas, di a vicerreitora_, xestiónanse dende os centros, pero tanto a 
tramitación dos convenios, a coordinación, interpretación da normativa, informes etc., realízase 
nesta unidade, polo que constitúe un importante apoio dos centros. E no caso de dimensionarse 
correctamente a uu.idade, podería liberarse parcialmente aos centros da xestión das mesmas. 
Engade tamén. que no caso das prácticas extracurriculares, ese apoio se realiza tamén coa FUVI. 
xa que a encomenda de x.estión non supón a cesión da competencia, polo que a entidade 
encomendante debe ditar todos os actos que dean soporte á actividade. De tal xeito que, aquelas 
cuestíóns que saen dun guión establecido, son derivados á unidade de emprendemento. 

Continúa a vicerreitora a súa exposición, e engade tres razóns en relación coas prácticas palas que é 
necesaria a creación desta unidade: 

A existencia de un convenio xenenco para toda a universidade que abarca as prácticas 
curriculares e extracurriculares de tódolos alumnos de calquera titulación e Campus 

O deseño, coordinación, xestión e control dun aplicativo que xestione todos os procesos relativos 
a prácticas curriculares e e"'1:racurriculares como ofertas de emprego. 

A elaboración, actualización e interpretación da nonuativa propia en relación as prácticas e dos 
documentos de xestión e control. 

Finaliza a vicerreitora subliñando que non é unha oficina de prácticas, senón que é unha unidade que dá 
apoio a todo o relativo ao emprego. programa de formación moito máis ambicioso da que existía, polo 
que resulta imprescindible persoal que poda facerse cargo de proxectos que ata o de agora quedaban 
fóra porque non se podían asumir. 

O reitor apela á xenerosidade institucional do presidente da Xunta PAS. para que entenda que se trata de 
profesionalizar os efectivos que estaban espallados e coordinalos cunha figura axeitada. Non se levarán 
a cabo modificacións a maiores, polo que non é unha perda na negociación, trátase dun aspecto 
importantísimo para a Universidade que debe ser levado adiante de xeito profesional e correcto. Non 
debe entenderse como unha imposición. 

Responde o Sr. Cebro afirmando que a vicerreitora ten amosado argumentos de peso, polo que invitaa a 
participar na mesa de negociación. Indica que os argumentos presentados son sólidos e, <liante desa 
exposición, o outro lado da mesa non se opón. Comenta que eles non supoñen un atranco na 
negociación, senón que tamén desexan aportar. Traslada a opinión de que o mesmo que sucede nesta 
unidade sucede noutras, como por exemplo as de grao - posgrao, nas que explica as diferenzas entre 
Vigo, Ourense e Pontevedra. Pide unifonnidade na xestión, xa que ao final o pagan os alumnos e o POI. 
Explica que en vista das explicacións recibidas non vai votar en contra, pero vaise abster. 

Agradece o reitor a súa xenerosidade e prevé un gran traballo na negociación, indicando que haberá que 
intentar solucionar os problemas que se presentaron neste Consello de Gobemo. 
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O Sr. Luis Pérez indica tamén que se vai abster na votación, polo que apróbase a modificación parcial 
da RPT1 con dóas abstencións (Anexo V). 

Punto 11. Aprobación, se procede, do Regulamento de réxime interno da Facu1tade de Ciencias Sociais e 
da Comunicación da Universidade de Vigo. 

Cede o reitor a palabra á secretaria xeral, quen explica que a proposta de Regulamento de réxime interno 
xa foi aprobada na Xunta de Facultarle de Ciencias Sociais e da Comtmicación, e foi revisada polo 
Servizo de Asesoría Xurídica que, no seu info1me. realizou algunha pequena suxestión que xa foi 
incorporada e verificada, polo que se presenta a este Consello de Gobemo para a sóa aprobación. 

Intervén a profesora Rosa Pérez para indicar que a memoria presentada ten unha gran cantidade de erros 
tipográficos e faltas que poderían ser debidas ao uso dun corrector. 

Responde a secretaria xeral que, en efecto, esa pode ser a causa, pero que será verificado e corrixido. 

Apróbase por asentimento (Anexo VI). 

Punto 12. Aprobación, se procede, do Regulamento de réxime interno do Departamento de Informática. 

Cede o reitor novamente a palabra á secretaria xeral. quen explica que. neste caso, o texto aprobado polo 
Consello de Departamento recibiu un informe favorable da Asesoría Xurídíca, polo que non foi 
necesario realizar modificacións e proponse a súa aprobación. 

A próbase por asentimento (Anexo VII). 

Punto 13. Proposta de nomeamento. se procede. dos representantes do POI, PAS e alumnado na 
Comisión contra o acoso sexual e por razón de sexo. 

O reitor informa de que foi invitada a participar a Directora da Unidade de lgualdade, Dª Ana lsabel 
González Penín, por se fora preciso algún tipo de aclaración 

Informa de que o Protocolo marco de actuación para a prevención e sanción do acoso sexual e por razón 
de sexo da Uruversjdade de Vigo aprobado na sesión do Consello de Goberno do 26111/2014, e 
es tablece no seu artigo 9 a composición da Comisión de Acoso Sexual (CAS) e especifica que o 
nomeamento das persoas representantes de POI, PAS e alumnado couesponderá ao Consello de 
Goberno a proposta da Comisión de Igualdade. Seguindo este procedemento, a Comisión de Igualdade 
na súa sesión do 4/02/2015 acordou propoñer as seguintes pe rsoas: 

- Ana Isabel González Penin, como directora da Unidade de fgualdade, presidenta 
- Esther Pillado González, representante do reitor. O seu suplente será Pablo Grande Seara 
- María Lameiras Fernández, representante de PDT A súa suplente será Yolanda Rodríguez Castro 
- Luis Pérez Gómez, representante de PAS. A súa suplente será Maria Jose Rios Santomé 
- Alexandre Louzao Carreira, representante do alumnado 
- Emilio Martinez Rjvas, representante da Xerencia, secretario 

Punto 14. Aprobación, se procede, da proposta de regularización da cesión de terreos en favor de 
CITEXVI. 

Informa o reitor da invitación no Consello de Goberno do director Técnico de Obras. lnstalacións e 
Infraestruturas, D. Héctor Álvarez Arias, por se fora precisa algunha aclaración técnica. 
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Cede a palabra o reitor ao xerente da Universidade para realizar a presentación deste punto. Expón o 
xerente que esta regulariz-ación supón unJm adecuación da cesión que no seu momento realizou a 
Universidade ao ClTEXYl á realidade actual. Naquel momento aprobouse a cesión dunha parcela de 
20370 m2, na que se construíu o edificio da Cidade Tecnolóxica de Vigo, e unha parcela en reserva de 
outros 20000 m2, tal como se pode ver nun dos planos que se achegan. 

A propia evolución das necesidades da Universidade, coa creación do animalario e oütras dependencias 
meses terreos, fai necesaria esta regularización. Polo que se propón a cesión do dereito de si1perficie 
dunha parcela de 23129 m2, como se reflicte no terceiro dos planos que se achegan coa documentación. 

Finalizada a presentación, pregunta o reitor se algún membro do Consello de Goberno precisa algunha 
aclaración ou desexa intervir. 

Toma a palabra o profesor Rodríguez Berrocal, quen manifesta a súa discrepancia, en primeiro lugar 
polas formas, xa que considera que a documentación presentada en rel.ación con este punto debería 
conter un texto explicativo que fundamentase a decisión que se quere tomar. E en segundo lugar, 
expresa a súa discrepancia de carácter político, que incumbe á conveniencia ou non da cesión de terreos 
á empresas privadas. Lembra que moitos nesta Universidade negáronse a elo no seu momento, e el é 
consecuente con esa decisión. Continúa ex-poñendo que hai que apostar polos centros tecnolóxicos da 
propia Universidade, xa que unba vez que se faj cesión dese terreo, queda furtada a posibilidade de que 
sexan utilizados por centros que poidan establecer sinerxias entre grupos de investigación da 
Universidade. Comenta tamén que a actual cesión supón que a empresa gaña case 3000 m2• 

Resp011de o xerente repetindo que a cesión inicial eran 20370 m2 e outros 20000 m2 en previsión, polo 
que en realidade non se aumenta a cesión, só se realiza un a,'(uste á realidade actual, unha precisión 
técnica, dada a existencia de infraestruturas na parcela. 

Intervén o vicerreitor de Economía e Planificación dicindo que entende a coherencia do profesor 
Rodríguez Berrocal, pero o debate político acerca desta cesión xa tivo lugar fai 10 anos; na actualidade 
téntase realizar w1ha adaptación técnica á realidade. 

Explica o reitor que esta actuación tenta deixar liquidado o acorde que se tomou naquel ano, co cal 
qut!ua pt!chada aqut!la oforta i11icial dt: máis dt! 40000 m

·
\ agora axústast: t: li111ítast! ao t!spa:w u11ut! está 

a Cidade Tecnolóxica de Vigo. 

Replica o profesor Rodríguez Berrocal que a parcela que se deixara en reserva non terfa que cederse 
necesariamente ao CITEXVI. podería limitarse a cesión á parcela inicial. Responde o vicerreitor de 
Economía e Planificación que a previsión se realizara no acordo acadado no 2005. 

Finalizado o debate sen máis intervencións, proponse a aprobación da proposta de regularización da 
cesión de terreos en favor de CITEXVI. O profesor Rodríguez Berrocal solicita votación, e esta 
realízase a man alzada co segui.nte resultado: 

Votos a favor da proposta, 29; votos en contra, 2; absfencións, 8. 

Polo tanto, apróbase a proposta presentada. 

Punto 15. Aprobación, se procede, dos seguintes convenios: - Convenio de colaboración entre la 
Universidad de Vigo. el rector. el director y los académicos de la Universidad de Cambridge, mediante 

sus departamentos. la Junta Examinadora de la University of Cambrige y Cambridge English Language 
Assessment - Convenio marco de colaboración entre a Universidade de Vigo e a Universidad La Salle 
A.C. (México) - Convenio específico de colaboración entre a Universidade de Vigo e a Universidad La 
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Salle A. C. para el intercambio de estudantes - Convenio marco de colaboración entre a Universidade de 
Vigo e a Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (México) - Convenio específico de 
colaboración entre a Universidade de Vigo e a Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui para o 
intercambio de estudantes - Convenio marco de colaboración entre a Universidade de Vigo e a 
Universidad Nacional del Chaco Austral (Argentina) - Convenio marco de colaboración entre a 
Universidade de Vigo e. a Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
(Argentina) - Acordo de cooperación Inter-ínstitucional entre a Hochochschule Bremerhaven 
(Universidade de Ciencias Aplicadas, Alemaña) e a Universidade de Vigo, para un programa de dobre 
grao en Bachelor of Arts in Business Administration en Hochschule-Bremerhaven e Grao en 
Administración e Dirección de Empresas. 

Declara o reitor que non existe ningún aspecto salientable destes proxectos que sexa necesario 
comentar, polo que propón a súa aprobación. 

Apróbanse por asentimento. 

Punto 16. Rogos e preguntas. 

Inicia o reitor unha rolda de palabras. Solicitan intervención: o profesor Bienvenido Diez; o profesor 
Pérez Abellás; o Sr. Xoan Cebro; o Sr. Fernández Alvarado; o Sr. Pato Rodríguez; o profesor Higinio 
González; e o profesor Reigosa Roger. 

Comeza a rolda o profesor Bienvenido Diez, quen fom1Ula unha serie de cuestións: 

- Solicita que ua Comisión de modificación de Estatutos se invite a un representante sindical 
- Pregunta pola posibiUdade de contratos de investigadores para as figuras en extinción 
- Solicita que se debata na Mesa de negociación unha normativa de concesión de eméritos 

Responde o reitor, con respecto ao prirneiro punto, que a representatividade sindical vai incluída na 
proposta de regulamento interno, que será debatido na xuntanza inicial de constitución da Comisión, 
pero como se plasme dita represeotatividade é a propia Comisión quen debe decidilo. En canto ao 
segundo punto, refüe o reitor que as conversas que se mantiñan coa conselleira de facenda víronse 
suspendidas cando foi nomeada candidata a alcaldía de Vigo, polo que agora está a comezar as 
conversas co novo conselleiro de facenda. En relación ao terceiro punto toma nota da suxestión. 

O profesor "Pérez Abellás pregunta pola cuestión que formulou no Consello de Goberno anterior. en 
relación coa falta de resposta da Uoiversidade á petición da Deputación de Ow-ense a participar no 
proceso de selección de persoal. Cede o reítor a palabra ao vicerreitor do Campus de Ourense, quen 
responde que a petición da Deputación foi recibida pola Secretaría do reitor, quen a derivou a Xerencia. 
Nese escrito solicitábanse datos sensibles do persoal, polo que considerouse preferible non subministrar 
ese datos, non participando no proceso. Destaca o vicerreitor que do mesmo xeito actuaron as outras 
administracións públicas. 

Toma a palabra o Sr. Xoan Cebro para solicitar, en primeiro Jugar, un.ha resposta aos escritos 
presentados en xuño, como presidente da xuota PAS, con respecto dtmha praza de Fisioterapia, no que 
se reclamaba un axuste de salario ao nivel de servizos que realiza. En segundo lugar. pregunta por que 
se tornou a decisión de implantar a facturación electrónica de todas as facturas, cando a lei só obriga a 
seguir este procedemento para importes superiores aos 5000 euros. Por último, infotma que veñen de 
presentar unha reclamación contra os correos electrónicos que acusan a un traballador da Universidade 
de incumprimento das súas funcións. con acusacións de filtracións de información. Solicita que se 
investigue este caso e, de non ser certo, que se tomen medidas en contra dos propietarios das contas 
dende as que se fan esas acusacíóns. Manifesta que non se pode acusar a un traballador de feitos tan 
graves. Indica que seguirán este caso ata o fu1aL 
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Responde o reitor con respecto deste último tema, declarando que a Reitoría é moi seria na súa 
actuación, e esta se basea nos informes do Servi.zo de Asesoría Xurfdica, e non se afastará desta liña. 
Confirma o reitor coa secretaria xeral que, en efecto, chegou esa petición, e que está sendo ú1formada. 
Explica o reitor que nos movemos dentro do ámbito da Lei do empregado público, en ocasións 
preténdese que a adminLstración arranxe temas que non son susceptfüles de expediente disciplinario, 
senón que deberán dirimirse no terreo xudicial. Lembra que, en cambio, si é causa de apertura de 
expediente os casos de insultos á autoridade da institución e, con todo, non se sigue esta vía. Fai un 

chamamento á cordura e á racionalidade no uso da liberdade da expresión, ao emprego dunha linguaxe 
axeítada que permita unha relación axeitada entre os membros da comllnidade universitaria. 

Para responder as outras cuestión, cede a palabra ao xerente. Con respecto á cuestión de Fisioterapia, 
pide desculpas se non se responderon aJgúns escritos. porque é un tema recorrente. Solicita que se 
achegue novamente e se lle responderá no prazo oportuno. En relación cos procedementos de 
facturación, esta Universidade realiza lmha clara aposta pola administración electrónica, é consciente de 
que o cambio de paso implica un esforzo, pero estanse realizando rew1ións cos servizos, faranse 
manuais explicativos, e pide colaboración de todo o persoal a prol da Universidade. 

O Sr. Hadrián Fernández Alvarado pregunta potas axudas de custo dos representantes de alumnos aos 
Consellos de Goberno. Comenta que seguen sen pagarse, preguntaron á Secretaría Xeral e !les dixeron 
que agardaban a que todos os alumnos enviaran os seus datos. Responde a Secretaria Xeral indicando 
que non tiña información de que aínda non se aboaran as axudas de custo. Darase orde para que se 
abonen a medida que se vaian aportando os datos dos estudantes. 

O representante de estudantes, Sr. Pato Rodríguez, pregunta pola realización do acordo de rotación do 
Consello de Goberno. Reponde o reitor aclarando que a rotación aprobada é a do Claustro. Pero dado 
que o ConselJo de Goberno é convocado polo propio reitor, polo que a rotación pode levarse a cabo. 
Pregunta o Sr. Pato Rodríguez se hai datas para comezar e responde o reitor que se están a secuenciar os 
Consellos de Gobemo en función da celebración do próximo Claustro, cando se logre. decidirase. 

O profesor Hjginio González explica que cando se están a negociar os proxectos ou os con1ratos de 
investigación con empresas. o persoal investigador encontra dificultades para identjficar os 
interlocutores axeitados no Servizo de Investigación ou na OTRI para o asesotamento e tramitación. 
Ademais, indica que con frecuencia se pofíen problemas ás condicións dos acordos. Esta situación é 
especialmente problemática tendo en conta as limitacións de tempo asociadas aos prazos das 
convocatorias. 

Responde a vicerreitora de Investigación e Transferencia. Indica en primeiro lugar que se está a mellorar 
as canles de comunicac.ión entre os servizos e o persoal investigador, para facilitar os procesos de 
tramitación de convocatorias. A continuación apunta que é mol importante que o persoal investigador 
sexa consciente, dende a responsabilidade institucional, das precaucións que se deben aplicar na 
negociación das condicións dos proxectos de investigación con outros organismos de investigación ou 
con empresas. Explica a vicerreitora que o persoal investigador tende a querer aceptar aspectos 
propostos polos socios externos á Universidade que institucionalmente non poden asumirse, corno é o 
caso da posibilidade de renunciar aos dereitos de propiedade industrial. 

Replica o Sr. González que a valoración da conveniencia de conservar ou non a propiedade industrial 
debe facela o propio investigador, e indica que noutras universidades si se aproban os acordos nesas 
condicións. A vicerreitora responde que, no que respecta ao que fan outras universidades, o proceder na 
Universidade de Vigo debe guiarse polo que sexa correcto e mais axeitado ao ben da institución, e non 
polo que fagan os outros. No que respecta á decisión de renunciar á propiedade industrial, lembra que a 
propiedade dos resultados de investigación do persoal da universidade non é só persoal, senón da 
institución á que pertencen. 
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O profesor Reigosa Roger presenta o rogo de que aclare o indicado no Consello de Goberno anterior, 
relativo á non moderación nas listas de correo. Pide que se lle envíen os acordes polos que non se Jeva a 
cabo dita moderación. Considera que se están a vulnerar os dereitos dos membros da comunidade. 

Finalizada a rolda de intervencións, toma a palabra dona Micaela Campanini, quen apunta que a 
rotación dos Consellos de Goberno e dos claustros pode orixinar grandes dificultades de mobilidade, 
especialmente para os representantes dos alumnos que se trasladen en transporte público, xa que nalgw1s 
casos non existen combinacións que permitan chegar a tempo. Solicita que se abonen as dietas con 
rapidez e que se analicen os problemas mencionados do desprazarnento para tratar de solucionalos. 

Responde o viceneitor de Economía e Planificación para e>..-plicar que xa se a dar pasos na liña de 
mellorar as combinacións de transporte público e, no caso concreto do Campus de Pontevedra, estase a 
negociar con RENFE para que haxa lanzadeiras ata o Campus. Replica a representante do estudantado 
que, nese caso, é necesario comprar bonos, e para traslados puntuais non compensa. Reponde o 
vicerreitor que para o caso concreto dos desprazamentos dos representantes do Consello de Gobemo. 
poderíase contactar con algunha empresa que pennita solucionar estes traslados puntuais. 

Ao non haber máis asuntos que tratar, o reitor da por finalizada a sesión ás 12:35 h do día 2 de marzo de 
2015. da que eu como secretaria xeral dou fe co visto e prace do reitor. 
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REGULA.MENTO DO USO DA LINGUA GALEGA 
Aprobado uo Consello de Gobemo o 2 de marzo de 201 S 

PREÁMBULO 

A Lei 6/20 1 3 ,  do 1 3  de xuño, do sistema universitario de Galicia (SUG) manifesta 
na súa exposición de motivos que: 

Transcorridos máis de vinte anos desde a entrada en vigor da Lei 1 1/1989, de orde

nación do sistema universitario de Galicia, resulta conveniente e necesario abordar 

unha actualización e simplificación do corucunto normativo que regula o ensino 

universitario de Galjcia ... 

... Esta actualización debe cumprir o obxectivo de pular polo ensino público 

universitario e a investigación que se realiza nas universidades, defender os sinais de 

identidade de Oalicia, nomeadamen1e a lingua, e apostar polo enraizamento do SUG 

na sociedade galega, contribuíndo á formación da cidadanía e achegando coñecemento 

á sociedade ... 

... O SUG aspira a mellorar os seus niveis de calidade e internacionalización, nun 

continuo proceso de modernización, o que esixe contar cunha regulación global e 

sistemática no eido do ensino universitario da nosa comuoidade autónoma ... 

No artigo 2.0 do título preliminar recoñece como un dos obxectivos e fins propios 
do SUG: 

f) A promoción do galego, liogua oficial e propia de Galicia, e a súa coexistencia co 

castelán, tamén lingua oficial, e, se for o caso, con outras linguas de interese para a 

docencia e a investigación. 

Xa no título V, en que se ocupa da comunidade universitaria, refírese expresamente 
ao galego: 

Artigo 89. A lingua 

l .  O galego e o castelán son as linguas oficiais das universidades de Galicia. O uso das 

linguas oficiais nas actividades universitarias rexerase pola Lei 3/ l 983, do 15 de xuño, 

de normalización lingüística, e polo que dispoñan as normas propia� das 

universidades. 

2. O galego, como lingua propia de Galicia, é a lingua de uso normal nas actividades 

das universidades. 

3.  A Xunta de Galicia e as universidades, no ámbito das súas competencias, 

estimularán o coñecemento e o uso do galego en todos os aspectos da actividade 

universitaria e fomentarán a súa aprendizaxe entre todos os membros da comunidade 

universitaria. 

4. O uso do galego na actividade docente e investigadora poderá terse en conta para os 

efectos de recoñecemento de méritos individualizados do labor docente e investigador. 
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Na actualización da Lei do SUG distínguense as liñas que comprometen os poderes 
e institucións públicas na tarefa de normalización da lingua galega, dende o Estatuto 
de autonomía á Lei de normalización lingüística. 

Arestora, coa integración no espazo europeo de educación superior, onde se 
salientan as calidades do multiculturalismo e o plurilingüismo, a lingua galega 
aparece como un elemento de riqueza máis dentro da pluralidade do Estado español 
e da Unión Europea. O impulso da mobilidade e o proceso de internacionalización 
reflíctense no Plan de internacionalización da Universidade e no desenvolvemento 
do campus de excelencia internacional. Cómpre adaptar e dispor a normativa para 
abranguer eses obxectivos: internacionalización, mobilidade, promoción do galego, 
estimulación do uso e aprendizaxe, lingua propia e oficial, coexistencia e uso 
normal. 

As universidades do SUG vefien colaborando e traballando dende a súa creación 
pola normalización do galego. Xa de xeito máis coordinado, canda a Xunta de 
Galicia, na Comisión lnteruniversitaria de Polftica Lingüística, órgano que viña 
disposto como unha das medidas do Plan xeral de normalización lingüística. 

As universidades de Santiago de Compostela e da Coruña dispoñen de senllos 
regulamentos de uso da lingua galega como marcos de referencia para contribuír a 
unha necesaria homoxeneización das imaxes corporativas das institucións. O maior 
uso doutras linguas na nosa universidade debe estar en consonancia co compromiso 
moral e legal que os Estatutos da Universidade de Vigo e a Lei do SUG proclaman 
coa lingua propia de Galicia. A Universidade de Vigo, do mesmo xeito que o resto 
do espazo universitario galega, sente a necesidade de participar igualmente nese 
proceso de normalización do uso do galego provéndose dunha normativa de 
referencia semellante que permita tamén homoxeneizar a súa imaxe corporativa en 
materia de lingua a través do seguinte Regulamento de uso da lingua galega. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1 . 1  Os usos lingüísticos da comunidade universitaria da Universidade de Vigo 
réxense polos criterios que establece este documento. A responsabilidade 
institucional do cumprimento <leste regulamento, así como as accións de 
normalización lingüística en xeral, corresponde aos órganos de goberno 
desta universidade. 

1.2 Sempre que nesta normativa apareza a denominación Universidade de Vigo, 
entenderase que se retire a todos os centros e unidades que a integran: 
facultades, escalas, centros, institutos, departamentos e servizos. 
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1 .3 Os termos documentación e comunicación entenderanse referidos aos usos 

institucionais de tipo oral, escrito ou na rede telemática. 

1 .4 O nome oficial da Universidade é Universidade de Vigo, e así ha de 

constar. A denominación de centros, de estudos, de departamentos, de 

institutos e doutras figllras de investigación, así como os servizos 

universitarios ou administrativos, serán en galego. 

2 USOS LINGÜÍSTICOS INTERNOS 

Realizaranse en galego: 

2 . 1  As comunicacións formais (oficios, convocatorias de xuntanzas, citacións, 

convites etc.) entre centros, servizos e administracións da Universidade de 

Vigo. 

2.2 Os outros documentos de uso interno utilizados polos diferentes órganos da 

Universidade: 

2.2.1 Os documentos de xestión xeral: programas de actuación, memorias, 

informes etc. 

2.2.2 Os documentos contables: ardes de pagamento, follas de pedimento, 

recibos, orzamentos etc. 

2.2.3 Os documentos académicos: follas de matrícula e de preinscrición, 

validacións, instrucións, instancias, enquisas, cartas de estudantes etc. 

2.2.4 Os documentos de xestión de persoal: nóminas, notificacións etc. 

2.2.5 Os documentos xurídicos: informes, resolucións reitorais, de xerencia, 

consultas, documentación dilixenciada, reclamacións, impugnacións 

etc. 

2.2.6 As disposicións e as actas. 

2.2.7 A expedición de cerfüicados de expedientes de uso interno. 

2.3 Os procedementos contractuais da Universidade de Vigo. Os contratos 

formalizaranse en galego e, en todo caso, unha copia dos pregos deberá 

estar dispoñible nesta lingua. 

2.4 Os centros e os departamentos da Universidade de Vigo, da mesma maneira 

que as dependencias administrativas e de servizos, terán como lingua de uso 

o galego. Así mesmo, os documentos que os departamentos e as entidades

institucionaís elaboren: as memorias, as actas, as comunicacións oficiais 

para os taboleiros de anuncios, os programas das materias etc. 
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2.5 As denominacións de cursos de posgrao (especial ización e mestrados) e os 
créditos e as materias que os compoñen. 

2.6 Os títulos acreditativos de estudos propios expedidos pala Universidade de 
Vigo redactaranse en galego, agás os que teñan efectos fóra da nosa 
comunidade autónoma, que se expedirán en versión bilingüe. 

2.7 Os títulos de estudos oficiais e�pediranse en versión bilingüe segundo a 
lexislación vixente sobre obtención, expedición e homologación de títulos 
universitarios. 

2.8 Os rótulos informativos, as cabeceiras de todo tipo de papeis corporativos. 
os cuños e outros elementos análogos. 

2.9 As inscrícións e as rotulacións que identifiqllen bens de propiedade da 
Universidade, como inmobles. vehículos, maquinaria, ferramenta etc. 

2.1  O A rotulacíón e os indicadores situados nas vías e nos camiños que 
dependen da Uníversidade. 

2. 1 1  Os rótulos, indicadores, letreiros, sinalización, tanto nos exteriores coma
nos interiores dos edificios da Unjversidade estarán en galega. Cando a 
normativa ou o interese xeral o requira, as sinalizacións tamén poderán 
incorporar outras Jinguas. 

2 . 1 2  As páxinas web, as intranets, os blogs informativos dos servizos, os 
accesos oficiais ás redes sociais, os portais telemáticos para teledocencia, 
os avisos e as convocatorias nas l istaxes de correo electrónico, e toda a 
posibilidade de comunicación na rede dixital, sempre que teña unha 
vertente oficial da Universidade. 

2 . 1 3  De se precisar a adquisición de programas ou licenzas de aplicacións 
informáticas valorarase a dispoñibilidade de versión en galega ou a 
facilidade da súa posta en práctica. 

3 USOS LINGÜÍSTICOS EXTERNOS 

3 . 1  As comunicacións formais interuniversitarias e con institucións públicas e 
privadas da comunidade autónoma galega (incluida a administración 
periférica do Estado) faranse en galega. 

3.2 As comunicacións formais con destino a entidades de fóra da comunidade 
autónoma galega faranse: 
3.2. l En galego se a institución receptora ten esta lingua recoñecida como 

l ingua oficial de traballo. 
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3.2.2 En versión bilingüe galego-castelán cando o galego non sexa oficial, 

pero si o castelán. Nestes casos, o documento contará cwili.a paite 

impresa, onde o carpo fixo será en versión bilingüe galego-castelán e 

a parte para cubrir en castelán. 

3.2.3 En versión bilingüe galego-outra !in.gua oficial de traballo da 

institución receptora cando nin o galego nin o castelán sexan oficiais. 

Nestes casos, se o documento contén unha parte impresa, o corpo fixo 

será en versión bilingüe galego-lingua receptora e a parte que se cobre 

na lingua da institución. 

3.3 A expedición de certificados de expedientes académicos para o uso externo 

farase en galego. 

3.4 Os estudos, os proxectos e os traballos análogos que a Universidade de 

Vigo lles encargue a terceiros no dominio lingüístico galega entregaranse 

en galegu, agás que a súa finalidade esixa a redacción nuutra lingua. Esle 

requisito será explícitamente recollido nas convocatorias ou nas solicitudes 

de tales traballos. 

3.5 Os escritos que a Universidade presente nos tribunais de xustiza ou arbitrais 

no ámbito lingüístico galega redactaranse, sempre que sexa posible, en 

gal ego. 

4 USO ORAL 

4.1 Na atención oral aos usuarios/as e á cidadanía en xeral, tanto se é persoal 

como telefónica ou por medios telemáticos, as empregadas e empregados 

públicos da Universidade de Vigo dirixiranse en galega ao seu 

interlocutor/a, agás nos casos en que se solicite ser atendido en castelán ou 

cando o funcionario/a o considere necesario para facilitar a comunicación, 

4.2 Nos actos académicos (apertura do curso académico, investidura de 

doutores/as honoris causa etc.) e nos actos públicos en xeral (inauguracións. 

sinatura de convenios etc.) feitos no territorio lingüístico galego) a lingua 

que utilizarán os/as representantes da Universidade será o galega, agás que 

as circunstancias esixan o uso doutra lingua. 

5 REXISTROS 

5 . 1  Sen prexuízo do que, para algúns rexistros púbHcos, establece o artigo 9 da 

Lei 3/1983 de normalización lingüística, nos rexistros administrativos da 

Universidade de Vigo os asentamentos faranse sempre en galega, 

independentemente do idioma que presente o documento. 
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5.2 Nos expedientes académicos do alumnado porase en galego o nome das 
materias, as cualificacións e todas as demais informacións. 

5.3 A expedición de certificados farase en galego. Por pedimento expreso das 
persoas interesadas facilítarase a versión bilingüe ou castelá, que irá 
validada pola persoa responsable administrativa cotTespondente. 

6 PUBUCACIÓNS E PUBLICIDADE 

6.1 As disposicións da Universidade de Vigo publicaranse segundo os criterios 
establecidos neste documento sobre o uso interno e externo da lingua 
galega. 

6.2 As revistas non científicas, as memorias, as guías de estudantes, os carteis, a 
información sobre cursos, congresos, simposios, conferencias, os avisos, as 
convocatorias e, en xeral, as publicacións que a Universidade de Vigo faga, 
tanto internamente coma en medios de difusión externos, redactaranse en 
galego, excepto as destinadas especificamente á promoción exterior, que se 
poden facer noutra lingua. 

6.3 A publicidade de todo tipo que emita a Universidade de Vigo, ou que 
realice con outros organismos, realizarase en galego, agás a que fose 
destinada específicamente á promoción el\.'terior. 

6.4 A Comisión de PubJicacións establecerá uns criterios de uso para empregar 
linguas distintas ao galego por razóns de difusión científica nas 
publicacións da Universidade. 

6.5 As publicacións deberán respectar en todo caso o dereito do autor/a, de 
mane1ra que a tradución de orixinais deberá contar co seu previo 
consentimento. 

7 DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

7 . 1  O profesorado e o estudantado teñen o dereito a expresarse oralmente e por 
esctito na lingua oficial da súa preferencia. É obxectivo da Universídade 
que o galego sexa vehículo de expresión normal nas actividades docentes e 
investigadoras. 

7.2 A Uoiversidade ofrecerá cursos e sistemas de autoaprendizaxe e de 
asesoramento lingüístico e terminolóxico para que o alumnado e o 
profesorado perfeccionen a comprensión e o coñecemento do galego, e 
posibiliten o incremento do seu uso na docencia. 

7.3 O profesorado da Universidade de Vigo coñecerá suficientemente as dúas 
linguas oficia is de acorde coas esixet1cias das súas tarefas docentes. 
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7.4 Os servizos da Universidade informarán o profesorado, no momento de 

incorporarse, desta normativa, así como sobre os cursos de galega e outros 

mecanismos de apoio para que perfeccionen e incrementen a comprensión e 

o uso do galego.

7.5 Os documentos relacionados coa docencia, como os plans de estudos, os 

programas de materias, as actas de cualificacións e similares serán en 

galego. 

7.6 O estudantado non poderá ser discriminado ou verse prexudicado por 

utilizar o galega nas clases e nos exarnes. Os departamentos garantirán a 

corrección dos exarnes en galega aínda que a docencia se imparta noutra 

lingua, agás nos casos de materias (como as de Filoloxía e de Tradución) 

que especifiquen no programa un criterio diferente. 

7.7 A Universidade promoverá o uso do galega nas actividades de 

investigación, ofrecendo medidas de promoción e de soporte técnico para 

corrixir as teses de doutoramento e outros documentos de investigación 

redactados en galega. 

7.8 A asistencia a clase de alumnado proveniente de fóra do dominio lingüístico 

galega non compo11ará alteracións de uso do galega na docencia. A 

Universidade informará previamente este estudantado do uso do galega na 

docencia, como tamén da convocatoria de cursos específicos para este 

colectivo. 

7.9 A Universidade ofreceralle titarías activas de orientación a este alumnado, e 

será preciso nomear un coordinador/a por centro que aconsellará sobre as 

materias que poderán cursar e resolverá ou vehiculará as cuestións que 

xurdan ao longo da súa estadía na Universidade. 

7 . 1 0  A Universidade de Vigo promoverá a creación do Programa de 

voluntariado lingüístico, coa participación dos diferentes colectivos que 

conformen a comunidade universitaria, para que lle sirvan de soporte de 

integración á cultura galega. 

7. 1 1  As convocatorias de bolsas realizadas pola Universidade terán en conta o

que dispoña o presente regulamento. Os bolseiros/as ou calquera persoa 

que colabore en funcións docentes, de xestión administrntiva ou de 

atención ao público, adecuaranse ao cumprimento deste regulamento. 

7 . 1 2  Queda excluido da aplicación <leste regulamento o profesorado visitante 

ou análogo. 
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8 PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SER VIZOS 

8.l Os órganos de goberno da Universidade adoptarán as medidas necesarias

para que en cada unidade administrativa ou de servizos, e mais o persoal 

que estea relacionado co público tanto oralmente como por escrito, teña os 

coñecementos de ga1ego necesarios para garantir o dereito da cidadanía a 

escoller a lingua de relación coa administración, 

8.2 Os órganos de goberno da Universidade de Vigo establecerán o nivel de 

coñecemento da lingua galega axeitado e esixible para cada posto de 

traballo na Universidade. 

8.3 En todas as bases que regulen as convocatorias para a provisión de postos 

de traballo da Universidade, de réxime administrativo ou laboral, e os 

concursos de 1.néritos destinados á promoción interna, establecerase a 

acreditación dun determinado nivel de lingua galega, de acordo co apartado 

anterior. 

9 CONTRATACIÓN E CONVENIOS 

9 . 1  Os contratos de prestación de servizos (cafetarias, comedores universitarios, 

reprografía, axencias de viaxe etc.) asinados pola Universidade con 

entidades privadas conterán unha cláusula onde se comprometan a cumprir 

as normas que en materia de uso 1 ingüístico dispón este regulamento. 

9.2 Estas empresas utilizarán o galego na rotulación, nos avisos etc., e a 

atención aos usuarios/as deberá ser efectiva en ambas as linguas oficias. 

Procurarán que os produtos e os servizos que ofrecen conteñan a 

info1mación en galego. A Universidade ofrecerá a colaboración da Área de 

Normalización Lingüística para facilitarlle o cumprimento desta normativa. 

9.3 Os convenios asinados pola Unjversidade con outras entidades públicas ou 

privadas redactaranse en galego e, se é o caso, na lingua ou nas linguas 

oticiais ou de traballo da outra ou -0utras entidades asinantes. 

1 0  CALIDADE LINGÜÍSTICA 

l O. 1 Debido a que os textos públicos da Universidade transmiten a imaxe da 

propia instínición e son susceptibles de seren interpretados como 

modelos de lingua en todos os textos, documentos e comunicacións da 

Universidade de Vigo, coidarase especialmente a calidade e a corrección 

lingüística. Ademais, terase en conta a harmonización dos textos, a 

democratización, a personalización, a claridade de contídos e a 
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uniformidade, de acordo cos criterios de linguaxe administrativa da 
Xunta de Galicia. 

10.2 Deberase usar unha linguaxe inclusiva que evite posibles ambigüidades, 
fórmulas sexistas e oculte un dos xéneros. 

10.3 A Universidade velará para que estes criterios se utilicen nos textos e nas 
comunicacións das actividades doutras entidades coas que colabore. 

1 1  TOPONIMIA E NO MES DE RÚAS, EMPRAZAMENTOS OU EDIFICIOS 

1 1 . 1 Tal e como dispón o artigo 1 O da Lei 3/1983 de normalización lingüística, 
os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega. 

1 1 .2 A Universidade de Vigo preservará as formas tradicionais dos lugares 
como parte integrante do patrimonio cultural. As formas dos topónimos 
empregadas pola Universidade serán sempre as establecidas legalmente. 

1 1 .3 Seguiranse os criterios establecidos na declaración asinada pola 
Comisión de Toponimia en 2002 para nomear as rúas, camifios, edificios 
de titularidade da Universidade: 

1 1 .3. 1 Na denominación oficial das diferentes realidades xeográficas 
(entidades de poboación, urbanizacións, prazas, rúas etc.) ha de 
preferirse sempre un topónimo tradicional antes que fórmulas de 
nova invención. 

1 1.3.2 No caso de realidades xeográficas de nova creación realizarase un 
inventario das denominacións tradicionais do territorio afectado e 
empregaranse nomes tomados dese repertorio para a 
denominación oficial das novas realidades. 

1 1 .3.3 Cando nunha área determinada os topónimos tradicionais superan 
en número as novas realidades xeográficas creadas de 
preferencia, deben preservarse os topónimos de maior interese 
histórico, arqueolóxico ou filolóxico. 

1 1  .3.5 Só se empregará o recurso á imposición de «topónimos 
honoríficos» (nomes de persoas ou institucións, de conceptos 
abstractos, de cidades ou países etc.) nos casos en que a nova 
denominación non sepulte un topónimo tradicional. 

1 1 .3.6 No caso de ter que optar por un topónimo honorífico ou 
conmemorativo, seguiranse as directrices aprobadas pola ONU en 
2004. 
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Universidad�igo LÍMITE DE PRAZAS DOS GRAOS 
CURSO 21015/2016 

e ampus d o e urense 
Centro Titul,ación 

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 
Facultade de Ciencias Grao en Ciencias Ambientais 

Grao en Enxeñaría Agraria 
Facultade de Historia Grao en Xeografia e Historia 

Grao en Dereito 
Facultade de Dereito Sjmultaneidade Administración e Dirección de 

Empresas e Dereito 
Facultade de Ciencias Empresariais e Grao en Administración e Dirección de Empresas 
Turismo Grao en Turismo 

Grao en Educación Social 

Facultade de Ciencias da Educación 
Grao en Traballo Social 
Grao en Educación Infantil 
Grao en Educación Primaria 

Escola Superior de Enxeñaría 
Grao en Enxeñaría Informática 
Simultaneidade Administración e Dirección de 

Informática 
Empresas e Enxeñaría Informática 

Centro Adscrito: 
1 Escola Universitaria de Enfermaría 1 Grao en Enfermaría 

Prat.as 14/15 Prazas 15/16 
45 45 
45 45 
45 45 
45 45 
50 50 

20 20 

100 100 
60 60 
75 75 
75 75 
75 75 
75 75 
90 90 

20 20 

50 50 
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e ampus d p e on t eve d ra 
Centro Tituln.ción 
Facultade de Belas Artes Grao en Belas Artes 

Facultade de Ciencias da Educación e 
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 
Grao en Educación Infantil 

do Deporte 
Grao en Educación Primaria 

Escola de Enxeñalia Forestal Grao en Enxeñaría Forestal 

Facultade de Ciencias Sociais e da 
Grao en Dirección e Xestión Pública 

Comunicación Grao en Comunicación Audiovisual 
Grao en Publicidade e Relacións Públicas 

Facultade de Fisioterapia Grao en Fisioterapia 

Centros Adscritos: 

Escola Universitaria de Enfermaría Grao en Enfermaría 

Centro Universitario da Defensa 
(Marín) 

Grao en Enxeñaría Mecánica 

Prazas 14/15 Prazas 15/16 
130 1 30 
100 100 
75 75 
75 75 
45 45 

30 presenciais+ 20 presenciais + 

l 5  semipres. 25 semipres. 
45 45 
100 100 
50 50 

50 50 
Penden te 

55 Ministerio de 
Defensa 



Universidad�igo 
LÍMITE DE PRAZAS DOS GRAOS 

CURSO 21015/2016 

e ampus a v· e 1go 
Centro Titulación 

Grao en Ciencias da Linguaxe 

Grao en Linguas Estranxeiras 

Grao en Tradución e I nterpretación 

Facultarle de Bioloxía Grao en Bioloxía 
Facultade de Ciencias Económicas e Grao en Administración e Dirección de Empresas 
Empresariais Grao en Economía 

Simultaneidade Administración e Dirección de 
Empresas e Dereito 

Escala de Enxeñaría de Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías ele 
Telecomunicación Telecomunicación 
Escala Universitaria de Estudos 

Grao en Comercio 
Empresariais 
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 
Trabal lo Grao en Dereito 

Escala Técnica Superior de Enxeñaría 
Grao en Enxeñaría da Enerxía 

de Minas Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos 

Facultade de Ciencias do Mar Grao en Ciencias do Mar 
Facultade de Ouírnica Grao en Química 

Grao en Enxeñaría Eléctrica 
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática 

Escola de Enxeñaría Industrial Grao en Enxeñaría en Organización Industrial 
Grao en Enxeñaría en Química Industrial 
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 

Prazas 14/15 Prazas 15/16
50 presenciais 50 presenciais 
+ 1 0  semipres. + 1 O Semipres. 

50 50 
120 

120 Inglés-Español: 50 
Inglés-Calego: 40 

Francés-Español: 20 
Francés-Calel{o: 10 

75 75 
2 1 0  2 1 0  
60 60 
40 40 

150 150 

120 1 1 5  
80 80 
70 70 
50 50 

50 50 

70 70 
60 60 
50 50 
90 90 
80 70 
50 50 

1 1 0  100 



Universidad&'igo ÚMITE DE PRAZAS Dos GRAos 
CURSO 21015/2016 

Centro Titu/,ación 
Grao en Enxeñaría Mecánica 

Prazas 14/15 Prazas 15/16 
150 140 
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Centros Adscritos: 
Centro Titulación 
Escola Universitaria de Enfermaría 

Grao en Enfermaría 
Meixoeiro (Vigo) 
Escola Universitaria de Enfermaría 

Grao en Enfermaría 
Povisa (Vigo) 
Escola Universitaria de Profesorado de Grao en Educación Infantil 
E.G.B. María Sedes Sapientiae (Vigo) Grao en Educación Primaria 
Escola de Negocios Caixanova (Vigo) Grao en Administración e Dirección de Empresas 

Prazas 14/ 15 Prazas 15/16 

50 50 

70 70 
75 75 
75 75 
60 60 
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Vicerreitoría de 
Organización 
Académica e 
Profesorado 

Edificio Reitoría 
Campus de Vigo 
36310Vi.go 
Espar'fa 

Calendario e procedemento para a aprobación de propostas e de modificacións de 
titulacións de grao, máster e doutoramento para o curso 2016/2017 

Tel. 986 813 595 
vicprof@uvigo.es 

O Decreto 222/201 1,  do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias 
oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, regula o procedemeuto e as 
coudicióus para a obtención, polas universidades do Sistema U1úversitario de Galicia, da 
autorizacióu para impartir as ensinanzas múversit.aria.s oficiais couduceules aos tíllllos de 
grao, máster e doutoramento, así como a súa modificación e supresión. A Orde de 20 de 
marzo de 2012 desenvolve as especilicacións contidas 110 mencionado decreto, regulando 
os diversos procedemeutos relacionados coa planificacióu e deseuvolvemento da oferta 
de ensínanzas 110 Sistema Universitario de Galicia. 

Así pois, co fiu ilúciar a planificación da oferta de titulacións para o curso 2016/2017, o 
Consello de Cobemo de .... 2015, acurda: 

a) Directrices xerais 

Poderán presentarse propostas de títulos de grao, máster e doutorarncnto que xurda.i1 
du11ha modificación, fusión ou reorganización da actual oferLJ. de titulacións ou as que se 
consideren iniciativas de interese estratéxico para a institución .. As propostas (indu(ndo 
as posibles modificacións de títulos xa implantados) deberá.u tramitarse de acordo co 
calendario e procedemcnto que figura nos anexos I, II e III. 

b) Procedemento para a solicitude de informe previo de envío a verificación 

Na Orde de 20 de marzo de 2012 establecese que con anterioridade á solicitude <le 
verificación dos plans de estudo polo Cousello de U1úversidadcs, a Consellería de 
Educación realizará un itúom1e previo uo que se comprobará a pert.ineucia 
socioeconómica das ensinanzas universitarias oficiais propostas e a súa adaptación aos 
prit1cipios, requisitos xerais e específicos recollidos 110 Decreto 222/201 1 .  Segundo o 
procedemento cstal>lcóclo, a documeutación que debe acompañar á solicitucle de envío 
previo a verificación é a seguinte: 

a) Memoria para a solicitude de verificación <le títulos oficia.is. 
b) Memoria xustificativa do cumprimcnto dos reqtúsitos xerais (iuterese 

socioeconómico para Galicia, mercado laboral, demanda, non duplicidade) e 

específicos recollidos uo Decreto 222/201 l, onde se recollall todos apartados do
Auexo I da Orde de 20 de marzo de 201 1.

e) Memoria econónúca no que se xustilique a viabilidade da pro posta. que conterá a
análise e cuautificacióu das necesidades presentes e futuras eu recursos humanos. 
infraeslluturas e out.ros bens para a implant:a.ción da titulación proposta así como 
a xustificación das dilerentes foutes de fina.nciamento. 

d) Certificación do acorde do Consello de Gobemo polo que se propón a
implantación das ensinanzas. 



Universidad�igo Vicerreitoría de 
Organización 
Académica e 
Profesorado 

Edificio Reitoría 
Campus de Vigo 
36310 Vigo 
E.spaiia 

Tel. 986 813 595 
vicprof@uvigo.es 

e) Certificación do informe favorable do Consello Social sobre a implantación das 
ensiuanzas. 

e) Tramitación 

Memoria para a solicitude de verificación e memoria xustificativa 
A memoria para a solicitude de verificacióu da titulación conterá o plan de esturlos e 
deberá ter eu conta o establecido no anexo I do RD 1393/2007 polo que se establece a 
ordenación das ensiua.nzas muversitarias oficiais, modificado polo RD 861/2010. 
No caso de titulacióus de grao, a memoria para a solicitude de verilicación e a memoria. 
A'UStificativa serán aprobadas pola :-.."u.11ta <le titulación que torresponda, a non ser nos 
ceu li-os nos que exista w1.ha wuca titulación de graoJ en cuxo caso con·espouderá á xw1ta 
de centro. No caso de títulos novos, será o Conscllo de Gobemo o encargado de 
establecer, no momento de aceptar a declaración de interese, un procedemento de 
actuación que iudúa o centro de adscripción ou uúcie os trámites para a creación dun 
novo centro. 
No caso de títulos de máster, a memoria para a solicitude de verif icación c a memoria 
xustificativa serán aprobadas pola comisión académica e pola xunta de centro que 
correspondan. 
No caso de cstudos de doutora.meuto, as memo1;as elaborara.use de acordo co 
establecido no RO 99/201 1  polo que se regulan as ensinauzas oficia.is de doutorameuto e 
no Regulamento de Estudos de Doutoramento da Universidade de Vigo. 

Memoria económica 

A memoria económica será elaborada pola vicerreitoría correspoudenle que pode(á 
solicitar os iiúormes que se ronsiclereu necesarios aos órga11os unipersoais ou rolexiados 
que corresponda. 



Presentación da expresión de interese 

Difusión á comunidade universitaria 
Valoración da COAP e aprobación, se procede, 

no Consello de Goberno da adecuación da 
proposta aos requisitos xerais e á estratexla 

institucional 
Elaboración da memoria inicial segundo os 

requisitos establecidos na normativa vixente 
Aprobación da memoria inicial 

Remisión da documentación da proposta á 
VOAP 

Exposición pública á Comunidade Universitaria 
no web da Universidade 

Recollida de alegacións 

Avaliación da memoria inicial e remisión á 
VOAP do informe técnico 

Aprobación da memoria definftlva e elaboración 
do informe de resposta ás alegacións 

Remisión da documentación da proposta 
definitiva á VOAP 

Informe da COAP 

Aprobación da proposta 

Informe do Consello Social 

Envio da solicitude da proposta á Consellerfa 

Xunta de titulación/Xunta de 
CentroNOAP 

VOAP 

COAP e Consello de Goberno 

Xunta de titulación/Xunta de 
Centro 

Secretaria/o do centro 

VOAP 

VOAP 

VOAP 

Xunta de titulación/Xunta de 
Centro 

Secretaria/o do Centro 

COAP 

Consello de Goberno 

Consello Social 

VOAP 

Ata o 17 de marzo 

Ata o 27 de marzo 

Ata o 22 de maio 

Ata o 22 de maio 

Minimo 15 dlas 
natura is 

Durante o prazo de 
exposición pública 

Durante o prazo de 
exposición pública 

Ata o 30 de xuño 

Ata o 30 de xuño 

Xuilo 

Xullo 

Xullo 

Xullo 

Correo electrónico a vic.lce@uvigo.es segundo formato normalizado 

Publicación na páxina web da Vicerreitorfa e comunicación á comunidade universitaria 

Informe da COAP e acordo de Conseilo de Goberno 

Segundo o prooedemento establecido pola Xunta de CentrofTitulación 

Envio por correo electrónico (vic.tce@uvigo.es) en formato PDF dos seguintes documentos: 
1 .  Memoria de verificación e n  formato normalizado 
2. No caso de solicitudes de modificación, documento resumen do contido das modificacións 
3. Memoria xustificativa segundo formato normalizado 

Presentación nalgún dos rexistros oficiais da Universfdade de Vigo de: 
4. Acordo de aprobación da memoria no centro/titulación 
5. Documentación orixinal que proceda (convenios, cartas de apoio, etc.) 

Publicación na páxina web da Vicerreitoria (ou da EIDO) e comunicación á comunidade universitaria 

As alegacións pódense presentar mediante envio por correo electrónico a vic.tce@uvigo.es 

Dende a Vicerreitorfa revisaranse as propostas 
Envio do informe técnico por correo electrónico ás direccións de centros, indicando os aspectos que se 
deban matizar ou modificar 

Segundo o procedemento establecido pola Xunta de Centro/Titulación 

Envio por correo electrónico (vic.tce@uviqo.es) en formato WORD de: 
1 .  Memoria de verificación en formato normalizado 
2. No caso de solicitudes de modlflcacTón, documento resumen do contido das modificacíóns 
3. Memoria xustificatíva segundo formato normalizado 
Presentación nalgún dos rexistros oflclals da Unlversidade de Vigo de: 
4. Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro 
5. Informe de alegacións e respostas a todas as alegacións presentadas 
6. A documentación orixinal que proceda 

(1) Para aclarar calquera dúbida en relación con estas instrucións. prégase que se poñan en contacto co mail vic.tce@uvigo.es ou tfno: 986 813442 



ANEXO 11: Calendario e procedemento de tramitación de novas propostas e/ou modificación de programas de Máster para a súa implantación no curso 2016/17 

Tramitación no seo da Universidade de Vigo 

��� 
Presentación da expresión de interese 

Xunta de titulación/Xunta de 
Ata o 17 de marzo Correo electrónico a vic.tce@1JVigo.es segundo formato normalizado Centro 

-

Difusión á comunidade universitaria VOAP - Publicación na páxlna web da Vicerreltoria e comunicación á comunidade universitaria 

Valoración da COAP e aprobación. se procede, 
no Consello de Goberno da adecuación da 

CEP e Consello de Goberno Ata o 27 de marzo Informe da CEP e acordo de Consello de Goberno 
proposta aos requisitos xerais e á estratexia 

-
institucional 

Elaboración da memoria inicial segundo os 
Xunta de titulación/Xunta de requisitos establecidos na normativa vixente 

Centro 
Ata o 22 de maio - Segundo o procedemento establecido pola Xunta de Cenlro/Titulación 

Aprobación da memoria inicial 
- Envfo por correo electrónico (Vic.tce@uvlgo.es) en formato PDF dos segu1ntes documentos: 

1. Memoria de verificación en formato normalizado 

Remlsión da documentación da proposta á 
2. No caso de solicitudes de modificación, documento resumen do contido das modificaclóns 

Secretaria/o do centro Ata o 22 de maio 3. Memoria xustificativa segundo formato normalizado 
VOAP 

Presentación nalgún dos rexistros oficlais da Univers1dade de Vigo de: 
4. Acordo de aprobación da memoria no centro/titulación 
5. Documentación orixinal que proceda (convenios, cartas de apoio, etc.) 

Exposición pública á Comunidade Universitaria 
VOAP 

Minimo 15 dfas 
Publicación na páxlna web da Vicerreitoria (ou da EIDO) e comunicación á comunidade universitaria 

no web da Universidade naturais 
-

Recollida de alegacións VOAP 
Durante o prazo de 
exposición pública 

- As alegacións pódense presentar mediante envio por correo electrónico a vic.tce@uvigo.es 

Avaliación da memoria inicial e remisión á Durante o prazo de - Dende a Vicerreitoria revisaranse as propostas 

VOAP do informe técnico 
VOAP 

exposición pública 
- Envio do informe técnico por correo electrónico ás dlreccións de centros, indicando os aspectos que se 

deban matizar ou modificar 

Aprobación da memoria definitiva e elaboracfón Xunta de titulación/Xunta de 
Ata o 30 de xuño Segundo o procedemento eslablecido pola Xunta de Centro/Titulación do informe de resposta ás alegacións Centro 

-

- Envio por correo electrónico (vic.tce@uvigo.es\ en formato WORD de: 
1 .  Memoria de verificación en formato normalizado 
2. No caso de solicítudes de modificación, documento resumen do contido das modificacións 

Remisión da documentación da proposta Secretaria/o do Centro Ata o 30 de xuño 
3. Memoria xustificativa segundo formato normalizado 

definitiva á VOAP - Presentación nalgún dos rexistros oficiais da Universidade de Vigo de: 
4. Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro 
5. Informe de alegaclóns e respostas a todas as alegacións presentadas 
6. A documentación orixinal que proceda 

Informe da CEP CEP Xullo 

Aprobación da proposta Consello de Goberno Xullo 

Informe do Consello Social Consello Social 
Xullo 

Envio da solicitude da proposta á Conselleria VOAP Xullo 

(1) Para aclarar calquera dúbida en relación con estas instrucións. prégase que se pollan en contacto co mail Vlc.tce@uv1go.es ou tfno: 986 813442 



ANEXO 111 : Calendario e procedemento de tramitación de novas propostas e/ou modificación de programas de Ooutoramento para a súa implantación no curso 2016/17 

Tramitación no seo da Universidade de Vigo 

���· 
Comisión Académica do 

Presentación da expresión de interese Programa de Doutoramento 
(CAPD2) Grupos/equipos de Ata o 17 de ma11:0 - Correo electrónico a eido@uvigo.es segundo formato normalizado 

investigación 

Difusión á comunidade universitaria EIDO - Publicación na páxina web da Vicerreitorla (ou da EIDO) e com1,mlcación á comunidade universitaria 

Valoración da Comisión Permanente da EIDO 
e aprobación, se procede, no Consello de EIDO e Consello de Goberno 
Goberno da adecuación da proposta aos 

Ata o 27 de marzo - Informe da Comisión Permanente da EIDO e acordo de Consello de Gobemo 

requisitos xerais e á estratexia institucional 

Elaboración da memoria inicial segundo os Comisión Académica do 
requisitos establecidos na normativa vixente Programa de Doutoramenlo Ata o 22 de maio - Segundo procedemento establecido na propia CAPO 

Aprobación da memoria inicial (CAPO 2) 
- Envio por correo electrónico (eido@uvigo.es) en formato PDF dos seguínles documentos: 

1. Memoria de verificación en formato normalizado 

Remisión da documentación da proposta á 
2. No caso de solicitudes de modificación, documento resumen do conlido das modíficacións 

EIDO 
Secretario/a da CAPO Ata o 22 de maio 3. Memoria xustificativa segundo formato normalizado 

- Presentación nalgún dos rexistros oficlais da Uníversldade de Vigo de: 
4. Acordo de aprobación da memoria na CAPO 
5. A documentación orixinal que proceda (convenios, cartas de apoio, etc.) 

Exposición pública á Comunídade Universitaria EIDO Mínimo 15 dias Publicación na páxina web da Vlcerreitorla (ou da EIDO) e comunicación á comunidade universitaria 
no web da Unlversidade naturais 

-

Recollida de alegacións EIDO 
Durante o prazo de - As alegacións pódense presentar mediante envío por correo electrónico a eido@uvigo.es 
exposición pública 

Avaliación da memoria inicial e remisión á Durante o prazo de 
- Dende a EIDO e a Vicerreitoria revlsaranse as propostas de programas de doutoramento 

CAPO do informe técnico 
VOAP/EIDO exposición pública 

- Envío do Informe técntco por correo electrónico aos/ás coordinadores/as, indicando os aspectos que se 
deban matizar ou modificar 

Aprobación da memoria definitiva e elaboración CAPO 
do informe de resposta ás alegacións 

Ata o 30 de xuf\o - Segundo o procedemento establecido pola CAPO 

- Envio por correo electrónico (eido@uvigo.es) en formato WORD de: 
1 .  Memoria de verificación en formato normalizado 
2. No caso de solicitudes de modificación, documento resumen do contído das modificacións 

Remisión da documentación da proposta Secretario/a da CAPO Ala o 30 de xuño 
3. Memoria xustificativa segundo formato normalizado 

definitiva á EIDO - Presentación nalgún dos rexlstros oficials  da Universidade de Vigo de: 
4. Acordo de aprobación da memoria definitiva na CAPO 
5. Informe de alegacións e respostas a todas as alegacfóns presentadas 
6. A documentación orixinal que proceda 

Informe da EIDO EIDO Xullo 

Aprobación da proposta Consello de Goberno Xullo 

Informe do Consello Social Consello Social 
Xullo 

Envio da solicitude da proposta á Consellerra VOAP Xullo 

(1) Para aclararcalquefa dúbida en relación con estas instrucións. prégase que se poñan en contacto co mail e1do@uv1go.es ou tfno: 986 813442 
(2) Na declaración de interese debe constar unha proposta de composición da CAPO. O informe favorable do Consello de Goberno supón o nomeamento formal da Comisión Académica que queda facultada 

para desenvolver a proposta nos termos establecidos na normativa vixente 



ANEXO IV 

REGULAMENTO DA COMISIÓN DE CALIDADE DA UNIVERSIDADE 
DE VIGO 

Aprobado no Consello de Goberno o 2 de marzo de 2015 

Os Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación 
das ensinanzas universitarias oficiais, posteriormente modificado polo Real Decreto 
861/201 0, de 2 de xullo, establece que os Sistemas de Garantía da Calidade son 
parte dos novos plans de estudo para garantir un funcionamento correcto das 
titulacións e asegurar a súa abrigada acreditación. O Real Decreto 1791/2010, de 
30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Estudante Universitario, recolle 
nos seus artigas 8 j) e 9 j) o dereito do estudantado a participar nos procesos de 
avaliación institucional e nas Axencias de Avaliación da Calidade Universitaria. 

O programa FIDES-AUDIT que segue as directrices de ENQA (European 
Association for Quality Assurance in Higher Education) e está liderado pola ACSUG 
ten como obxectivo guiar os centros no labor de integración de todas as actividades 
relacionadas coa garantía da calidade do ensino e favorecer os procesos de 
verificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos. Este programa 
comezou a implantarse na Universidade de Vigo no curso 09-10. 

A calidade aparece recollida no Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo 
2008-2012 (POX) e no Plan de calidade no ámbito de xestión (2008-2012) (Plan 
Avante) como un valor ou principio que guía todas as accións da organización. O 
obxectivo deste plan Avante foi "establecer un sistema de calidade para identificar, 
racionalizar e controlar os diferentes procesos de xestión da universidade." 

O regulamento da Comisión da Calidade da Universidade de Vigo, que se detalla a 
seguir, pretende definir a composición e funcións dun órgano que contribuirá 
decisivamente á implantación da cultura da calidade, e do sistema que a apoia, en 
todos os ámbitos da Universidade de Vigo. 

Artigo 1 

A Comisión de Calidade da Universidade de Vigo será a encargada de tratar 
aquelas cuestións que teñan que ver coa planificación, desenvolvemento e 
avaliación da calidade na docencia e na xestión. 

Asemade, será a encargada de contribuir á definición e facer o seguimento do 
Sistema de Xestión da Calidade da Universidade de Vigo, da súa política de 



calidade, dos obxectivos nela definidos e dos seus resultados. Para levar adiante 
estas funcións, constitúese unha Comisión de Calidade da Universidade de Vigo, da 
cal dependerán unha Comisión Académica de Calidade e unha Comisión Técnica 
de Calidade que asumirán o traballo sobre as cuestións relacionadas coa calidade 
nos centros, departamentos e nas titulacións de grao, mestrado e doutoramento, a 
primeira, e sobre as cuestións relacionadas coa calidade nos servizos, a segunda. 

A Área de Apoio á Docencia e Calidade fornecerá o apoio técnico necesario a estas 
comisións. 

Artigo 2 

Composición da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo 

• 01 reitor/a que actuará como presidente/a.

• Ola vicerreitor/a con competencias específicas en calidade.

• Ola vicerreitor/a con competencias específicas en organización académica.

• Ola xerente.

• Ola coordinador/a da Área de Estudos e Programas.

• Ola director/a da Escola Internacional de Doutoramento que poderá delegar
no/a coordinador/a de caidade.

• Os/as responsables de cada un dos centros que poderán delegar nos/as 
coordinadores/as de calidade.

• Ola director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como 
secretario da comisión.

• O/A director/a da Área de lgualdade.

• O/A director/a da Área de Normalización Lingüística.

• Un/unha representante de Xefaturas de Servizos con competencias en
xestión académica e investigación.

• Un/unha técnico/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade.

• Tres representantes do alumnado elixidos polo Consello de Goberno.
Sempre que for posible, garantirase a presenza de alumnado de grao,
mestrado e doutoramento. 

• Un/unha representante do alumnado egresado.

• Un/unha representante do PAS. 



• Un/unha representante do POI, elixido polo Consello de Goberno.

• Un/unha representante das empresas e institucións empregadoras,
designado polo reitor.

• Un/unha representante dos centros con sistemas de calidade propios.

Artigo 3 

Composición da Comisión Académica de Calidade da Universidade de Vigo. 

-Ola vicerreitora con competencias en calidade/organización académica que 
a presidirá. 

-Ola director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como 
secretario/a. 

-Os/as responsables de cada un dos centros que poderán delegar nos/as 
coordinadores/as de calidade. Dous por cada ámbito de coñecemento. 

-Un/unha técnico/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade. 

-Un/unha representante do POI e do alumnado. 

-Un/unha representante da xerencia. 

Artigo 4 

Composición da Comisión Técnica de Calidade da Universidade de Vigo. 

-Ola xerente, ou persoa en quen delegue, que a presidirá. 

-Ola director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como 
secretario. 

-Ola responsable da Unidade de Estudos e Programas. 

-Un/unha representante dos servizos económicos e de persoal, un/unha da 
A TIC, un/unha da administración dos centros, un/unha da Biblioteca. 

-Un/unha representante dos centros e servizos con sistemas de calidade 
certificados. 

-Un/unha técnico/a de calidade. 

Artigo 5 

Competencias da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo 

1 .  Modificar o seu regulamento que será aprobado polo Consello de Goberno 
da Universidade. 



2. Deseñar un sistema integrado de calidade na Universidade que atinxa a
centros, departamentos, titulacións e servizos e garantir a súa implantación. 

3. Garantir o desenvolvemento do plan estratéxico da Uvigo en materia de
calidade. 

4. Deseñar, implantar e facer un seguimento da Política de Calidade da
Universidade de Vigo. 

5. Formular os obxectivos anuais de calidade da Universidade de Vigo e
facer o seu seguimento. 

6. Promover a necesaria comunicación e coordinación entre os centros e os 
servizos para conseguir os obxectivos de calidade da Universidade. 

7. Aprobar os manuais de calidade de cada un dos centros e facer un
seguimento das súas revisións e actualizacións. 

8. Aprobar os informes de seguimento e os plans de mellora dos títulos de 
grao, mestrado e doutoramento, sen prexuízo das competencias que lle puidesen 
corresponder a outros órganos segundo a normativa vixente. 

9. Garantir a implantación dos plans de mellora derivados dos procesos de 
certificación do SGIC e da verificación e acreditación dos títulos, así como a 
certificación dos servizos cando corresponder. 

1 O. Establecer as directrices específicas para o recoñecemento das accións 
de Calidade da Universidade de Vigo, especialmente a través dos 
contrato-programa. 

1 1 . Garantir unha correcta implantación das memorias verificadas dos títulos 
e do seu seguimento. 

12. Facer un seguimento institucional dos procesos a través dos indicadores 
asociados. 

1 3. Deseñar un plan de avaliación integral da satisfacción na Universidade 
de Vigo. 

14. Garantir unha correcta avaliación do profesorado a través do programa 
Docentia, ou similares, e das enquisas de avaliación docente. 

1 5.Elaborar a memoria anual de Calidade da Universidade de Vigo. 

1 6. Promover a adhesión da Universidade de Vigo a programas de calidade 
de carácter nacional ou internacional, en coherencia coa súa estratexia. 

1 7.Mellorar os aspectos organizativos e funcionáis que afecten os procesos 
de calidade. 

18. Potenciar as accións de información, transparencia, comunicación e



rendición de contas en materia de calidade. 

Artigo 6 

Funcións da Comisión Académica de Calidade e da Comisión Técnica de 

Calidade 

A Comisión de Calidade, unha vez constituída, asignará para un mellor 
funcionamento as funcións descritas no artigo anterior a cada unha das comisións 
dependentes dela, seguindo os criterios xerais descritos no artigo 1 deste 
regulamento. 

Artigo 7 

Mandato e duración do mandato dos membros da Comisión de Calidade da 

Universidade de Vigo 

Os membros da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo serán nomeados 
polo reitor por un período máximo de 4 anos, coincidente sempre co mandato 
daquel. Os/as representantes de alumnado renovaranse cada dous anos. 

Artigo 8 

Réxime de sesións da Comisión de Calidade 

A Comisión de Calidade reunirase polo menos dúas veces ó ano, unha delas ó 
comezo do curso académico. 

• Será convocada polo seu/súa presidente/a e por pedimento de, polo menos,
un terzo dos seus membros.

• Para quedar constituída deberá estar presente un terzo dos seus membros
en segunda convocatoria.

• Redactarase unha acta que faga fe dos asuntos tratados.

Artigo 9 

Réxime de ses1ons da Comisión Académica de Calidade e da Comisión 

Técnica de Calidade 

• A Comisión Académica de Calidade e a Comisión Técnica de Calidade 
reuniranse polo menos unha vez cada tres meses.

• Serán convocadas polo seus/súas presidentes/as ou a pedimento dun terzo 
dos seus membros.



• Redactarse unha acta que faga fe dos asuntos tratados.

Artigo 10 

As Comisión de Calidade da Universidade de Vigo e as outras definidas 
neste regulamento poderán formar grupos de traballo para trataren aqueles 
aspectos que se consideren oportunos. Tamén poderán convidar ás súas sesións, 
con voz pero sen voto, as persoas que se determinaren cando se traten asuntos 
específicos. 

RESUMO DE REVISIÓNS 



ANEXO V CONSELlERtA DE FACENDA -• •  OIRECCION XERAL DE PWJFICACION E OWllENTOS 

n XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE FACENDA 
01rccción Xcral de Planilicación 
e Or lamentos 

SECCIÓN: CONSELLERIA DE FACENDA DATA ENTRADA: 211212014 
______ , ____________ _ 

NORMA/PLAN: 
Expedientes de modificación da relación de postas de traballo do persoal funcionario de administración e 
servizos da Universidade de Vigo. !----------------------------------------·-�· -
DATA DE RECEPCIÓN DA MEMORIA FUNCIONAL E ECONÓMICA DA PROPOSTA REMITIDA POLA 

SECRETARIA XERAL DE UNIVERSIDADES: 211212014. 

A proposta de modificación da relación de postes de tral>allo de persoal de administración e scrvizos da 

Universldade de Vigo consiste. ademais de modificacións sen custo de denominacións de determinados postos. nas 

seguintes creacións e amortizacións de postos de traballo. 

Creacións: 

Xefe de Area (A2·22). 

Secretaría da Vicerreitoría de Investigación e Transferencia de Coliecemento (C1-20) 

2 Pos/o Base (C1-16) 

Amortizacións: 

Socrelarla da Vice"eitorla de l11vestigacló11 (C1·20)
. 

Secretaria da vicerreitoria de Transferencia clo Co1iecc111e11to {C1-20). 

2 Posto Base (C1·16). 

Como resultado da proposta. a relación de postes de traballo de persoal de administración e servizos da 

Universidade de Vigo quedarla configurada co número de efectivos que se reflicten no seguinte cadro. 

código Denominación Grupo Nivel Efectivos Crcaclóns Amortlzacións Nlim postos RPT 
RPT resUlllllltO 

1----+---------+------1--- �----1------1------l---� 
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n XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERiA DE FACENDA 
Ouccción Xcr;il <lo Pl;inihcoc.ón 
e OrznmOñlo!i 

F.a.r.c�s aomimsuatrvcs . San Caotano sin 
t 5761 Santiago de Compostela 
l clélono 961 5J5 110 / Far 961 545 19·1 
0�011amcn1os@consellerradcíaccnd3 es 

y.al1c1.a 

A proposta de modificación pretende adaptar a estrutura administrativa á organización do actual goberno da 

univers1dade, na que se producen refundición de competencias e conta con menor número de vicerreitorlas. 

A modificación dispón de financiamento no Anexo de Persoal dos orzamentos da entidade para o exercic10 

de 2014 e non supón incremento da masa salarial nin do limite máximo do custo de persoal da 

Universidade de Vigo autorizado na Lei 1 1/2014. do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade 

Autónoma de Galicia para o ano 2014, por canto o incremento orzamentario derivado da modificación se 

compensa co menor custo da estrutura orgánica. 

F1111damento normativo: 

Artigo 81.4 da L.O 612001. de Universidades. e punto sexto do Acorde para o Plan de Financiamento do 

Sistema Universitario de Galicia 2011-2015, publicado mediante Resolución do 22 de decembro de 2010 
(OOG núm. 1 1 ,  do 1 8  de xanelro de 2011 ). 

INFORME: Favorable, por adaptarse ás dispoñibilidades orzamentarias. 

Sr. Xerente da Universidade de Vigo 
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Ün1versidad&'igo Edificio Xrrrncia 
Caanpus dr \ígo 
!lG!!IO \igoF.spaña 

1'tl: 986 81 s 560 
Fax; !186 812 060 
Xtfl'll<Í3.llligo.t'S 
J<tff'llCÍll.@lll'igo.M 

U.1iv�rsidsde de Vi�o- 1 
Rexisfro ;{eral ¡ 

Saida Nl. ;�01 4CJ02a7 40 l 
27 /11/14 G9.03:53 1 

Asunto: Solicitude de autorización para modificar a relación de postos 

de traballo do persoal funcionario de administración e servizos 
da U niversidade de Vigo 

Consonte ao establecido no apartado sexto Cumf.rrimento tle obxru:titlos de
equilibrio orzamentario, do Plan de Financiamento do Sistema Universitario de 
Galicia 2011-2015, solicítase autori?.ación para proceder á modificación da 
relación de postas de traballo do persoal funcionario de administración e 
servizos (PAS funcionario) desta Universidade. 

A proposta de modificación foi negociada cos órganos de 
representación do PAS funcionario sen terse acadado acorde. A 
modificación proposta non supón aumentar o límite de gasto do Capítulo 1,
establecido no Plan de Sustentabilidade 2012-2014 presentado pala 
Universidade de Vigo perante a \..onsellería de Facenda e aprobado por esta 
o 1 4  de decembro de 2012.

Por outra banda, lampouco supón incrementar o gasto soportado a 
través dos epígrafes orzamentaifos 201400004215130 e 201400004215131.

(/ 

DIRECCIÓN XERAL DE ORZAMENTOS 
CONSELLERÍA DE FACENDA 
XUNTA DE GALICIA 

da memoda 



Edilkio XC'tTn<ia 
c.,mpnsdC' \'igo 
llf\S l O \'igoEsp-.1i1a 

TC'I: 9116 fll!l 560 
fax: 986 812 060 
x<'�non.11,igo,rs 
XC'fC'ncia�o,igu.f's 

Univ'?�!dade- de Vigo -
Re}!istro XEral 

Sakis l'<lº. 201�.C�023739 
'27 /11/14 C9:02:f� 

Asunto: Solicitude de autori1.ación para modificar a relación de postos 
de traballo do persoal funcionario de administración e servizos 
da Universidade de Vigo 

Consonte ao establecido no apartado sexto Cumprimento de obxer.tivos de 
rqv.ilibrio otuwv.ntario, do Plan de Financiamento do Sistema Universitario de 
Galicia 201 1-2015, soJicítase autorización para proceder á modificación da 
l'elación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e 
servizos (PAS funcionario) desta Universidade. 

A prop-0sta de modificación foi negociada cos órganos de 
representación do PAS funcionado sen terse acadado acordo. A 
modificación proposta non supón aumentar o límite de g-asto do Capítulo I, 
establecido no Plan de SustentabiHdade 2012-2014 presentado pola 
Universidade de Vigo perante a Conselleria de Facenda e aprobado por esta 
o 14 de decembro de 2012.

Por outra banda, ta.mpouco supón incrementar o gasto soportado a 
través dos epígrafes orzamentarios 201400004215130 e 201 400004215131.

Achégase a modificación detallada, acompañada da memoria 
explicativa e da memoria económica. 

Vigo, 27 de novembfo de 2014
o x¡nte

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES 
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDU\..ACIÓN E ORDENACIÓN 
UNNERSIT ARIA 
XUNTA DE GALICIA 



MODIFICACIÓN PARCIAL DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO PERSOAL 

FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 

l.  CREACIÓN DE POSTOS 
DENOMINACIÓN DOT C.D. C.E. T.P. F.P. GRUPO 1TfULACIÓN REQUISITOS ACADÉMICA 

CAMPUS DE VIGO 
VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA DO CO�ECEMENTO 

SECRETARÍA DA VlCERREITORiA 1 20 7.008,4-0 € s LO CllC2 

XERENCIA - UNIDADE DE EMPREGO E EMPRENDEMENTO 

XEF A/E DE ÁREA 1 22 9.672,46€ s e A2/C'1 
POSTO BASE 2 16 6.167,28 € N r C'l/('2 

2. SUPRESIÓN DE POSTOS

DENOMINACIÓN DOT e.o. C.E. T.P. F.P. GRUPO TITULACIÓN REQUISITOS ACADÉMICA 

CAMPUS DE VIGO 
VICERREITORÍA DE INVES'flGACIÓN 

SECRETARÍA DA VICERREITORÍA 1 20 7.008.40 € s LO {'l/('2 

VICERREITORiA DE TRANSFERENCIA DO CORFCEMF:NTO 

SF.CRETARÍA DA VICERREITORÍA 1 20 7.008,40 € s LD (' l/('2 
POSTO BASE 2 16 6. 167.28 € N (' ('l/('2 



MEMORIA XUSTIFICATIVA 

A modificación da relación de postos de traballo do persoal funcionario de 

administración e servizos (PAS) que se propón xurde da necesidade de adaptar a 

estrutura administrativa á organización do actual equipo de gobemo da Universidade de 

Vigo, constituido tras as correspondentes eleccións a Reilar o pasado mes de abril de 

2014, asl como dar resposta a necesidades detectadas en áreas de xestión administrativa. 

O novo equipo de gobemo está constituido por un número menor de vicerreitorlas, 

polo que nalgúns casos tense produciu un cambio de denominación ao refundir nunha as 

competencias que antes estaban repartidas. 

CAMBIOS DE DENOMINACIÓN 

Modificase a denominación dos seguintes postas: 

ANTERIOR 

VICERREITORfA DE ALUMNADO, DOCEN

CIA E CALIDADE 

Secretaria da vicerreitorla 

VICERREITORIA DE ORGANIZACIÓN ACA

Ot:MICA, PROFESORADO E TITULACIÓNS 

Secretaria da vicerreitorla 

Xefe do Negociado de apoio á 

vicerreitoria 

Postas Base 

NOVO 

VICERREITORIA DE ESTUDANTES 

Secretaria da vicerreitoria 

VlCERREITORIA DE ORGANIZACIÓN ACA

Dt:MICA E PROFESORADO 

Secretaria da vicerreitoría 

Xefe do Negociado de apoio á 

vicerreitoria 

Postas Base 

Resultando esencialmente coincidentes no seu contido, o cambio de denominación 

non afectará á contínuidade no seu desempeño das persoas titulares destes postas. 

VICERREITOR(A DE ESTUDANTES 
XERENCIA - UNIDADE DE EMPREGO E EMPRENOEMENTO 

A formación dos estudantes universitarios como un dos eixes pnnc1pa1s da 

existencia das universidades vén mudando durante as pasadas décadas ata incluir entre 

as abrigas da universidades, ademais da docencia teórica e práctica, a realización de 

prácticas externas en empresas e institucións, a orientación curricular e laboral, o 

asesoramento para o exerciclo profesional e as actividades de fomento e apolo ao 



autoemprego e o emprendemento. Estas necesidades tan preciso crear dentro da 

estrutura administrativa da Universidade de Vigo unha unidade especializada, a Unidade 

de Emprego e Emprendemento, para atender todas as tarefas antes enumeradas, creando 

unha xefatura de área, con nivel de complemento de destino 22, que baixo a dirección dos 

seus superiores realizará, entre outras, as seguintes funcións: 

- Xestión das prácticas externas dos estudantes da Uhiversidade de Vigo, en 

coordinación cos outros axentes implicados. 
- Xestión e mantemento da bolsa de ofertas de emprego en empresas e institucións. 
- Xestión de convenios e acordos de cooperación. 

- Coordinación das actividades de información, asesoramento e formación no ámbito da 

orientación profesional para o emprego. 
- Promoción do fomento da cultura emprendedora entre os estudiantes universitarios. 

- Seguimento das actividades de asesoramento a proxectos de emprendemento 

empresarial e autoemprego. 

Unha vez creada, nesta unidade integraranse os dous postos base (nivel de C.D. 16 ) 
que, ata o momento da súa desaparición, por mor da nova estrutura organizativa do actual 

equipo de goberno, estaban adscritos á extinta Vicerreitorla de Transferencia de 

Coñecemento. 

VICERREITORfA DE INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTO 

Por outra parte, na vixente RPT alnda se mantén unha Vicerreitoría de 

Transferencia do Coñecemento, na que se integran unha Secretarla e dous postes base 

(C1/C2). estrutura que é preciso adaptar á configurada polo novo equipo reitoral, conforme 

á que desaparecen as Vicerreitorías de Investigación e de Transferencia do Cofiecemento 

para refundirse nunha única, coa denominación de Investigación e Transferencia do 

Coñecemento. 

En consecuencia, suprlmense as secretarlas das extintas vicerreitorias e se crea 

unha secretaria da nova Vicerreitoría de Investigación e Transferencia do Coñecemento, e 

ademais, os dous pastos base ata agora adscritos á Vicerreitoría de Transferencia do 

Coñecemento, pasan a estar adscritos á Unidade de Emprego e Emprendemento, tal e 

como se detallou no apartado anterior. 



MEMORIA ECONÓMICA 

O cálculo dos custes económicos da modificación puntual da relación de pastos de

traballo do PAS funcionario da Universidade de Vigo realizase tendo en conta os seguintes 

criterios: 

a) Non se contabilizan os custos sociais a soportar pola Universidade de Vigo, non 

computando os mesmos na masa salarial. 

b) As prazas son orzamentadas polo custe máis alto das mesmas. 

CREACIÓN DE PRAZAS 

DENOMINACIÓN DOT CD GR TP FP CUSTOANUAL 
Vlcerreitoria de lnvestlgacl6n e Transferencia do Coñecemento 

Secretaria da Vicerreitorla 1 20 C1/C2 s LO 25.047,00 € 

Xerencla - Unidade de Emprego e Emprendemento 

Xefe/a de Area 1 22 A2/C1 s e 31.843,60 € 

Posto base 2 16 C1/C2 N e 45.767,32€ 

TOTAL 4 - - - - 102.657,92 E 

SUPRESIÓN DE PRAZAS 

DENOMIN.ACIÓN DOT CD GR TP FP CUSTOANUAL 

Vicerreltoria de lnvestlgacl6n 

Secretaña da Vicerreitorla 1 20 C1/C2 s LO 25.047,00 € 

Vlt9mtltorla de Transferencia do Cotlecemento 

Sectetaria da Vicerreitorla 1 20 C1/C2 s LO 25.047,00€ 

Posto Base 2 16 C1/C2 N e 45.767,32 € 

TOTAL " - - . . 95.861,32€ 

A supresion das prazas supón un aforro de 95.861,32 euros anuais, significando a 

creación proposta un custo anual de 102.657,92 euros. A diferenza, 6. 796,60 euros, ten a 

súa orixe na creación dunha xefatura de área, complemento de destino 22, creacíón que 

está xustificada nas maiores responsabilidades que deberá asumir a persoa responsable 

da Unidade de Emprego e Emprendemento no eido administrativo. 

Por outra banda, na actualidade o equipo de gobemo nomeado polo reitor tras as 

eleccións deste ano canta na súa estrutura cunha vlcerreitorla menos respecto ao do 

anterior mandato (a vicerreitorla de Transferencia do Coñecemento), o que en termos 

económicos supón un aforro de 7729,44 euros, o que, unido ás reducións nas exencións 

docentes do persoal docente e investigador e outras medidas de aforro nas pollticas de 



persoal tan posible o mantemento do equilibrio orzamentario. 

O incremento de custo de 6.  796,60 euros desta proposta de modificación da relación de 

postos de traballo do PAS funcionario, que se compensa co aforro de 7729,44 euros 

derivado da supresión dunha vicerreitorla no equipo de goberno, é plenamente asumible 

pola Universidade de Vigo sen que o mesmo afecte ao seu equilibrio orzamentario. 

Setembro 2014 
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INFORME SOBRE A PROPOSTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DA RPT 

Aprobada pala Xunta de PAS 

21/01/15 
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PROPOSTA MOOJFICACIÓN DA RPT 

-·---------

t=�:rracis :\�.:- r.·::. ._ r ::.: :"'� ; ... 1� 
::··: J1�'! "!5 -� ·3 --�··: :.  

------·-------
Recibido o pasado día 7 /01/15, sen acuse de recibimento, o escrito no que a xerencia 

solicita o informe da Xunta PAS Funcionario sobre a modificación parcial da RPT, 

segundo establece o artigo 119 dos Estatutos da Universidade de Vigo, a Xunta de 

Persoal Funcionario, na reunión do 21/01/15, acordou rexeitar contundentemente a 

devandita proposta e, xa que logo, esiximos ao equipo de goberno que de 

cumprimento do seu programa electoral no tocante a presentar unha RPT

Fundonarios global que permita a adecuación da relación de postes de traballo do 

persoal funcionario ás necesidades actuais da institución. 

lembrarlle ao equipo de goberno que o PAS funcionario da Unlversidade de Vigo 

soporta os cocientes máis elevados de PDl-ALUMNOS-PAS-F de todo o sistema 

universitario gafego, sendo aqueles moi superiores na nosa administración á media das 

universidades públicas españolas. En non só iso: ademais o custo total salarial, é moi 

inferior ao resto das universidades galegas. 

Para corrixir a situación de clara inferioridade do PAS-F con respecto á situación 

existente no resto do sistema galego e español, a administración universitaria debe 

desenvolver unha serie de actuadóns, que se reflicten a continuac•ón, que apoien a 

carrelra profesional do noso colectivo, o que redundará no avance da eficacia e 

eficiencia da xestlón universitaria: 

1. Homologar os nlveis do persoal do PAS-F cos establecidos para o PAS Laboral da 

Universldade de Vigo mediante o acorde do AGA. Como dixo o Reltor no referinte 

ao pagamento dos espedficos dos nlveis 16 e 20, continuar con esta situación sería 

manter unha agravio comparativo entre os dous colectivos. 

2. Reestruturar a relación de postes de traballo e impulsar a cualificación profesional 

das persoas que integran o persoal. 

3. Mellorar a relación PDl-ALUMNOS/PAS-F procurando a súa orientación a potenciar 

as capacidades de innovación e apoio docente. 

4. Programar a carreira do PAS-Funcionario ligada á visión dunha universidade 

moderna, máis internacional e máis diversificada en canto ás súas funcións e

misións. 

S. Profesionalizar a xestión universitaria e suprimir a presenza do POI no 

desenvolvemento de funclóns que deberían ser desempefladas por persoal PAS 

cualificado. 

6. Consolidación de todas as prazas estruturais que están por riba da Relación de 

Postos de Traballo, rematando, despois do acorde final, cun concurso de traslados 

e cunha oferta de emprego público do 50% das vacantes existentes. 

7. Negociación e acorde, dun catálogo de procedementos dos Servizos, Centros e

Departamentos que terían que ser públicos na páxina web da universidade. 

Indicando os seguintes aspectos: 
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• Área ou unidade á que pertence o procedemento.
• Tipo de procedemento.
• Descrición do procedemento. 
• Unidades tramitadoras do devandito procedemento.
• Responsable ou persoa que tramita. 
• Prazo de tramitación. 
• Órgano que resolve. 

Na universidade de Vigo o cociente PAS-F/PDI é de 0'22 (4'35 PDl/PAS-F), moi superior 
á media das universidades públicas españolas e ao resto das universidades galegas. O 
cociente ALUMNOS/PAS-F nas universidades públicas españolas é de 38'66. Na 
Universidade de Vigo, con todo, ascende a 53'53 (A Coruña 41'81; Compostela 40'12). 

Con todos estes datos e ademais tendo en conta que non se flxo unha reestruturación 
seria dende o 2006 na Relación de Postos de Traballo, esiximos ao equipo de gobemo 
que presente na mesa de negociación unha proposta global. 

En aras de chegar a un acordo, e despois de escoitar os argumentos do equipo de 
goberno das necesidades urxentes, nos tamén presentamos as que consideramos 
necesidades urxentes para poñer os piares da próxima RPT. 

En primeiro lugar entendemos que hai fornecer, antes da división do Servízo de 
Alumnado, os traballos que están realizando e xestionando os compañeiros e as 
compañeiras da área de alumnado dos centros e campus. Por íso tacemos a seguinte 
PROPOSTA; 

1. ÁREA DE POSGRAO E FORMACIÓN CONTINUA

O Real decreto 56/2005, de 21 de xaneiro, regula os aspectos básícos da ordenación 
dos estudos oficials de Posgrao, comprensivo do segundo e terceiro ciclo do sistema 
español de educación universitaria, en consonancia coa liñas xerais emanadas do 
Espazo Europeo de Educación Superior e de conformldade co previsto no artigo 88.2 
da lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro de Universidades. 

Os estudos oficiais de Posgrao teñen como finalidade a especialización do alumnado 
na súa formación académica, profesional ou investigadora e artlcúlanse en programas 
integrados potas ensinanzas conducentes á obtención dos títulos de Máster ou 
Ooutor/a. 
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A implantación na Unlversidade de Vigo de estudos Oficiais de Posgrao, conducentes a 
títulos de Máster e Doutor/a, que se xestionan administrativamente en cada unha das 
facultades nas que se Imparten, xeran una carga de traballo adicional que non se 
encadran en ningunha das unidades administrativas dos centros: Área Académica, 
Económica e Servizos Xerais, debido a isto procedeuse, a partires do ano 2008, a 
dotalos centros de persoal por riba da RPT, mediante comisións de servizos ou 
contratación. 

O número existente de mestrados e cursos de doutoramentos é: 
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CAMPUS DE OURENSE 

MESTRADOS DOUTORAMENTO 

1. Derelto urbanlstico e do medio ambiente DUMA l. Educación, deporte e saúde 
2. Historia, territorio e recursos patrimoniais 2. Ciencias da educación e do comportamento 
3. Ciencias do clima: meteoroloxía, oceanografía, física e 3. Sistemas de software intelixentes e adaptables 

mudanza climática 4. Ecosistemas terrestres, uso sustentable e implicacións 
4. Ciencia e tecnoloxía agroalimentaria ambientais
5. Xestión empresarial do deporte 5. Ciencia e tecnoloxf a agroalimentaria 
6. Investigación psicosocieducativa con adolescentes en 

contextos escolares 
7. Intervención multidisciplinar na díversidade en contextos 

educativos 
8. Información técnica do medicamento 
9. Dirección e planificación do turismo interior e saúde
10. Dificultades de aprendizaxe e procesos cognitivos 
11. Creación, dirección e innovación na empresa 
12. Sistemas software intelixentes e adaptables
13. Fotónica e tecnoloxías do láser 
14. Enxeñaría Informática 
15. Valoración, xestión e protección do patrimonio 
16. Arqueoloxía e ciencias da antigüidade
17. Nutrición 
18. Ciencia e tecnoloxía agroalimentaria e ambienta!
19. Avogacía 
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CAMPUS DE PONTEVEDRA 

MESTRADOS 

l. Necesidades específicas de apoio educativo 
2. Investigación en actividade física, deporte e saúde 
3. Dirección pública e liderado institucional 
4. Dirección integrada de proxectos 
5. Dirección de arte en publicidade
6. Libro ilustrado e animación audiovisual 
7. Arte contemporánea. Creación e investigación 
8. Mestrado para o profesorado de educación secundaria 

obrlgatorla, bacharelato, formación profesional e ensino de
idiomas

DOUTORAMENTO 

1. Comunicación 
2. Equidade e innovación en educación 
3. Creación e investigación en arte contemporánea 
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CENTROS DE CIENCIAS EXPERIMENTAIS 

MESTRAOOS DOUTORAMENTO 

1. Química avanzada 1. Física aplicada
2. Física aplicada 2. Metodoloxías e aplícacións en ciencias da vida
3. Ciencia e tecnoloxía en termalismo e balneoterapia 3. Qufmica teórica e modelización computacional 
4. Qufmica teórica e modelización computacional 4. Ciencia e tecnoloxfa de coloides e Interfaces 
s. Investigación química e química industrial 5. Ciencia e tecnoloxía química 
6. Oceanografía 6. Biotecnoloxfa avanzada

7. Neurociencia 7. Endocrinoloxía 

8. Biotecnoloxía avanzada 8. Nanomedicina

9. Bioloxía marifla 9. Neurociencia e pslcoloxía clínica 
10. Ciencia e tecnoloxía de conservación de produtos da pesca 
11. Ciencias Blolóxicas: bioloxía molecular, computacional e

ambiental e bio-industrias 
12. Acuicultura 
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CENTROS TECNOLÓX1COS 

MESTRADOS 

1. Teoría do sinal e comunicacións 
2. Tecnoloxía medioambiental 
3. lnvestigaci6n en tecnolox(as e procesos avanzados na

industria 
4. Dirección e xestión da loxística e a cadea de subministro 
S. Enxeñarfa telemática 
6. Procesos de deseño e fabricación mecánica 
7. Prevención de riscos laborais 
8. Mecatrónica 
9. Matemática industrial 
10. Matemática industrial 
11. Enxeñaría Térmica 
12. Enxeñaría química 
13. Enxeñaría de automoción 
14. Enxeñaría da construción 
15. Enerxía e sustentabllidade

Enxei'lería de organización 
16. Contaminación industrial: avaliación, prevención e control 
17. Enxeñería Industrial 
18. Enxeñería de Telecomunicación 
19. Enxeñería de Minas 

DOUTORAMENTO 

1. Tecnoloxía aeroespacial: enxef'\ar(as electromagnética, 
electrónica, Informática e mecánica 

2. Tecnoloxías da información e as comunicaclóns 
3. Xeotecnoloxías aplicadas á construción, enerxía e industria 
4. Enxeñar(a química 
S. Investigación en tecnoloxías e procesos avanzados na industria 
6. Láser, fotónica e visión 
7. Métodos matemáticos e simulación numérica en enxeliarfa e

ciencias aplicadas 
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CENTROS XURÍDICOS-SOCIAIS E HUMANIDADES 

MESTRADOS 

1. Administración integrada 
social corporativa 

2. Comercio internacional 
Dereito de empresa 
Dirección de PEMES 

de empresas e responsabilidade 1. 
2. 
3. 

3. 
4. 
s. Dirección e administración de empresas (MBA)

Economía, mercados financelros e empresa 
Finanzas
Menores en situación de desprotección e conflito social 
Políticas comunitarias e cooperación territorial

4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 

DOUTORAMENTO 

Ciencias marif\as, tecnoloxía e xestión (Campus do Mar) 
Comunicación 
Xestión e resolución de conflitos. menores, familia e xustiza 
terapéutica 
Ordenación xurídica do mercado 
Estatística e investigación operativa 
Análise económica e estratexia empresarial 
Estudos ingleses avanzados: lingüística, literatura 
Estudos lingüísticos 
Estudos literarios 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Xestión do desenvolvemento sustentable 10. Tradución e paratradución 
Xestión e dirección laboral 

12. Innovación industrial e optimización de procesos 
13. Técnicas estatlsticas 
14. Tradución para a comunicación internacional
15. Tradución multimedia 
16. lingüística aplicada
17. Ungua e comunicación nos negocios 
18. Estudos ingleses avanzados e as súas aplicacións 
19. Teatro e artes escénicas 
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2. SITUACIÓN ACTUAL NA XESTIÓN DE POSGRAO 

Edif. Fundidón 
C:m1pus ele VW> 

Tel. 986 813860 
wut.�p;os@u.igo.es 

A situación actual na xestión de posgrao na Universidade de Vigo, varia segundo o Campus e 
os ámbitos onde se imparte. A situación non é nin moito menos uniforme nin segue ningún 
criterio no reparto no número de efectivos segundo a cantidade de mestrados e de cursos de 
doutoramento que se están xestionando, así mesmo non corresponde o nivel do posto de 
traballo en función da responsabilidade que se exerce na xestión dos mesmos. 

2.1. CAMPUS DE OURENSE 

No ano 2008 procedeuse a dotar no Campus de Ourense de 3 postos base de apoio aos 
administradores (2 no Campus Norte e 1 no Campus Sur) mediante comisións de servizos que 
incrementaron a actual RPT. 

Sendo así que estes postos xa son estruturais debido a que levan desempeñando o seu labor 
dende hai máls de seis anos na organización e xestión dos programas oficiais de posgrao, 
sendo necesaria e imprescindible a súa cobertura permanente, motivo polo que se está a 
proceder de xeito continuo á renovacións das comisións de servizo do persoal que desempeña 
estes postos de traballo, proponse a súa incorporación definitiva á RPT do Campus de 
Ourense mediante a modificación parcial da mesma segundo se indica no cadro seguinte. 

DENOMINACIÓN DOT CD GRUPO TP FP OBSERVACIÓNS 

Poste base de apoio a posgrao 
2 16 C1/C2 N e Ourense Campus Norte, 

e terceiro ciclo quenda de mañá 

Posto base de apoio a posgrao 
1 16 C1/C2 N e Ourense Campus Sur, 

e terceiro ciclo quenda de mañá 

2.2. CAMPUS DE PONTEVEDRA 

Non existe ningunha contratación por rlba de RPT, asf como n lngunha comisión de seNizo que 
leve a xestlón de todo o traballo que xeran os posgraos no Campus de Pontevedra, o que leva 
a unha malor carga de traballo e de responsabilidades nos compañeiros de asuntos 
económicos e das secretarías de alumnado. 

2.3. CENTROS DE CIENCIAS EXPERIMENTAIS 

56 existe unha contratación por riba de RPT que depende directamente da Administradora de 
Centros. 



2.4. CENTROS XURÍDICOS-SOCIAIS E HUMANIDADES 

Non existe ningunha contratación por riba de RPT nin ningunha comisión de servizos que 
xestione o traballo xerado polos posgraos implantados neses centros. 

2.5. CENTROS TECNOLÓXICOS 

A situación dos Centros Tecnolóxicos que xestiona os posgraos e a seguinte: 

DENOMINACIÓN DOTACIÓN 

Xefe/a da área de posgrao e 3º ciclo - Escota de Enxeñaría Industrial 

Xefe/a de negociado de posgrao e 3º ciclo - Escola de Enxeñaría Industrial 

Pastos base 

3. PROPOSTA DE ÁREAS DE POSGRAO E FORMACIÓN CONTINUA

1 

1 

2 

As Áreas de Posgrao e Formación Continua que propoñemos, dependerían directamente dos 
Administradores dentro da estrutura dos respectivos Campus coas seguintes: 

3.1. FUNCIÓNS XERAIS DA UNIDADE 

o Supervisión de documentación precisa para acceso a mestrados e programas de
doutoramento. 

• Información e asesoramento aos coordinadores/as dos mestrados. 
o Xestións das teses. 
• Preparación da documentación necesaria para o pagamento aos conferenciantes, viaxes, 

hotel, axudas de custo,etc. 
o Adquisición de material e xestión da documentación necesaria para que a área económica 

contabilice e tramite o seu pagamento. 
• Apoio aos responsables de Asuntos Económicos. 
• Elaboración en coordinación coa dirección do POP1 de horarios, avisos, notas 

informativas, etc. 
• Xestión Académica: matrícula, actas, traslados de expediente, recoñecemento e

transferencia de créditos, modificacións de matrícula, certificados e títulos. 
• Xestlón de convenios de mestrados. 
o Admisión das teses de doutoramento a depósito e tramitat os procesos administrativos 

relacionados coa defensa das mesmas.
• Xestión de axudas de mobilidade de profesores/as e estudantes dos mestrados. 
• Tramitar o acceso e a matrícula provisoria (preinscrlción) dos mestrados. 



• Colaborar na confección e mantemento das guías docentes dos mestrados. 
• Xestión da distribución do presuposto asinado aos mestrados e tramitación dos 

documentos de pago correspondentes. 
• Servizo de información e atención aos estudantes de mestrados. 
• Elaborar e publicar os horarios das materias e calendarios de exames. 
• Preparar, notificar e difundir suficientemente a información recibido ou xerada de

interese para os mestrados. 
• Difusión e tramitación de bolsas de axudas para alumnos/as de mestrados. 
• Outras tarefas que xurdan no ámbito de organización do POPs e que non se encadran 

dentro das funcións das unidades antes mencionadas. 

4. SECRETARÍA DE ALUMNOS DA FACULTADE DE FISIOTERAPIA 

A situación da área de xestión académica da Facultade de Fisioterapia do Campus de 
Pontevedra aprécianse as seguintes diferenzas substanclais con respecto ás outras secretarías 
existentes nos diferentes campus da Universidade de Vigo: 

4.1. Dotación de Persoal 

Na Secretaría da Facultade de Fisioterapia só existe na Relación de Pastos de Traballo actual 
un único posto que xestión na área académica: Xefatura de Negociado. No resto de centros 
aparecen adscritos un mínimo de dous pastos: Xefatura de Administración ou Xefatura de 
Área Académica e un posto base. 

4.2. Funcións do Posto

Segundo o documento aprobado pota Xunta de Goberno do 21 de xaneiro de 1999, 
corresponden as seguintes funcións ás Xefaturas de Administración e Xefaturas de Negociado 
do ámbito académico: 

Xefe de Area Acad�mlca/Xefe de Administracl6n: baixo a dependencia do administrador 
correspóndenlle as segulntes tarefas: 

l. Xestiona-la matrícula dos alumnos do centro. 
2. Xerar, recibir e custodia-las actas de exame. 
3. Tramita-las solicitudes de ampliación e anulación de matrícula.
4. Traslados de expediente. 
S. Validacións e/ou adaptaclóns. 
6. Tramita-las solicitudes de expedición de títulos. 
7. Devolución de taxas e prezos públicos. 
8. Certificacións académicas e compulsa de documentos académicos. 
9. Arquivo actualizado de xestión de alumnos.



10. Xestiona-las probas específicas de acceso ás titulacións e ciclos, no seu caso. 
11. Xestiona-los proxectos e teses previstos nos planos de estudos. 
12. Manter informado o seu superior das actividades, xestións ou incidencias que se 

produzan no desenvolvemento do seu traballo. 
13. Realizar aqueloutras tarefas afíns ó posto que lle sexan encomendadas e resulten 

necesarias por razóns de servizo. 

Tamén consta que coa Implantación dos graos a Facultade de Fisioterapia incrementou 
especialmente o seu traballo así como a responsabilidade na xestión dos mesmos, sendo, por 
exemplo, a 2! facultade, despois da de Belas Artes, no canto de revisión dos títulos pola 
implantación dun novo procedemento de tramitación de títulos que sexa común para as tres 
universidades galegas. 

O 9 de xuño de 2014, remitímoslle un escrito por escrito por rexistro ó Xerente, solicitando o 
aboamento da diferenza entre o nivel 20 ao 22 da persoa que ocupa a Xefatura de Negociado 
de Área Académica, mentres non se negociase unha Relación de Postos de Traballo global e 
aínda non tivemos resposta o noso escrito. 

5. SECRETARfAS DOS DEPARTAMENTOS HOS-XOl 

A actual RPT non reflicte a situación real deste departamento. Mediante Resolución reitoral 
de data 29 de decembro de 2009, debido ao incremento da carga de traballo nos 
departamentos de Historia Arte e Xeografía (HOS} e Análise e Intervención Socioeducativa 
(XOl}, e para evitar disfuncións no seu funcionamento, aquel segregouse de facto en dous: 
secretaría do departamento HOS e secretaría do departamento XOl, cada un deles ocupado 
por unha persoa. Con esta modificación preténdese regularizar a situación anómala na RPT e 
cumprlr co compromiso da xerencia de dotar a cada un deles dunha praza de secretaría de 
departamento. 

6. SECCIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

O 11 de xullo de 2014, o Xerente decide unilateralmente e sen negociación previa coa Xunta 
de Persoal, que a xestión administrativa integra dos títulos propios na Unlversidade de Vigo 
sexa asumida polo Servizo de Alumnado, de xeito que: 

no Servizo de Alumnado remitirá a documentación correspondente ós propostas dos títulos 
propios, unha vez revisadas e informadas polos servizos competentes, a Vicerreitoría de 
Organización Académica e Profesorado para ser sometidas ó aprobación da Comisión de 
Organización Académica e Profesorado, e/ou polo Consello de Goberno, de ser o coso. A 
Vicerreitorla elaborará e remitirá os acordos ao Servizo de Alumnado". 

No mesmo escrito, insistimos, sen negociación previa coa Xunta de Persoal, ordena, a maiores 
das que tiña, as seguintes FUNCIÓNS: 



l. A revisión e tramitación das propostas de títulos propios. 
2. A solicitude dos informes que correspondan en relación coas ditas propostas, segundo a

normativa apllcable.
3. O envío da documentación necesaria á Vicerreitorfa de Organización Académica e

Profesorado para ser sometida á aprobación da COAP, e/ou do Consello de Goberno, de
ser o caso. 

4. A tramitación dos acordes da COAP e a súa remisión ás persoas interesadas. 
5. A revisión e tramitación das memorias finais. 
6. A elaboración das certificacións (de docencia, direccións ... ) de títulos propios que poidan 

ser solicitadas. 
7. Calquera outro trámite relacionado ou derivado deste procedemento. 

7. ÁREA DE BIBLIOTECA 

É a gran esquecida nas negociacións da Relación de Postos de Traballo do Persoal Funcionario, 
tanto de modificacións como dunha negociación global de RPT. A última vez que se fixo unha 
reestruturación en profundidade da mesma foi estando como Vlcerreitor de Investigación o 
actual Reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, senda xerente Xulio Taboada. lsto 
ocorreu antes do ano 2000, é dicir, máis de 14 anos sen facer ningún estudo en profundidade 
por parte da xerencia. Así mesmo, as diferentes propostas realizadas polas diferentes Xuntas 
de Persoal, por exemplo ano 2007, non foron tidas en canta por ningún equipo de goberno. A 
situación actual da devandita área é a que segue: 



FUNCIONARIOS LABORA IS 
CAMPUS T�CNICOS ESPECIALISTAS DE 

EFECTIVOS NIVEL 
BIBLIOTECA 

VIGO-Torrecedeira 1 28 6 

VIGO-Ciencias Experimentais 1 26 
3 

3 por riba de RPT 

VIGO-Enxeñaria Industrial 7 25 3 

VIGO-Tetecomunicacións 2 23 3 

VIGO-Filoloxia 13 21 4 

VIGO-Económicas o - 5 

VIGO-Biblioteca Central o - 10 

VIGO-Área xurídica o - 3 por riba de RPT 

1 25 
OURENSE 2 23 13 

3 21 

PONTEVEDRA-Belas Artes 1 25 2 

PONTEVEDRA-Biblioteca 
1 23 9 

Central 

PONTEVEDRA 4 21 o 

TOTAIS 36 TOTAIS 64 



8. MEMORIA ECONÓMICA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DA RPT DO PERSOAL PAS 

FUNCIONAi RO 

O cálculo do custe económico neste ámbito realfzase segundo os seguintes criterios: 

a) Non se contabilizan os custos sociais a soportar pola Universidade de Vigo, xa que os 
mesmos non computan na masa salarial. 

b) As prazas son orzamentadas polo custe máis alto do grupo de adscrición das mesmas. 

CREACIÓN E REESTRUTURAOÓN DE POSTOS NA RPT DO PAS FUNOONARIO 

DENOMINACIÓN DOT CD GRUPO TP FP OBSERVACIÓNS 
CU STO 
ANUAL 

• OUrense 
Xefe de Área de Posgrao e 

1 22 A2/Cl s c • Incorporación a RPT de postos 
8.960 

Formación Continua estruturais 
• Comisión de servizos por rlba 

da RPT 
• Ourense 

Xefe de Negociado de l 20 A2/Cl s e • Incorporación a RPT de postos 
5.197 

Ciencias da Educación estruturals 
• Comisión de servizos por riba 

da RPT 

Posto base 2 16 Cl/C2 N e 
• Ourense 
• Incorporación a RPT de postos o 

estruturais 
• Ourense 
• Regularización da RPT derivada 

Secretaria de departamento 
da Resolución reitoral de 

1 18 C1/C2 s e 29/12/2009 por carga de o HOS traballo, volume de xestión e 
localización 

• Segregación departamento 
HOS-XOl 

• Ourense 
• Regularización da RPT derivada 

Secretaría de departamento 
da Resolución reitoral de 

l 18 Cl/C2 s c 29/12/2009 por carga de o XOl trabalio, volume de xestión e 
localización 

• Segregación departamento 
HOS-XOl 

Xefe de Área de Posgrao e l 22 A2/Cl s e • Pontevedra 31.843 Formación Continua • Nova creación 

Xefe de Administración de 1 22 A2/Cl 
• Pontevedra 

Fisioterapia 
s c • Transformación do xefe de 3.763 

negociado 
Posto base de Fisioterapia 1 16 Cl/C2 N c • Pontevedra 22.883 

• Nova creación 

1 



CREACIÓN E REESTRUTURAOÓN DE POSTOS NA RPT o·o PAS FUNOONARJO 

DENOMINAOÓN DOT CD GRUPO TP FP OBSERVACIÓNS 
CU STO 
ANUAL 

Dirección da Biblioteca de 1 23 Al/A2 s e • Nova creación 6.263 
Filoloxla e Tradución 

• Reestruturación posto base 

Dirección da Biblioteca de l 23 Al/A2 s e • Nova creación 6.263 
Ciencias • Reestruturación posto base 

Djrección da Biblioteca 1 23 Al/A2 s e • Nova creación 6.263 
Socioxuridica • Reestruturación posto base 

Dirección da Biblioteca de 
Enxeflaría de 1 23 Al/A2 s e • Nova creación 6.263 
Telecomunicacións • Reestruturación posto base 

Dirección da Biblioteca de 
1 23 Al/A2 s e • Nova creación 6.263 

Enxeflaría Industrial e Minas • Reestruturación posto base 

CUSTO TOTAL 139.801 



CREACIÓN E REESTRUTIJAACIÓN DE POSTOS NA RPT 00 PAS FUNOONARIO 

DENOMINAOÓN DOT CD GRUPO TP FP OBSERVACIÓNS 
CU STO 
ANUAL 

• Centros de ciencias 

Xefe de Área de Posgrao e 
1 22 A2/Cl s e 

experlmentals 
8.960 

Formación Continua • Incorporación a RPT de postos 
estruturais

• Reestruturación oosto base 
• Centros de denc"ias 

Xefe de Negociado de experimenta is 
Posgrao e Formación 1 20 A2/Cl s e • Incorporación a RPT de postos 5.197 
continua 

estruturais 

• Reestruturaclón oosto base 

• Centros de ciencias 

Posto base 2 16 Cl/C2 N e experimenta Is o 
• Incorporación a RPT de postos 

estruturals 
• Centros tecnolóxlcos 

Xefe de Área de Posgrao e 
1 22 A2/Cl s e 

• Incorporación a RPT de postos 
3.763 

Formación Continua estruturals 

• Reestruturadón xefe de 
negociado 

Xefe de Negociado de • Centros tecnolóxlcos 

Posgrao e Formación 1 20 A2/C1 s e • Incorporación a RPT de postos o 
Contínua estruturais 

Posto base 2 16 C1/C2 N e 
• Centros tecnolóxlcos 

• Incorporación a RPT de postos o 

estruturais 

• Centros xurídlco-sodais e 

Xefe de Área de Posgrao e 
A2/C1 

humanidades 
Formación Continua 

1 22 s e • Incorporación a RPT de postos 8.960 

estruturais 
• Transformación oosto base 

• 
• 
• Centros xuridlco-soclals e 

Xefe de Negociado de 
humanidades 

Poserao e Formación 1 20 A2/C1 s e • Incorporación a RPT de postos S.197 
Continua 

estruturais 
• Transformación posto base
• Centros xuridlcos-soclals e 

Posto base 2 16 Cl/C2 N e humanidades o 
• Incorporación a RPT de postos 

estruturais 
• Servizo de alumnado 

Xefe de Área de Tftulos 
1 22 A2/Cl s e 

• Incorporación a RPT de postos 
Propios estruturais 3.763 

• Transformación xefatura de 
negociado 



MANUAL DE FUNCIÓNS DOS POSTOS DA RPT 

AREA FUNCIONAt.: Administrador/ Servlto de Alumnado 

POST O 

OBXECTIVO 

Funcf6ns Orpnlr.ativas: 

Xf.fl/A BE ÁREA tl)f POSGRAO E FORMACléN OORnNUA 

Dirixir e eaordlnar a exeeuGión da actividade administrrativa e 
supervisar a aetMdade da Área. 

DESCRICIÓN DAS FUNCIONS 

1. Planificar, organizar, controlar e dirixir a área de traballo da súa competencia. 
2. Oistribufr e supervisar o traballo do persoal da súa Área, en coordinación coa xefatura de 

negoeíado. 
3. Recompilar e interpretar a normativa aplicable: boletíns oficiais, resolucións, circulares, etc., 

faEendo participe ao resto do persoal. 
4. Ordenar, relacionar os traballos e proporcionar os medios para que o persoal adscrito á Área poida 

actuar co maior grado de eficacia. 
5. Propoñer meUoras naqueles procedementos que afecten a Área. 
6. Establecer relacións de coordinación co resto dos servizes e áreas administrativas da universidade. 
7. Avaliar e impulsar as novas tecneloxfas nas áreas da súa competencia. 
Calquera outra tarefa de carácter organizativo afln que polda serfle encomendada por razón das 
competencias que ten asignadas. 

Fundóns de Xestión de Persoal: 

1. Propof'ler as peticlóns de permisos e litenzas do persoal ao seu c:;argo. 
2. Propoñer ao Administrador/a as quendas de vacacións, Semana Santa, Nadal e labarables entre 

festivos, garantindo o correcto funcionamento da Área. 
3. Executar as acordos que en materia de persoal lle correspondan. 
4. lnfonnar ao Administrador/a sobre o réxime de asistenc�a e permanencia. 
S. Elevar aos órganos competentes as posibles anomalías. 
6. Velar polo cumprlmento das medidas de prevención de riscos laborais adoptadas pola 

universidade, tanto no relativo ao persoal adscrito á Área como á seguridade das instalacións. 
7. Comunicar ao inmediato superior as posibles anomallas. 
8. Formarse profesionalmente, mediante a súa participación nos programas e actividades formativas 

propias da universidade e a súa asistencia a actividades externas que se consideren de Interese, asf 
como facilitar e colaborar na formación e na motivación do persoal ao seu cargo para o 
desempel'io das súas funcións. 

calquera outra tarefa de xesti6n de persoal afln que poida serlle encomendada por razón das 
competencias que ten asignadas. 

Funci6ns Administrativas: 

1. Planificar e supervisar a xestión administrativa da Área. 
2. Comunicar ás Áreas encargadas da información aos usuarios na universidade todos aqueles 

asuntos que poldan ser de interese. 
3. Elaborar informes, memorias, propostas de resolucións, contestacións, etc. 
4. Sinatura dos actos da súa competencia. 



ÁREA FUNCIONAi:.: Admintstr.ader / Servlzo de Alumnado 

POST O 

OBXlcrtVO 
Dil'l><ír e coardlnar a exeeuclón da activldade administr-ativa e 
supel'Visar a actMdade da Área. 

DESCRI06N DAS FUNCIÓNS 

5. Realizar as tarefas que lle correspondan como membro das comlsións e órganos para os que sexa 
nomeado ou aquelas que lle vef'ien asignadas en función do posto que ocupa. 

6. Controlar e efectuar o seguimento da execución da actlvldade administrativa da Área. 
7. Atención de todos aqueles aspectos que lle sexan suscitados polos usuarios da Área e que, pola 

súa natureza, non poldan ser resaltos por outras áreas. 
8. Adoptar as medidas necesarias para asegurar unha adecuada atención aos usuarios da Área. 
Calquera outra tarefa de carácter administrativo afín que poida serlle encomendada por razón das 
competencias que ten asignadas. 

Funclóns de Asesoramento: 

1. Asistir a cantas reunións técnicas sexa convocado en calidade de má)(lmo responsable da súa área 
funcional, tanto reunións internas como externas. 

2. Informar, cando asl sexa requlrldo, de temas propios da súa área á Xerencla e a outros órganos de 
goberno. 

carquera outra tarefa de asesoramento afln que polda serlle encomendada por razón das 
competencias que ten asignadas. 

Funclóns Económicas: 

1. Planificar e supervisar a xestión económica da Área. 
2. Supervisar e orientar a actividade económica da Área. 
3. Colaborar na elaboración do orzamentos dos centros de gasto. 
4. Coftecer e comunicar ao persoal responsable da xestión, as directrices ás que deberá aterse na 

execución do orzamento de acordo ás normas orzamentarias. 
Calquera outra tarefa de carácter económico afln que poida serlle encomendada por razón das 
competencias que ten asignadas. 



ÁREA FUNCIONAL: Administrador / Servtzo de Alumnade 

POSTO 

OBXECTIVO 

Respon.sablfldades xerais: 

XE-FE DE NEGOCIADO DE POSGRAO E FOAMACéM CONTINUA 

Ofreeer apola administrativo á actividade ecanémiea e de xestlén 
da unidade na que se integra. Oirixir, coordinar a exeeudón e 

supervisar a aetividade do negociada e do seu pel!Seal. 

l. Organizar as tarefas administrativas relacionadas coa Unidade. 

2.. Facilitar lnfurmacien sobre temas relacionados coa súa Unldade. 

3. Realizar e tramitar xustificantes de gasto e outros documentos relacionados ooa área económica. 

4. Definir, realizar e supervisar con autonomía delegada do seu superior inmediato os traballos 

administrativos que comportan complexidade e responsabllldade ou que requiran dunha adaptación 

ou innovación de métodos. 

5. Tramitar os documentos e exewtar as tarefas da área da súa competencia de acordo coas instrucións 

rec;ibidas dos seus· superlores. 
6. Informar e atender ao público, sempre que a actMdade desenvolvlda o esixa sobre calquera asunto da 

súa competencia. 

7. Colaborar na realización e achega de datos en informes, propostas, expedientes, etc. 

8. Propor mellaras naqueles procedementos que afecten ao negociado. 

9. Colaboración na avaliaclón e implantación de novas tecnoloxfas nas áreas da súa competencia. 
10. Organización e control do arquivo e da documentación produto da actividade do Negociado. 
11. Colaborar no cumprlmento das medidas de prevención de riscos laborals adoptadas pota unlversidade, 

tanto no relativo ao persoal adscrito ao Negociado como ás instalacións que este ocupa. 
12. Formarse profesionalmente, mediante a súa participación nos programas e actividades formativas 

propias da universidade e a súa asistencia a actividades externas que se consideren de interese, as! 

como facilitar e colaborar na formación e na motivación do persoal ao seu cargo para o desempeño das 

súas fund6ns. 
13. Redactar e despachar a correspondencia do negociado. 

14. Comunicar ás unidades encargadas da información xeral aos usuarios da universidade todos aqueles 
asuntos que poldan ser de Interese. 

15. Preparar propostas de resoluclóns dos asuntos competencias do negociado que non supoñan unha 
especial dificultade. 

16. Tramitación dos documentos e expedientes relativos á actlvidade en materia da súa competencia, de 
acordo cos procedementos establecidos. 

17. Atención de todos aqueles aspectos que lle sexan expostos polos usuarios do Negociado e que, pola 

súa natureza. non poldan ser resaltos polo persoal ao seu cargo. 
18. Propor a adopción das medidas necesarias para asegurar unha adecuada atención aos usuarios. 
19. Coñecer as normas de execución orzamentaria. 

20. Contactar con provedores e realizar pedidos. 



ÁREA FUNCIONAL: Admlnist-rador / Servlzo de Alumnado 

POSTO 

OUfCllVO 

Responsabilidades xerais: 

P09l'O &ME AREA DE POSGRAG E PQRMAQÓN q;)N"l1N\IA

Prestar o apaie necesaria para a execuEián das funeións 

administrativas da Unidade. 

DESCRLCIÓN 9AS FUNCÓNS 

1. Realizar todas aquelas tarefas que non requiran unha experiencia ou formación especial e que se 
realizan babeo inmediata supervisión. 

2. Desenvolver calquera outro proceso de xestión e soporte que contñbúa aos fins propios da 
Unidade de acordo co seu nivel de responsabilidade. 

3. Escribir cos medios técnicos dispoñibles, a documentación necesaria (memorias, informes, 
traballos etc.) correspondentes a calquera actividade que se desenvolva na súa Unidade, asf como 
levar a cabo a cumprimentación de documentos normalizados ou regulados, baíxo a supervisión 
do seu superior, e responsabilizándose da transcrición do orlxinal e da presentación e calidade do 

traballo. 

4. Glasificar e arquivar correspondencia e documentación segundo as indicacións dos seus 
superiores. 

S. Realizar traballos de cálculo slnxelo, utlllzando os medios necesarios e dispoñibles, 
responsabilizándose da fiabilldade dos resultados. 

6. Aplicar a normativa que afecte aos asuntos que lle sexan asignados e lle fora transmitida. 
7. Crear e manter actualizados os ficheiros e arquivos de datos, utilizando o medios manuais, 

mecánícos e informáticos que se lle asignen para realizar esta función. 
8. Elaborar e tramitar propostas de gastos e outros documentos contables. 

9. Realizar o seguimento contable das diferentes partidas económicas e, no seu caso, efectuar os 
pagamentos. Control e actualización do inventario. 

lO. Facllit!r lnforma.ción xeral relati\fll á súa unJda�e a cantos a solic!ten persoal ou telefonicarnente. 



AREA FUNCiONAL: Servíza de Alumnade 

POSTO SE DE AtmA DE TITUIQS PROPffl>' S

OBXECTIVO f>lrixlr e caer.dinar a execución da aetividade administrativa e 
supervisar a amvidade da Ár:ea. 

DBCRICÓN DAS FUNCIÓNS 

Funclóns Organizativas: 

1. Planificar, organizar, controlar e dirixir a área de traballo da súa competencia. 
2. Oistriburr e supervisar o traballo do persoal da súa Área, en coerdinación coa xefatura de 

negociado. 
3. Recompilar e interpretar a normativa aplicable: boletíns oficiais, resolucións, cirnutares, etc., 

faeendo partiGipe ao resto do per:soal. 
4. Ordenar, relacionar os traballos e proporcionar os medios para que o persoal adscrito á Área poida 

actuar ro maior grado de eficada. 
5. Propoi'ler mellaras naqueles procedementos que afecten á Área. 
6. Establecer relacións de coordinación co r.esto dos servlzos e Áreas administrativas da universidade. 
7. Avaliar e impulsar as novas tecnotoxlas nas áreas da súa competencia. 
Calquera outra tarefa de carácter organizativo afln que poida serlle encomendada por razón das 
competencias que ten asignadas. 

Functóns de Xestlón de Persoal: 

1. Propoi'ler as petlclóns de permisos e licenzas do persoal ao seu cargo. 
2. Propoñer ao Administrador/a as quendas de vac::acións, Semana Santa, Nada! e laborables entre 

festivos, garantindo o correcto funclonamento da Área. 
3. Executar os acordos que en materia de persoal lle correspondan. 
4. Informar ao Administrador sobre o réxlme de asistencia e permanencia. 
S. Elevar aos órganos c;ompetentes as posibles anomalías. 
6. Velar polo cumprlmento das medidas de prevención de riscos laborais adoptadas pola 

universidade, tanto no relativo ao persoal adscrito á Area como á seguridade das instalacións. 
7. Comunicar ao inmediato superior as posibles anomalfas. 
8. Formarse profesionalmente, mediante a súa participación nos programas e actividades formativas 

propias da universidade e a súa asistencia a actividades externas que se consideren de interese, así 
como faGilitar e colaborar na formación e na motivación do persoal ao seu cargo para o 
desempeño das súas funcións. 

calquera outra tarefa de xestión de persoal afín que poida serlle encomendada por razón das 
competencias que ten asignadas. 

Fundóns Administrativas: 

l. Planificar e supervisar a xestión administrativa da Área. 
2. Comunicar ás Áreas encargadas da Información aos usuarios na universidade todos aqueles 

asuntos que poídan ser de Interese. 
3. Elaborar Informes, memorias, propostas de resolucións, contestacións, etc. 
4. Sinatura dos actos da súa competencia. 



ÁRIA FUNCIONAl: Servizo de Alumnado 

POSTO XERDE PaC!JPlGS 

OBXECTIVO 
Oirixir e calm:finar a execudón da aetivldade administrativa e 
supervisar a actlvidade da Área. 

OESCRICIÓN DAS FUNO NS 

5. Realizar as tarefas que lle correspondan como membro das comlsións e órganos para os que sexa 
nomeado ou aquelas que lle veñen asignadas en función do posto que ocupa. 

6. Controlar e efectuar o segulmento da execución da actividade administrativa da Area. 
7. Atención de todos aqueles aspectos que lle sexan suscitados polos usuarios da Área e que, pola 

súa natureza, non poidan ser resaltos por outras áreas. 
8. Adoptar as medidas necesarias para asegurar unha adecuada atención aos usuarios da Área. 
calquera outra tarefa de carácter administrativo aff n que poida serlle encomendada por razón das 
competencias que ten asignadas. 

Fundóns de Asesoramento: 

3. Asistir a cantas reunlóns técnicas sexa convocado en calidade de máximo responsable da súa área 
funcional, tanto reunións internas oomo externas. 

4. Informar, cando asl sexa requlrldo, de temas propios da súa área á Xerencia e a outros órganos de 
gobemo. 

catquera outra tarefa de asesoramento afín que poida serlle encomendada por razón das 
competencias que ten asignadas. 

Fundóns Económicas: 

S. Planlflcar e supervisar a xestión ecoh6mica da Área. 
6. Supervisar e orientar a actlvidade económica da Área. 
7. Colaborar na elaboración do orzamentos dos Centros de Gastos. 

8. Coñecer e comunicar ao persoal responsable da xestión, as directrices ás que deberá 
aterse na execución do orzamento de acordo ás normas orzamentarias. 

Calquera outra tarefa de car:ácter económico afín que poida serlle encomendada par razón 

das competencias que ten asignadas. 



ÁREA FUNCIONAL: Biblioteca 

POST O DIRECCIÓN DA BIBLIOTECA DO CENTRO 

OBXECTIVO 
Dirixir, coordinar e supervisar toda a actividade da biblioteca do 
centro. 

DESCRICIÓN DAS FUNCIÓNS 

RESPONSABILIDADES ><ERAIS 

l. Dirección da Biblioteca. 

2. Representación da Biblioteca no centro. 
3. Dirección de persoal da Biblioteca. 
4. Desenvolvemento da colección. 

s. Formación de usuarios e alfabetización informacional especializada. 

6. Información bibliográfica especializada. 
7. Extensión bibliotecaria. 
8. Responsabllldade técnica e de funclonamento da Biblioteca de Centro ante a Dirección da 

Biblioteca Universitaria (Xefe do Servizo). 

Vigo, 21 de xaneiro de 201.5 

A secretaria da Xunta PAS F 

•• , 1 

--- i-----
--María José Ríos Santomé

/ 

Sr. Xerente da Universidade de Vigo 



ANEXO V I

Regulamento de réxime interno da Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación da Universidade de Vigo 

Aprobado na xunla de facultade do 1 9  de xaneiro de 201 5  

Aprobado no consello de gobemo do 3 de marzo de 20 1 5  

Título preliJninar . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .  4 

Artigo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

Artigo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . ... . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... ..... . . . . . . .. .. . . . ..... . ... . ... . ... . . . . . . . . .  5
Artigo 3 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. ... ......... ............. . ... .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... 5

Título I. Da Xunta de Facultade . . . . .. . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . .. . . . . .. ....... ... ... . . . ...... .. . . .  5

Capítulo l. Da composición da Xunta de Facultade . . . . . ... ... ... . . ... ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ..... .. . . . . .  5
Artigo 4 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . ... . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . .  5
Artigo 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ............ .. .. . . . . . . . . . . ... . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .  6 

Capítulo 11. Das funcións da Xunta de Facultade . . . . . .............. . . ... ... . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . ..... . .  6 

Artigo 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 6 

Capítulo IIJ. Do funcionamento da Xunta de Facultade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .  7
Artigo 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ...... . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Artigo 8 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... ... . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... ... .. . . . . . . . . ... . 7
Artigo 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , .................... . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . .  8 

Artigo 1 1  . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . ... . .. .. . . . . ... . ................ . . . . . . . . . . . ... .. .... .. .. . . . . . ... . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . .  , .... 8
Artigo 1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Artigo 1 3  . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . ........................ . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . ...  9 

Artigo 1 4  . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . ..... 9 

Artigo 1 5  . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . .. . . . . . ................. . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 9 

Artigo 1 6  . . . . . . . . . . . . ................... . . . . . . . .................. . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 1 0  

Título II. Das comisións académicas de grao .. ... . ... .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . .. . . . . .  1 O

Artigo 1 7  . . . . . . . . . . . . . . ................ . . ....................... . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . ........................... . . . . . .  1 0  

Artigo 1 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . .  , ...................... .. .... . . ..... . . ...... . . . . . . . . ............................... 1 1

Artigo 1 9  . . . . . . . . . . . . . . ... ......... . . . . . . . . . . . . . .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. 1 1

Artigo 20 ....... . . . . . . . . . .. . ..... .. .. . . . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . ...... . ... . . . . . . . .......................... . . . . . .  1 1

Título Ilf. Do equipo de gobemo da facultade ... .. .. . . . . . ... . ...... . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .  1 2  



Capítulo l. Dos membros do equipo de gobemo . . . . . . . .... . . . . ... . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  

Artigo 2 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  

Capítulo 11. Do decano/a . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .... ... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 2  

Artigo 22 ............................................................................. . . . . . ................................... 1 2  

Artigo 23 .......................................................................... . . . . . . . . . .................................. 1 2  

Capítulo TII. Dos vicedecanos/as . .... . ...... ... . . . . . . . . . . . . . . .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . ...... .  1 3  

Artigo 24 . . . . . . . . . . ............................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 1 3  

Capítulo IV. Do secretario/a . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . .  1 3  

Artigo 2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . ................. 1 3  

Capítulo V .  Da elección do decano/a . . . . .... . . . . . ... . . . . .... . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . .. . . . .. ... ...... 1 3  

Artigo 26 ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

Artigo 27 ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. .. . . . ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  

Artigo 28 ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  

Capítulo VI. Da moción de censura . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  

Artigo 29 .................... .. .. . . .... .. ...... . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . ........................... . ... ... .. . . . .... .... . . .  1 4  

Artigo 3 0  ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... .............................. .. .... . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  

Artigo 3 1  ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... . . . . . . . . . . . .  1 5  

Artigo 32 .. . . . . . . . . . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . .. ............. .. . . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  

Título IV. Das comisións delegadas da Xunta de Facultade . . . . . . . . .. ...... . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  

Capítulo l. Das comisións delegadas ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  

Artigo 33 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... 1 5  
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Título preliminar 

Artigo 1 
. .

1 .  A Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación é ó centro encargado da xestión 
administrativa e da organización universitaria conducente a obter os títulos 
académicos que se lle encomendan. Así mesmo, a facultade colaborará na difusión 
do coñecemento contribuíndo ao desenvolveroento socioeconómico e cultural da 
comunidade en que se integra, en cooperación con axentes sociais desta. 

2. Son funcións da facultade, conforme o artigo 13 dos Estatutos da Universidade de
Vigo:

a) Elaborar as propostas dos seus plans de estudo e formularlles aos departamentos
suxestíóns en materia da súa aplicación e desenvolvemento. No caso de haber 
máis dunha titulación na facultade, estas propostas elaboraranse na
correspoodente comisión académica de grao. 

b) Organizar a docencia e a súa coordinación, supervisión e control, así como 
realizarlles os encargos de docencia aos departamentos, de conformidade cos
plans de estudo e as ensinanzas que dean dereito a títulos propios.

c) Organizar as relacións entre departamentos e con outros centros, co fin de garantir
a coordinación das ensinanzas e a racionalización da xestión académica e
administrativa.

d) Aplicar as directrices da Universidade de Vigo sobre a normalización lingüística.

e) Fomentar, apoiar e achegar os medios materiais existentes no centro para realizar
actividades de formación e complementarias do persoal vinculado a o.

f) Realizar as actividades de colaboración da Universidade de Vigo con organismos
públicos ou privados en todo o que afecte o centro.

g) Custodiar as actas de cualificación e dos expedientes do estudantado.

h) Expedir as certificacións académicas solicitadas polo estudantado ao centro.
i) Administrar os servizos e mais os equipamentos asignados ao centro.

j) Realizar a xestión administrativa necesaria para que as anteriores funcións poidan
levarse a cabo.

k) Participar nos procesos de avaliación da calidade e promoción activa da mellara
da calidade da súa oferta académica. No caso de ter máis dunha titulación na
facultade, esta participación farase a través da correspondente comisión
académica de grao. 

1) Propoñerlle ao órgano competente a implantación de novas titulacións.

m)Calquera outra que lle poidan atribuir os Estatutos da Universidade de Vigo e 
demais disposicíóns vixentes. 
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Artigo 2 

Son membros da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación: 

a) O profesorado, calquera que sexa a súa categoría profesional, que teña docencia 
no centro. 

b) Os bolseiros/as de investigación que desenvolven a súa actividade no centro. 

e) O alumnado matriculado no centro. 

d) O persoal de administración e servizos asignado ao centro. 

e) Calquera outro que figure como tal nos estatutos vixentes da Universidade de 
Vigo. 

Artigo 3 

1 .  A Facultade de Cíencías Socíais e da Comunicación da Universidade de Vigo 
rexerase polo presente regulamento para cumprir as funcións que ten atribuídas. 

2. Este regulamento deberá integrarse e interpretarse no marco do disposto nos
Estatutos da Universidade de Vigo e das nonnas legais e regulamentarias sobre 
ensino universitario. 

3 .  Para todas as cuestións non previstas neste regulamento, nin nos Estatutos da 
Universidade de Vigo, nin na lexislación sobre ensino universitario, aplicarase o 
disposto na Leí de réxime xurídico das administrncións públicas e do procedemento 
administrativo común. 

Título l. Da Xunta de Facultade 

Capítulo l .  Da composición da Xunta de Facultade 

Artigo 4 

A Xunta de Facultade é o órgano colexiado de representación, decisión e control do 
centro. Está composta polo decano/a, que a preside, e polos seguíntes membros: 

a) O equipo decana!. 

b) Todo profesorado funcionario, que constituirá o 51  % da Xunta de Facultade. 

c) Unha representación do persoal docente e investigador non funcionario, que lle
corresponderá ao 9 % da Xunta de Facultade. Polo menos o 80 %
corresponderalle ao persoal docente e investigador con dedicación a tempo 
completo. 

d) Unha representación do estudantado, que constituirá o 30 % da Xunta de 
Facultade. Esta representación será a que, como �al, integre cada unha das 
c;omisións académica de grao.
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e) Unha representación do persoal de administración e servizos que constituirá o
1 O % da Xunta de Facultade. Esta representación será a que, como tal, integre
cada unba das comisións académicas de grao. 

Artigo 5 

A asistencia ás sesióos da Xunta de Facultade e das comisións académicas de grao da 
Facultade de Ciencias Sociais e de Comunicación é obrigatoria para os seus membros. 
Perderase a condición de membro por finalización legal do mandato, a pedimento 
propio ou por perda das condicións necesarias para ser elixido. 

No caso de vacante dun candidato/a electo na Xunta de Facultade ou nas comisións 
académicas de .grao, nomearase a seguinte persoa candidata máis votada na respectiva 
listaxe. 

Os membros electos da Xunta de Facultade renovaranse cada dous anos. 

Capítulo 11. Das funcións da Xunta de Facultade 

Artigo 6 
1 .  Son funcións da Xunta de Facultarle, conforme o artigo 43 dos Estatutos da 

Universídade de Vigo, as seguintes: 
a) Propoñer e aplicar as normas de selección de estudantes e valorar o seu

.rendemento e aproveitamento.
b) Prepru:ar e coordinar, de modo eficaz e adecuado, o horario das distintas materias,

cursos monográficos, probas parciais e finais; dístribuír as aulas, os servizos e as
ensinanzas complementarias, así como habilitar as medidas de control do
cumprimento das obrigas docentes.

c) Aprobar as datas dos exames de todas as convocatorias.
d) Promover e ordenar a realización de proxectos de fin de catreira, teses de 

licenciatura e de ensinanzas e actividades complementarias, cursos monográficos 
e cursos de especialización esixidos para obter o título.

e) Coordinar con outros centros para facilitar a elección por parte dos/as esh1dantes 
das materias de libre configuración do seu currículo. 

t) Aprobar anualmente os programas de cada materia presentados polos
departamentos respectivos.

g) Elaborar, aprobar e modificar a proposta do seu regulamento de réxime interno.
h) Elixir e revogar o decano/a. 
i) Aprobar a distribución da asignación orzamentaria do centro.
j) Coidar do bo funcionamento de todos os órganos e servizos do centro.
k) Resolver os confütos que se poidan producir no seo rlo centro. 
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l) Distribuir os espazos que lle sexan asignados. 

m)Referendar as propostas dos plans de estudo aprobadas polas comisións 
académicas de grao de acordo co previsto no artigo 1 8 .  

n) Realizarlles cada ano o encargo de docencia aos departamentos.

o) Calquera outra que lle sexa atribuída nos Estatutos da Universidade de Vigo. 

2. O pleno da Xunta de Facultarle poderá delegar as súas competencias na comisión 
permanente. agás as que se mencionan nas letras a), c), e), g), h), i), m) e n) deste 
artigo. O acordo de delegación requirirá o voto favorable da maioría absoluta dos 
membros da xunta. 

3. A delegación entenderase outorgada por tempo indefinido, agás que no acordo de 
delegación se cLispoña outra cousa ou a súa temporalidade se derivase da propia 
natureza da delegación. 

4. O pleno poderá revogar en calquera momento a delegación, recuperando o exercicio 
das competencias delegadas sen máis requisitos que os requiridos para outorgala. 

Capítulo III. Do funcionamento da Xunta de Facultade 

Artigo 7 

A Xunta de Facultade actuará en pleno ou en comisión permanente, sen prexuízo de que 
se poidan crear outras comisióos delegadas consultivas. 

Artigo 8 

O pleno da Xunta de Facultade estará formado por todos os seus membros e rewlirase 
cando o convoque o secretario/a do centro, que é o da Xw1ta de Facultade, por iniciativa 
do decano/a. 

Artigo 9 

O pleno da Xunta de Facultade poderá reunirse con carácter ordinario ou extraordinario. 
Con carácter ordinario, reunirase como mfaimo unha vez ao trimestre; con carácter 
extraordinario, a iniciativa de: 

a) O decano/a. 

b) Por acordo da comisión permanente. 

c) Cando o solicite polo menos o 25 % dos membros da Xunta de Facultade, 
mediante un escrito dirixido ao decano/a, co asunto que se vai tratar e acbegando 
os documentos relacionados coa orde do día, de existiren e dispoñérense deles. 
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Artigo 10 

1 .  Correspóndelle ao decano/a convocar a Xunta de Facultade. 

2. Para que a convocatoria produza efecto, deberáselles comunicar a todos os seus
membros mediante unha notificación onde se fará constar o día, hora, lugar e a orde 
do día da sesión. A entrega de notificacións efectuarase no lugar de traballo e, no 
caso de alumnado, nos locais asignados para os seus/súas representantes na facultade 
ou, durante os periodos que non haxa docencia, nos seus domicilios particulares por 
correo certificado.

3. A notificación correspondente á convocatoria ordinaria entregarase con polo menos
72 horas de antelación á reunión da xunta, nos modos de difusión electrónicos da
universidade. A convocatoria extraordinaria deberá notificarse o rnáis axiña posible,
como·ºminimo con 24 horas de antelación, e sempre dentro dos dez días lectivos
seguintes, se os membros do pleno a piden.

4. A Xunta de Facultarle tense que reunir nas dependencias da facultarle en días
administrativamente hábiles e en horas lectivas.

5 . As actas aprobadas da Xunta de Facultarle, da comisión académica de grao e das 
comisións facilitaránselles aos membros da Xunta de Facultarle nos modos de 
difusión electrónicos da universidade no prazo de dez días da celebración da reunión.

Artigo 1 1  

1 . A orde do día será establecida polo decano/a, asistido polo equipo decanal. 

2. Na orde do día figurarán inescusablemente as mencións de aprobación da acta da
sesión anterior, asuntos de trámite e quenda de suxestións, salvo que a xunta se
convoque con carácter extraordinario para debater un só asunto para a elección de
decano/a ou para a súa revogación.

3. O decano/a estará abrigado a incluir na orde do día da seguinte reunión do pleno os
puntos que se soliciten por acordo na sesión anterior e os que se soliciten por escrito,
con sete días de antelación por, polo menos, o 25 % dos membros do pleno. Nesta
solicitude deberá incluirse a relación de asuntos que se van tratar e que deberán ser o
suficientemente explícitos e concretos para que se coñeza exactamente o seu contido,

Artigo 12 

1 .  A xunta de facultade constitúese validamente en primeira convocatoria coa asistencia 
da maioría absoluta dos seus membros e, en segunda convocatoria, que se celebrará 
trinta minutos despois, cando asista polo menos unha terceira parte dos seus 
membros. 

2. De non conseguir o quórum sioalado na segunda convocatoria, convocarase o pleno 
para o seguinte día lectivo.
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Artigo 13 

1 .  As sesións da xunta de facultarle estarán abertas a todos os membros da facultarle, 
garantindo a debida separación entre os membros do órgano e do público non 
pertencente á xunta de facultade. 

2. Tras o acordo dos/as asistentes na correspondente reunión da Xunta de Facultade, 
poderase convidar a asistir á reunión, con voz pero sen voto, persoas que non sexan 
membros desta, pero que pertenzan á comunidade univetsitaria.

Artigo 1 4  

1 .  O decano/a ou, na súa ausencia, un dos vicedecanos/as designado previamente para o 
efecto presidirá as reunións da X unta de Facultarle, que estará asistido por unha mesa 
integrada polos vicedecanos/as e o secretario/a. 

2. A mesa interpretará o presente regulamento no casos de dúbida ou de omisión.
Tamén decidirá sobre a posible alteración da organización de debate dos puntos da 
orde do día.

3. O decano/a dirixirá e ordenará o desenvolvemento dos debates. No seu caso, fixará
un tempo de debate para cada tema e, en función das peticións de palabra, 
determinará a duración de cada intervención.

4. Non se permitirá a introdución na sala onde se celebre a reunión da Xunta de
Facultade de ningún aparello de gravación ou reprodución do son ou de imaxe, agás 
que a mesa así o autorice expresamente en circunstancias excepcionais.

5. Os membros da Xunta de Facultade tefien dereito a usar a palabra en relación con
calquera dos puntos da orde do día. Ninguén poderá ser interrompido cando estea no
uso da palabra, pero poderá ser chamado á arde ou a cinguirse ao tema polo
decano/a. Logo de transcorrer o prazo concedido para a intervención, o decano/a, 
despois de convidar a que conclúa por dúas veces o membro da xunta que estea
falando, retiraralle o uso da palabra. 

6. No suposto de excesiva duración da reunión da Xunta de Facultade, o decano/a 
poderá dispoñer a interrupción desta, fixando a hora en que se debe reiniciar dentro 
das 24 horas seguintes.

Artigo 15 
l .  As decisións da Xunta de Facultade serán en forma de acordes que se poderán 

adoptar por asentimento ou por votación. A votación será a man alzada ou nominal. 
Será necesariamente secreta cando así o solicite calquera dos membros da xunta. 

2. Non se admite a delegación do voto en membros da Xunta de Facultade nin en
persoas alteas. Tampouco se admite o voto anticipado ou por correo.
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3. Ningún asunto que non figure incluido na orde do día poderá ser obxecto de
deliberación ou acordo, salvo que estean presentes todos os membros do pleno e se 
declare a urxencia do asunto polo voto favorable da maioría. 

4. Os acordos adoptados polo pleno da Xunta de Facultade son susceptibles de recurso 
ante o Consello de Gobemo, nos termos fixados na Lei de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común. 

Artigo 16 
1 .  O secretario/a da facultade, que será !amén o da xunta, redactará a acta das reunións. 

No caso de que non poida asistir, o decano/a designará un rnembro da mesa que fará 
as veces de secretario/a. 

2. En cada acta figurarán inescusablemente as seguintes mencjóns:

a) Día, hora e lugar en que tivo lugar a reunión. 

b) Carácter ordinario ou extraordinario desta. 

e) Os/as asistentes nominalmente designados e as ausencias xustificadas. 

d) A orde do día, 

e) Os acordos adoptados. Especificarase se o foron por unanimidade ou por maioría 
e constará o número exacto de votos emitjdos, o sentido de cada un deles e as 
abstencións. 

3. Na acta téñense que incluír os textos literais dos acordos e un resumo dos debates 
coas diferentes posicións, así como calquera mención que os membros da xunta, 
individual ou colectivamente, desexen que figure de maneira expresa. 

4. As actas aprobaranse na rew1ión seguinte da Xunta de Facultade que teña a mesma 
natureza que a que se reflicte na acta, coas modificacións que propoñan previamente 
por escrito os membros da xunta, sempre que sexan aprobadas por esta por reflectir
máis axeítadamente o desenvolvemento da reunión. Non será precisa a notificación 
por escrito previa para corrixir os erros puramente materiais. 

5. Unha vez aprobadas as minutas das sesións, o secretario/a da facultade, co visto e
praoe do decano/a, autorizará a transcrición ao libro de actas que se levará para este 
efecto na facultade. O libro de actas poderase formar pola encademación das minutas 
elaboradas por medios informáticos. 

Título U. Das comisións académicas de grao 

Artigo 17 
Tal como se presenta nas memorias de seguimento dos graos existentes na Facultade de 
Ciencias Sociais e da Comunicación para mellorar a coordinación docente e a xestión 
académica x.eral do grao, constituiranse tres comisións académicas de grao: 
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1 .  Comisión Académica de Grao de Dirección e Xestión Pública. 

2 .  Comisión Académica de Grao de Publicidade e Relacións Públicas. 

3.  Comisión Académica de Grao de Comunicación Audiovisual. 

Artigo 18 

As comisións académicas de grao son os órganos encargados de garantir a adecuada 
coordinación entre os módulos/materias durante o proceso formativo, coa elaboración, 
aprobación e modificación para a respectiva titulación das propostas do plan de estudos. 

Ademais, terán encomendadas as competencias en materia de autoavaliación e control 
de calidade, ocuparase da elaboración do informe de seguimento anual do grao para que 
o aprobe o órgano competente, na xestión do relativo entre outros aspectos ao traballo 
de fin de grao, prácticas curriculares e o plan de acción titorial. 

Artigo 19 

As comisións académicas de grao terán como membros natos desta: 

a) O coordinador/a do grao, que actuará como presidente/a. 

b) Os coordinadores/as dos módulos. 

c) Os coordinadores/as dos traballos de fin de grao. 

d) Os coordinadores/as de prácticas externas. 

e) O coordinador/a de mobilidade. 

t) O/a responsable do plan de acción titorial. 

g) O/a responsable de calidade do centro ou persoa en quen delegue. 

h) Un/unha representante de estudantes de cada titulación. 

i) Un/unha representante do persoal de administración e servizos. 

Sempre que sexa posible intentarase respectar a porcentaxe prevista na composición da 
Xunta de Facultade, e deberanse cumprir sen prerrogativas no caso da porcentaxe 
asignada ao altlmnado e ao persoal de administración e servizos. Entre os seus membros 
elixirase a figura do secretario/a. 

Artigo 20 

O funcionamento das comisións académicas de grao rexerase, no que sexa aplicable, 
polas mesmas normas palas que se rexe o funcionamento da Xunta de Facultade. 
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Título Ill. Do equipo de goberno da facultade 

Capítulo l. Dos membros do equipo de goberno 

Artigo 21 
O equipo de goberno da Facultarle de Ciencias Sociais estará cornposto por: 

a) Decano/a. 

b) Vicedecanos/as. 

c) Secretario/a. 

Capítulo JI. Do decano/a 

Artigo 22 

1 .  O decano/a representa a facultade e exerce as funcións de dirección e xestión 
ordinaria desta. 

2. O decano/a, asistido polo seu equipo de gobemo, é o responsable da dirección e
xestión da facultade e, conforme o artigo 66 dos Estatutos da Universidade de Vigo,
ten as seguintes funcións: 

a) Ex�rcitar a representación do centro. 

b) Convocar e presidir a xWJta de facultade e as comisións académicas de grao, se é
o caso.

c) Executar os acordos da Xunta de Facultarle. 

d) Supervisar o funcionamento dos servizos do centro. 

e) Dirixir a xestión ordinaria do centro. 

f) Ptopoñer, logo de escoitar a xunta de centro, a apertura do informe previo por
parte do reitor/a a calquera mernbro do centro. No caso dun profesor/a, a proposta 
dirixirase ao departamento correspondente. 

g) Coidar de que se cumpran os horarios de docencia e de titorías. 

h) Todas as que lle atribúan a lexislación vixente e os Estatutos da Universidade de 
Vigo.

Artigo 23 

l .  O decano/a será elixido pota Xunta de Facultarle e nomeado polo reitor/a, entre o 
profesorado doutor pertencente aos carpos docentes universitarios adscritos á 
facultarle. 

2. O decano/a cesará nas súas funcións ao rematar o seu mandato, a pedimento propio, 
por unha baixa por enfermidade superior a seis meses ou como consecuencia dunha 
moción de censura aprobada pola Xunta de Facultade. 
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Capítulo III. Dos vicedecanos/�s 

Artigo 24 

1 .  O decano/a designará, de entre todos os mernbros da facultade, os vicedecanos/as, 
que serán nomeados polo reitor/a. 

2. Os vicedecanos/as actuarán coas competencias e coas funcións que lles delegue o
decano/a. 

3. O decano/a designará a orde de substitución no caso de que existan varios 
vicedecanos/as. 

4. Os vicedecanos/as cesarán nó seu cargo a pedimento propio ou por decisión do 
reitor/a por proposta do decano/a. 

Capítulo IV. Do secretario/a 

Artigo 25 

l .  O decano/a designará tm secretario/a de entre o persoal da facultade, que será 
nomeado polo reitor/a. 

2. O secretario/a é quen dá fe dos acordos adoptados polos órganos de goberno da 
facultarle e, como tal, ten encomendada a custodia dos libros de actas destes. 

3. Os libros de actas poderaos consultar calquera membro da facultade e o secretario/a 
entregaralle unha certificación literal do seu contido a calquera membro da facultade 
que o solicite por escrito. 

4. O secretario/a cesará no seu cargo a pedimento propio ou por decisión do reitor/a por 
proposta do decano/a. 

Capítulo V. Da elección do decano/a 

Artigo 26 

1 .  Tras rematar o prazo da campaña electoral, o decano/a en funcións convocará unha 
reunión extraordinaria da Xunta de Facultade na data sinalada na convocatoria de 
eleccións, que terá como único punto da orde do dia a elección do decano/a. 

2. Esta sesión extraordinaria da Xunta de Facultade estará presidida polo decano/a en 
funcíóns. No caso de que o decano/a en funcións sexa candidato/a, a Xunta de 
Facultarle estará presidida polo profesor/a máis antigo segundo a prelación de corpos.

3. O presidente/a outorgaralle un tempo máximo de quince minutos a cada un dos
candidatos/as para que expoñan o seu programa e deseguido, neutros quince minutos, 
responderán as preguntas que lles formulen os membros do pleno. 

1 3  



4. Votarase unha vez que rematen as intervencións dos candidatos/as. Esta será nominal 
e secreta. 

Artigo 27 

1 .  Logo de concluir a votación, comezará o escrutinio no mesmo acto, e o candidato/a 
que obteña. a maioría absoluta dos votos das persoas asistentes proclamarase 
decano/a electo. 

2. Se ningún dos candidatos/as obtén a maioria absoluta, realizarase no mesmo acto 
unha segunda e definitiva votación en que se proclamará decano/a electo o
candidato/a que obteña maior número de votos favorables. No suposto de que nesta 
segunda votación empatasen dous candidatos/as, elixirase o máis antigo segundo a
prelación de carpos. 

3.  Se houbese un único candidato/a, este terá que acadar maior número de votos a favor 
que en contra para ser elixido decano/a. 

Artigo 28 

1 .  Unha vez rematada a votación e o escrutinio, o secretario/a redactará a 
correspondente acta, na cal se recollerán todas as incidencias e o resultado do 
escrutinio. 

2.  O presidente/a da sesión trasladaralle o resultado da votación ao reitor/a para que se 
dite a correspondente resolución de nomeamento do decano/a. 

Capitulo VI. Da moción de censura 

Artigo 29 

1 .  O decano/a pode ser revogado por medio de moción de censura. 

2. A moción de censura deberá presentarse por escrito na secretaría da facultade e, para 
poder tramitarse, deberá ir asinada polo menos por un terzo dos membros da Xunta 
de Facultarle. Ademais, terá que conter o nome dun candidato/a alternativo ao 
decano/a xunto co seu equipo de gobcmo.

3. O decano/a estará abrigado a convocar unha reunión extraordinaria da Xunta de
Facultade dentro dos quince días hábiles seguintes á recepción da moción na
secretaría da facultade, tendo como único punto da orde do día o debate e a votación 
da moción de censura. 
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Artigo 30 
Na reunión da Xunta de Facultade dedicada á moción de censura daráselle a palabra 
durante un máximo de trinta minutos ao candidato/a alternativo, que poderá responder 
as preguntas e as observacións que se 11c formule.o, Deseguido, procederase de igual 
forma co decano/a e, tras a súa intervención e a correspondente discusión, comezará a 
votación, que será nominal e secreta. 

Artigo 31 
1 .  A moción de censura apróbase se obtén os votos da maíoria absoluta dos membros 

da Xunta de Facultade. Neste caso o decano/a comunicaralle este resultado ao 
reitor/a ao seguinte día hábil para que se nomee o novo decano/a. 

2 .  O decano/a censurado seguirá en funcións ata a toma de posesión do novo decano/a. 

Artigo 32 
Se se rexeita a moc1on de censura por non obter a maioría absoluta, ningún dos 
seus/súas asinantes poderá presentar outra durante o resto do mandato do decano/a. 

Título IV. Das comisións delegadas da Xunta de Facultade 

Capítulo l. Das comisións delegadas 

Artigo 33 

As comisións delegadas da Xunta de Facultade serán: 

a) A comisión permanente da Xunta de Facultade. 

b) A comisión de docencia e alumnado.

c) A comisión de asuntos económicos. 

d) A comisión de cultura.

Artigo 34 
A Xunta de Facultade poderá crear outras comisións co obxecto de tratar temas 
específicos. A súa finalidade, composición e normas de funcionamento determinaranse 
no momento da súa creación e deixan de existir ao rematar os asuntos concretos. Na 
creación das comisións non permanentes deberá especificarse a súa finalidade, 
composición e normas de funcionamento. 
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Artigo 35 
l .  A composición das comisión delegadas respectará as mesmas porcentaxes de 

representación dos distintos sectores da comunidade universjtaria e das distintas 
titulacións que rexan para a Xunta de Facultade. Se polo número total de rnembros 
dunha comisión algún sector non puidese obter representación, terá dereito a un 
representante con voz e sen voto. Os membros natos das comisións delegadas 
computarán .dentro do sector ao que pertenzan. 

2, Só poden ser mernbros das comisións delegadas os membros da Xunta de Facultade. 
Os membros das comisións delegadas serán elixidos polos seus respectivos sectores 
na xunta de facultade. 

3.  A renovación dos membros electivos das comisións delegadas realiza rase na 
primeira sesión ordinaria da Xunta da Facultade que tefia lugar tras a proclamación 
definitiva dos resultados da elección dos representantes na Xunta da Facultade do 
sector da comunidade universitaria ao que pertenzan. Os membros electivos das 
comisións delegadas que sexan membros natos da Xunta da Facultade renovaranse 
na primeira sesión ordinaria da Xunta da Facultade que teña lugar tras a sesión 
extraordinaria convocada para elixir decano/a. Tamén se renovarán os membros 
electivos das comisións delegadas nos casos de finalización anticipada do mandato 
dalgún deles, pero a renovación só afectará o pasto vacante. 

4. A asistencia ás sesións das comisións é obrigatoria para os seus membros. 

5. O funcionamento das comisións delegadas rexerase potas mesmas normas que a
Xunta de Facultade. 

Capítulo U. Da comisión permanente da Xunta de Facultade 

Artigo 36 
O número de membros da comisión permanente decidirase por acordo da Xunta de 
Facultarle. Fom1arán parte dela como membros natos o decano/a e o secretario/a da 
facultade, que será secretario/a da comisión, e o número total dos seus integrantes 
completarase de xeito que se respecten as porcentaxes de representación dos distintos 
sectores da co.munidade universitaria que rexan para a Xunta de Facultade. 

Artigo 37 
A comisión permanente será competente para coñecer e decidir sobre os asuntos de 
trámite. Serviralle como órgano de asesoramento ao decano/a. Exercerá, asi mesmo, 
cantas competencias lle delegue expresamente a Xunta da Facultade ou lle atribúan este 
regulamento e nom1as de rango superior. 
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Artigo 38 
l .  A comisión permanente rexerase polas mesmas nonnas de funcionamento . que o 

pleno da Xunta de Facultade. 

2. Das reunións da comisión permanente o secretario/a da facultade redactará a acta nos
mesmos termos previstos oeste regulamento para as actas do pleno da Xunta de
Facultarle. 

Artigo 39 

O decano/a informará o pleno, na primeira sesión que este celebre con posterioridade á 
última celebrada pola comisión permanente, de todas as actuacións da comisión, agás as 
decisións adoptadas en asuntos de trámite, das que infonnará o secretario/a. 

Artigo 40 

A comisión permanente reunirase cando se convoque nos mesmos termos previstos para 
a convocatoria do pleno. En todo caso, terá que se reunir en sesión ordinaria polo menos 
unha vez cada dous meses. 

Capitulo Ill. Da comisión de docencia e alumnado 

Artigo 41 

Son competencia da comisión de docencia e alumnado: 

l .  Propoñerlle á comisión permanente o calendar.io de exames ordinarios e 
extraordinarios. 

2 .  Presentarlle á comisión permanente as resolucións de traslados e convocatorias de 
praza, aplicando as normas establecidas para iso polo pleno. 

3.  Coordinar as actividades docentes tales como: 
a) Revisar o Plan de organización docente. 
b) Propoñer os noves mecanismos para o control do alumnado. 
c) Establecer as canles de comunicación entre o profesorado dun mesmo curso, ciclo

ou licenciatura para planificalas e desenvolvelas.
d) Propoñerlle á Xunta de Facultade todos os mecanismos e medidas que considere 

conducentes a unha mellar avaliación obxectiva da docencia. 

4. Elaborar o proxecto de regulamento para realizar, defender e cualificar as teses de 
licenciatura e o exame de grao. 

5. Aprobar os contratos de estudos do alumnado que complemente os seus estudos no
estranxeiro dentro do Programa Sócrates-Erasmus. O coordinador/a de relacións 
internacionais da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación asistirá en
calidade de asesor/a. 



6. Actuar como com1s1on de arbitraxe para dirimir as diferenzas académicas entre 
alumnado e profesorado a pedimento de calquera deles. 

7. Coidar de que os con ti dos teóricos e prácticos das diferentes materias impartidas na
facultarle se axusten ao disposto nos plaos de estudo vixentes. 

8. Ter conta de que se cumpra a Normativa de permanencia e avaliación curricular. 

9. Recibir as solicitudes de validación parcial de estudos e tramitar os informes 
pertinentes para aprobalos no consello de goberno. As solicitudes de validación 
resolveranse segundo o que marque a normativa vixente. 

1 O. Calquera outra función relacionada coa docencia que sexa competencia da Xunta de 
Facultarle e esta delegue na comisión. 

Artigo 42 

Para cada un dos cursos de cada titulación, poderanse constituír comisións de 
coordin_ación borizontais co fin de acadar unha correcta coordinación entre as materias 
impartidas no correspondente curso, de xeito que se poidan evitar baleiros e 
duplicidades de contidos. 

Capítulo IV. Da comisión de asuntos económicos 

Artigo 43 

Son competencias da comisión de asuntos económicos: 

a) Informar as distintas solicitudes de compras ou doutros gastos que se presenten, 
de acordo cos criterios establecidos no orzamento anual. 

b) Estudar a distribución do orzamento anual da facultarle e das súas posibles 
modiftcacións ao longo do ano económico, e trasladarlle as propostas 
correspondentes á X unta da Facultade a través do equipo de gobemo. 

c) Informar sobre as diferentes posibiUdades para obter recursos e fontes de
financiamento. 

d) Elaborar propostas para o funcionamento dos distintos servizos: reprografía, 
teléfono etc.

e) Calquera outra función relacionada con asuntos económicos que lle asigne a
Xunta de Facultade. 
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Capítulo V. Da comisión de cultura 

Artigo 44 
Son competencias da comisión de cultura: 

a) Coordinar e potenciar todo tipo de actividades relacionadas coa cultura, o deporte 
e o ocio destinadas ao aproveitamento do colectivo universitario e da sociedade da 
que procede. 

b) Coordinar e potenciar as actividades de promoción da facultade. 

c) Xestionar o gasto do otzamento asignado a estas actividades ou aqueloutras 
partidas que se obteñan para fins congruentes coas competencias desta comisión.

Título V. Da delegación de alumnado 

Artigo 45 

1 . A Xunta de Facultade facilitaralles, na medida das súas posibilidades, aos/ás 
estudantes as instalacións, os medios materiais e económicos necesarios para 
desenvolver as actividades extraordinarias, que poidan contribuír a mellorar a súa 
formación. 

2. Con esta finalidade, a Xunta de Facultade, na medida das súas pos1bilidades, porá a
disposición da delegación de alumnado os medios necesarios para desenvolver as
súas actividades. 

3. A delegación de alumnado terá autonomía para: 

a) Deseñar o seu orzamento e xestionar os seus recursos de acorde coa partida 
orzamentaria corresponden te. 

b) Elaborar as súas normas de organización interna. 

e) Elixir os seus· representantes perante calquera autoridade, institución ou 
organización, coordinándose coas comisións competentes da Xunta de Facultade. 

d) Crear todas as seccións de actividades que consideren precisas para lograr os seus 
fins.

e) Solicitar e recibir outros fondos de financiamento doutras instancias da
w1iversidade e tamén de institucións externas a esta, ianto privadas como 
públicas. 

4. O estado inicial e final do orzarnento da delegación de alumnado e a súa evolución 
temporal estará a disposición da Xunta de Facultade sempre que esta o requira. 
Ademais deberá presentar a memoria dos gastos. do exercicio anterior na Xunta de 
Facultade. 
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Título VI. Do pe.rsoal de administración e servizos 

Artigo 46 
1 .  O persoal de administración e servizos constitúe o sector da comunidade 

universitaria ao que lle corresponden as funcións de xestión, actividades técnicas e 
administrativas; apoio, asistencia e asesoramento da Facultade de Ciencias Sociais e 
da Comunicación. 

2. De acordo co artigo 1 14 dos Estatutos da Universidade de Vigo, o persoal de 
administración e servizos da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación debe 
asumir as responsabilidades que comporta os cargos para os que foron elixidos ou
designados na Xunta de Facultade, na comisión académica de graos e nas comisións.

Título VI. Da reforma do regulamento 

Artigo 47 
A iniciativa para a reforma do regulamento poderá ser adoptada polo decano/a ou 
mediante unha proposta asinada por un mínimo do 30 o/o dos membros da Xunta de 
Facultade. Tal iniciativa deberá conter o texto articulado que se propoña introducir e a 
motivación en que se fundamente. 

Artigo 48 
A proposta someterase a unha votación para que a considere o pleno da Xunta de 
Facultade. Se a proposta recibe os votos favorables do 40 % dos membros da xunta, 
abrírase un prazo de quince días hábiles para presentar emendas que serán discutidas e 
votadas nwilia comisión específica designada pota Xunta de Facultade e coa mesma 
representación que teñen os distintos sectores no pleno da xunta. 

Artigo 49 
1 .  Unha ·vez aprobado o texto pola corresponden.te comisión, trasladarase ao pleno da 

Xunta de Facultade. Para que se aprobe a reforma proposta deberá recibir o voto 
favorable da maioría absoluta do pleno da Xunta de Facultade. De non ser asíj a 
proposta de reforma considerarase refugada, e non se poderá propor unha reforma 
idéntica ata que transco1rn un prazo de dous anos. 

2. Se se aproba a proposta de reforma, trasladaráselle ao Consello de Gobemo da
universidade, quen decidirá sobre a refonna do regulamento de modo definitivo. 

Disposición final 

O presente regulamento entrará en vigor o día seguinte de aprobalo o Consello de 
Gobemo da Universidade de Vigo. 
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ANt'XO fü 

R.EGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DO 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Artigo l.

l. O Departamento de lnformátíca da Universidade de Vigo rexerase pola lexislación
vixente e polo disposto no presente regulamento.

2 .  O Departamento de Informática da Uníversidade de Vigo, agrupa a todo o persoal 
docente e investigador pertencente aos ámbitos de coñecemento de Ciencias da 
Computación e lntelixencía Artificial (CCIA) e de Linguaxes e Sistemas Informáticos 
(LSI). A estes efectos considéranse investigadores do Departamento as persoas que 
teñan relación contractual co mesmo e que desenvolvan as súas tarefas de 
investigación bab<o a dirección dalgún profesor dos ámbitos do Departamento. Tamén 
serán membros do Departamento de Informática o persoal de administración e servizos 
do mesmo. 

3. O Departamento de Informática é o órgano encargado, en todos os centros da
Universidade de Vigo, da organización e desenvolvemento do ensino e a investigación
nos devanditos ámbitos de coñecemento.

4. A sede do departamento está localizada no Edificio Fundición do Campus Vigo.

Artigo 2. 

Son funcións do Departamento de Informática: 
a) o desenvolvemento dos estudios universitarios oficiais, de acordo coa programación e 

suxestións que realicen o centro ou centros en que se impartan. 
· 

b) O impulso de actividades e de iniciativas docentes e investigadoras do seu persoal
académico. 

c) o fomento e a promoción de proxectos, convenios e contratos de investigación e de 
desenvolvemento. 

d) O desenvolvemento das ensinanzas que dean 1 ugar a títulos propios adscritos ao
departamento. 

e) O fomento e a promoción de traballos de carácter científico e técnico.
f) o impulso da formación e da renovación pedagóxica, científica ou técnica do seu 

persoal docente e investigador. 
g) A participación nos procesos de avaliación da calidade institucional e a promoción

activa da meflora da calidade das súas actividades docentes e investigadoras. 
h) A xestión e a administración da súa asignación orzamentaria.
i) A programación e a asignación dos seus medios e recursos. así como o coidado.

mantemento e renovación dos seus bens, equipos e instalacións.
j) Todas as funcións que os Estatutos da Universidade de Vigo e calquera outra disposición

vixente lle poidan atribufr.

Artigo 3 .

A xestión do  departamento estará ordenada polos principios de toma de  decisións por maioría 
e respecto ás minorías. Sen prexuízo do establecido polas normas vixentes e por este 
Regulamento, cada estamento do departamento poderase dotar das fórmulas organizativas 
que considere oportunas. 



Artigo 4.

O departamento promoverá o uso do galego. Os órganos do Departamento empregarán 
preferentemente a lingua galega nos seus impresos, comunicacións e documentos oficiais 
respectando os dereitos establecidos nos Estatutos da Universidade de Vigo. 

TÍTULO 1 • DOS ÓRGANOS DO DEPARTAMENTO. 

Artigo 5.

l .  Son órganos colexíados d e  goberno e de  administración do  departamento o Consello de 
Departamento. a comisión permanente e as comisións asesoras. Son órganos 
unipersoais o director/a, o secretario/a do departamento e os directores/as das sección 
departamentais se as houbese. 

2. Segundo o establecido na Normativa da Universidade de Vigo. o Consello de
Departamento poderá propoñerlle ao Consello de Goberno a creación de seccións
departamentais por campus ou liñas de investigación.

TÍTULO 11 � DO CONSELLO DE DEPARTAMENTO. 

Capítulo 1 - Natureza e funcións do Consello de Departamento. 

Artigo 6. 

A composición do Consello de Departamento, así como as súas fUncións serán as establecidas 
nos Estatutos da Universidade de Vigo. 

Capítulo 11 .. Funcionamento do Consello de Departamento. 

Artigo 7. 

l. O Consello de Departamento poderase reunir con carácter ordinario ou extraordinario.

2. o Consello de Departamento reunirase con carácter ordinario como mínimo unha vez 
cada trimestre e con carácter extraordinario a iniciativa de: 

a) o director/a ou a persoa en quen delegue 
b) Cando o soliciten unha cuarta parte dos membros do consello.
e) A petición da maioría simple dos membros da comisión permanente.

3. A instancia para a convocatoria dunha reunión extraordinaria do Consello de
Departamento dirixirase por escrito á dirección, coas sinaturas correspondentes e coa 
proposta dunha orde do día determinada. O director/a estará abrigado a convocar o
consello para unha data non posterior aos dez días hábiles contados dende a entrada da
solidtude no rexistro do departamento.



Artigo 8. 

l. N a  convocatoria do Consello d e  Departamento deberá constar a orde do día, data, hora
e lugar da reunión. A convocatoria deberá notificarse individualmente por correo 
electrónico, cando menos, con dous días hábiles de antelación, salvo no caso de
consello extraordinario, que se convocará con, cando menos. un día hábil de antelación.

2. As reunlóns do Consello de Departamento terán lugar, de xeito preferente, no campus
ao que pertenza a maoría dos membros do departamento. Os membros pertencentes
aos demais campus poderán asistir aos consellos de departamento por
videoconferencia, salvo que a dirección determine o contrario.

3. A orde do dfa será elaborada polo director/a e incluirá, no seu caso. as peticións
presentadas por escrito antes da convocatoria, de acorde co procedemento establecido
no artigo 7. Tamén se engadirán os puntos que previamente pedisen por escrito como
mínimo o dez por cento dos membros do Consello de Departamento.

4. Na orde do día figurarán inescusablemente as mencións de aprobación da acta da
sesión anterior, asuntos de trámite, xestións realizadas polo director/a dende o último
Consello de Departamento e rolda de intervencións, agás cando:
a) O Consello teña carácter extraordinario. 
b) O Consello se reúna para elixir director/a ou revogalo/a.

Artigo 9. 

A elaboración das actas das sesións do Consello de Departamento rexerase pola Leí de 
procedemento administrativo. 

l .  No departamento levarase un libro de actas no cal se transcribirán os acordos e os 
debates tidos en cada sesión. 

2. As actas, asinadas polo secretario/a, co visto e prace do director/a, serán sometidas á
consideración do consello para aprobalas na sesión ordinaria inmediatamente posterior. 

3. As actas estarán baixo a custodia do secretario/a do departamento, que Jlas permitirá
consultar a calquera membro do Consello de Departamento.

4. Só farán fe dos acordes e recomendacións do consello as certificacións expedidas polo
secretario/a do departamento co v2s2 do director/a do departamento.

5. As certificacións poderanse expedir:
a) De oficio, por requirimento de órganos das administracións públicas, incluída a

propia Universidade de Vigo, ou de órganos xudiciais no exercicio da súa
competencia.

b) A instancia dos mernbros do Consello de Departamento.
c) A instancia de calquera persoa interesada.
Nest:es dous últimos casos, o contido das certificadóns versará sobre a parte decisoria 
dos acordes ou recomendacións. 

Artigo 10. 

l. o Consello de Departamento entenderase constitufdo en primeira convocatoria coa 
asistencia do director/a e secretario/a ou dos seus substitutos legais, asf como a metade dos 
membros con dereito a voto. 

2. De non acadar esta asistencia poderase constituír en segunda convocatoria transcorrida
media hora, coa presenza da terceira parte dos seus membros e a do director/a e secretario/a 



ou quen os substitúan legalmente, agás nos casos en que sexa preciso un quórum 
determinado. 

3. Despois de pasar outra media hora, de non acadar o quórum necesario para a segunda
convocatoria, convocarase para outro día. 

Artigo 11. 

1. O director/a ou substituto legal, asistido polo secretario/a, presidirá o pleno do Consello
de Departamento.

2. O director/a interpr€tará o presente regulamento, e poderá altera a orde de discusión
dos puntos da orde do día decidindo sobre o desenvolvemento dos debates e calquera
outra cuestión que se lle encomende.

3 .  Os membros do Consello d e  Departamento terán dereito ao uso da palabra sobre todas 
as cuestións relativas aos contidos da calquera dos puntos da orde do día. 

4.  O director/a, no exercicio da presidencia, dirixirá, regulará, moderará e ordenará o 
desenvolvemento dos debates, e velará polo mantemento da orde durante as sesións. O 
director/a poderá ftxar un tempo de debate para cada tema e. en función das peticións 
de palabra, determinará a duración de cada intervención, intentando garantir que as 
quendas de palabra dos/as participantes conten cunha duración similar. Ningunha 
intervención dun membro do Consello de Departamento poderá ter limitación de tempo 
inferior a cinco minutos na prímeira rolda de íntervencíóns. 

S. Non se poderá interromper a ningún membro do Consello de Departamento cando fala, 
agás pola presidencia, e para os efectos de advertírlle que esgotou o tempo de que 
dispoñía, para chamarlo á orde, indicarlle que se cinga ao tema e, no seu caso, para 
retirarlle o uso da palabra. 

6. A presidencia poderá autorizar intervencións por alusión só para que o membro do 
Consello de Departamento autorizado poida contestar no prazo de tempo concedido
sobre as manifestacións ou feítos pronunciados relativos á súa persoa.

7. En calquera momento do debate un membro do Consello de Departamento poderá
pedirlle á presidencia a observancia do regulamento, citando expresamente o artigo ou
artigos para os que reclame a súa aplicación.

8. Os membros do Consello de Departamento poderán ser chamados á orde cando con
interrupcións, ou de calquera outro xeito, alteren a arde das sesións ou cando
pretendan seguir facendo uso da palabra unha vez que lles foi retirada.

9. Se unha sesión tivese unha duración excesiva, o director/a poderá interrompela, e
anunciar nese momento a data e a hora de continuación.

Artigo 12.

Os acordos do Consello de Departamento adoptaranse por asentimento coa proposta do 
director/a, ou en votación por maloría simple dos/as asistentes. 

A toma de acordos estará suxeita ás seguintes restricións: 

l. Non poderán adoptar acordos validamente se no momento da votación non estivesen
presentes como mínimo a metade dos membros do Consello, no caso de que o Consello
de Departamento fora constituído en primeira convocatoria. Se o Consello de
Departamento foi constituído en segunda convocatoria, bastará coa presenza dun terzo 
dos membros do consello. En todo caso deberán estar presentes o drrector e o
secretario (ou os seus substitutos legáis).



2. No caso de existir máis de dúas propostas sen que hingunha delas acade a maiorfa. 
realizarase unha segunda votación entre as dúas máis votadas.

3.  Non se admite a delegación do voto nin o voto anticipado. 

4. Non poderá ser obxeto de acordo ningún asunto que non figure na orde do df a, salvo
que estean presentes todos os membros do consello e sexa declarada a urxencia do
asunto polo voto favorable da maiorfa simple das persoas presentes.

5.  Calquera membro do Consello de Departamento poderá presentar diante deste mocións 
de palabra ou por escrito, que serán debatidas corno «Quenda de suxestións», sempre 
que non se retiran a puntos da orde do día. O secretario/a lerá as mocións por escrito, 
mesmo en ausencia do mocionante. sempre que este xustifique debidamente a súa 
ausencia. 

Artigo 13.

O director/a poderá propoñer a presenza nun consello de departamento de calquera persoa 
allea a este, con voz pero sen voto, cando a natureza dun determinado tema tratado así o 
aconselle. A presenza de persoas alleas ó Consello de Departamento deberá ser autorizada por 
éste. 

Artigo 14.

l. As votacións efectuaranse polo sistema de man alzada, agás nos seguintes casos en 
que serán por papeleta secreta:
a) Cando o decida o director/a ou o solicite algún membro do consello.
b) A cuestión de votación afecte a persoas concretas.
c) Cando así o esixa o presente regularnento.

2. Unha vez iniciado o proceso de votación e ata que se emita o resultado definitivo do
escrutinio non se poderá entrar nin saír da sala.

TÍTULO 111  - DA COMISIÓN PERMANENTE. 

Capítulo 1 - Natureza e funcións da comisión permanente. 

Artigo 15.

A comisión permanente do Consello de Departamento estará composta por: 

a )  O director/a e o secretario/a do departamento. 
b) o director/a ou directores/as das seccións departarnentais, se as houbese. 
c) Dous docentes a tempo completo pertencentes aos campus de Vigo e de Pontevedra.
d) Catro docentes a tempo completo pertencentes ao campus de Ourense.
e) Dous membros electos en representación dos/as estudantes.
f) Un membro electo en representación do persoal de administración e servizos.

No caso de que algún dos ámbitos de coñecemento do departamento non teña representación 
inclufda nos apartados anteriores, terán dereito a un membro a maiores dos especificados 
anteriormente. 



Artigo 16. 

l. Os membros da comisión permanente teñen que pertencer ao Consello de
Departamento. A elección para ocupar os pastos da comisión permanente realizarase
polos membros de cada sector no seo do Consello de Departamento. No sector do
profe'sorado cada campus elíxfrá só os seus membros. En todos os sectores cada elector
só poderá votar un máximo de 3/4 dos candidatos/as.

2 .  Os membros da comisión permanente serán elixidos por un perfodo d e  tres anos. agás 
no caso de sectores para os que exista normativa superior en contrario. 

Artigo 17.

Os membros da comisión permanente cesarán no mesmo momento no que perdan a súa 
condición de membros do Consello de Departamento, cesen no cargo académico ou tipo de 
dedicación que concede esa condición ou dimitan a petición propia. E elixirase un novo 
membro dentro do sector correspondente no máis breve prazo posible. 

Artigo 18.

Son funcións da comisión permanente: 
a) Colaborar co director/a na xestión ordinaria e na coordinación das actividades do

departamento. 
b) Velar pola aplicación das liñas xerais de política académica e de investigación do 

departamento. 
c) Elaborar e elevar ao Consello de Departamento para a súa aprobación os criterios e as

normas para aplicar o orzamento anual dentro dos dous primeiros meses do ano. 
d) Discutir e decidir sobre os asuntos presentados polas comisións asesoras. e elevaros. no

seu caso, ao pleno do consello. 
e) Elevar propostas ao pleno do Consello de Departamento en materias de competencia de 

este e adoptar acordos sobre asuntos que por el lle fosen delegados. 
f) Pronunciarse sobre os asuntos da competencia do director/a que este someta á súa

consideración. 

Capítulo 11 - Funcionamento da Comisión Permanente. 

Artigo 19. 

l.  A comisión permanente poderase reunir con carácter ordinario ou extraordinario. 

2. Con carácter ordinario reunirase como mínimo unha vez cada tres meses; con car.ácter
extraordinario por iniciativa da dirección. ou cando o soliciten un mínimo dun terzo dos
seus membros.

3. As reunións da comisión permanente terán lugar no campus que o director/a determine.
Os membros pertencentes aos demais campus poderán asistir ás comisións
permanentes por videoconferencia, salvo que a dirección determine o contrario.

Artigo 20.

A convocatoria e a orde do día da comisión permanente rexeranse polo establecido para as 
reuníóns do Consello de Departamento. 



Artigo 21.

A comisión permanente enténdese constitufda en primeira convocatoria cando estea presente 
a maioría absoluta dos seus mernbros e en segunda, media hora despois, coa asistencia dun 
terzo dos seus membros, incluíndo en todo caso ó director/a ou substituto legal. 

Logo de transcorrer un cuarto de hora1 de non se acadar o quórum necesario para a segunda 
convocatoria, convocarase para outro día. 

Artigo 22.

l. Os acordos da comisión 'permanente adoptaranse por asentimento coa proposta do
director/a, ou en votación por maiorla simple das persoas asistentes. 

2. Non poderán adoptar acordos validamente se no momento da votación non estivesen
presentes a maioría absoluta dos seus membros, no caso de que a comisión permanente fora 
constuída en primeira convocatoria, ou un terzo dos membros da comisión permanente, no 
caso de que ésta tora constituída en segunda convocatoria. En todo caso debe estar presente o 
director do departamento ou o seu substituto legal. 

3. As votacións realizaranse segundo o procedemento establecido polo artigo 14 deste
regulamento. 

Artigo 23.

O secretario/a redactará un acta sucinta das reunións da com1s1on permanente, na cal se 
recollerán os acordos adoptados e as opinións contrarias, cando así sexa expresamente 
solicitado. 

Artigo 24.

Calquera membro da comisión permanente poderá presentar diante desta mocións de palabra 
ou por escrito, que serán debatidas corno «Quenda de preguntas», sempre que non se refiran a 
puntos da orde do día. As mocións por escrito serán licias polo secretario/a, mesmo en ausencia 
do mocionante, sempre que este xustifique debidamente a súa ausencia. 

Artigo 25.

As reunións da comisión permanente serán presididas polo director/a ou substituto legal. quen 
dirixirá e moderará os debates. 

Artigo 26.

o director/a ou substituto legal, poderá propoñer a presenza na comisión permanente de
calquera persoa allea a esta, cando a natureza dun determinado tema para tratar así o 
aconselle. A presenza de persoas alleas á comisión permanente deberá ser autor,izada por ésta. 



TÍTULO IV - DAS COMISIÓNS DELEGADAS CONSULTIVAS. 

Artigo 27.

1. O Consello de Departamento poderá crear com1s1ons delegadas consultivas,
determinando a súa composición e as súas funcións, que se definen como instancias de
asesoramento técnico, actuando por delegación do Consello de Departamento.

2. As comisi6ns delegadas consultivas non tomarán acordes definitivos. senón que
elevarán á comisión permanente os resultados dos seus traballos ou resolucións para 
aprobalos por esta última se procede.

3. As comisións delegadas consultivas poden ser permanentes ou conxunturais. As 
comisións de carácter permanente responden a encomendas fixas; as conxunturais para
resolver asuntos concretos e deixan de existir ao rematar estes.

Artigo 28.

l.  As comisións delegadas permanentes serán presididas polo director/a ou a persoa en 
que delegue. 

2. Os membros das comisións terán que pertencer ao Consello de Departamento, afnda
que os seus presidentes/as poden invitar a participar nelas. con voz e sen voto, a outras
persoas.

3. As reunións das comisións convocaranse cunha antelación mínima de 24 horas.

Artigo 29.

As comisións delegadas adoptarán os seus informes, propostas e recomendacións por maiorfa 
simple, e no momento da votación será preciso que estean presentes polo menos un terzo dos 
seus membros. 

Artigo 30.

1. As comisións delegadas consultivas renovaranse cada tres anos, no primeiro consello de 
departamento que se celebre.

2. A renovación das comisións delegadas consultivas rexerase polo establecido para a
renovación dos membros da comisi6n permanente.

3. o funcionamento interno das comisións delegadas consultivas será determinado por 
elas mesmas, no caso de non haber regularnento de instancias superiores. 

TÍTULO V - DAS SECCIÓNS DEPARTAMENTAIS. 

Artigo 31.

o departamento poderá incluír no seu seo, de acordo coas normativas vixentes da



Universidade de Vigo, seccións departamentais, que serán aprobadas polo órgano competente. 

Artigo 32.

Os membros da sección departamental reuniranse unha vez ao trimestre con carácter ordinario 
e con carácter extraordinario cando concorran as mesmas condicións que as xa fixadas para a 
convocatoria do Consello de Departamento. 

Artigo 33.

Son funcións da sección departamental as seguintes: 
a) Xestionar e administrar a súa asignación orzamentaria,
b) Programar e asignar os seus medios e recursos (materiaís e persoais), así como coidar o

mantemento dos seus bens, equípos e instalacións.

Artigo 34.

Cada sección departamental estará dirixida por un profesor/a doutor con vinculación 
permanente pertencente a esta. As súas funcións, delegadas da dirección do departamento, 
serán: 

a) Presidir os órganos colexiados da sección departamental, que convocará para as súas
reunións ordinarias e extraordinarias.

b) Exercer a representación da sección.
c) Executar os acordos do Consello de Departamento que lle afecten, así como os da

sección.
d) Coordinar as actividades da sección departamental en todas as ordes da súa

competencia, especialmente no relacionado co Plan de Organización Docente dos
membros da sección.

e) Executar as previsións orzamentarias da sección·departamental.
f) Calquera que o director/a de departamento delegue nel ou nela, por afectar

exclusivamente á sección departamental.

Artigo 35.

Os membros da sección departamental elixirán o seu director/a, seguindo o proceso seguinte: 
a) Realizarase unha votación entre todos os candidatos. Elexirase o candidato/a que

obteña máis votos afirmativos e que acade a maioría absoluta das persoas presentes. 
b) No caso de que ningún candidato/a acade a maioría absoluta, realizarase unha nova

votación entre os dous candidatos máis votados, e o candidato/a que obteña maior 
número de votos sairá elixido. 

TÍTULO VI • DA XESTIÓN ECONÓMICA DO DEPARTAMENTO. 

Artigo 36.

A comisión permanente elaborará anualmente, e dentro dos dous primeiros 111eses do ano, 
unha proposta de criterios e normas para aplicar o orzamento ordinario do departamento. Esta 
proposta elevarase ao Consello de Departamento para aprobala definitivamente, e nela 
deberán constar, polo menos, os seguintes puntos: 



a )  Unha cantidade para a xestión administrativa do departamento e das posibles seccions 
departamentais que puidesen existir. 

b) Unha cantidade para a renovación e a actualización do equipamento do departamento,
atendendo a criterios de proporcionalldade entre os diferentes campus. 

Artigo 37.

Os profesores/as terán contas individuais no departamento nas cales se contabilizarán tanto os 
fondos procedentes do reparto do orzamento ordinario (de ser o caso) coma os fondos que o 
profesor/a xenere polas súas actividades investigadora, de transferencia e docente, e que 
poderán ser utilizados para o financiamento de futuras actividades de Investigación, tales 
como asistencia a congresos, adqui?ición de material, etc. 

O profesorado poderá agrupar as súas contas para facilitar e optimizar a súa xestión 
económica dentro do departamento. 

Artigo 38. 

l. O equipo directivo deberá remitirlles trimestralmente a todos os membros do 
departamento un informe do estado das contas deste, no cal constarán os gastos ata a
data e o saldo resultante de todas as posibles contas ou partidas, persoais, colectivas
ou referentes a calquera concepto, que se tiveran recollido nos criterios de aplicación do
orzamento.

2. O director/a deberá presentar, dentro dos tres primeiros meses do ano, a memoria
económica do ano anterior, para que, se procede, o Consello de Departamento a
aprobe.

TÍTULO VII - DA ORDENACIÓN DOCENTE .DO DEPARTAMENTO. 

Artigo 39.

En cada un dos centros en que o departamento imparta docencia poderase elixir un 
coordinador/a ou coordinadores/as entre o profesorado a tempo completo atendendo ás 
necesidades que o centro determine. Os coordinadores/as desenvolverán as seguintes 
funcíóns: 

a) Representación do profesorado do departamento nese centro.
b) Xestión do orzamento económico que o centro asigne ao departamento.

Artigo 40.

l. Todos os anos, e coa debida antelación, co obxecto de cumprir cos prazos que a
Universidade estableza e en cumprimento da normativa vixente, o departamento
elaborará unha proposta de POD para que a aprobe o Consello de Departamento.

2. Co obxecto de simpl ificar e facilitar a elaboración do POO, o departamento desenvolverá
un regulamento interno para fin, que o Consello de Departamento deberá aprobar.



REGULAMENTO DA COMISIÓN DE CALIDADE DA UNIVERSIDADE 
DE VIGO 

Os Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación 
das ensinanzas universitarias oficiais, posteriormente modificado polo Real Decreto 
861/2010, de 2 de xullo, establece que os Sistemas de Garantía da Calidade son 
parte dos novos plans de estudo para garantir un funcionamento correcto das 
titulacións e asegurar a súa obrigada acreditación. O Real Decreto 1791/2010, de 
30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Estudante Universitario, recolle 
nos seus artigos 8 j) e 9 j) o dereito do estudantado a participar  nos procesos de 
avaliación institucional e nas Axencias de Avaliación da Calidade Universitaria. 

O programa FIDES-AUDIT que segue as directrices de ENQA (European 
Association for Quality Assurance in Higher Education) e está liderado pola ACSUG 
ten como obxectivo guiar os centros no labor de integración de todas as actividades 
relacionadas coa garantía da calidade do ensino e favorecer os procesos de 
verificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos. Este programa 
comezou a implantarse na Universidade de Vigo no curso 09-10. 

A calidade aparece recollida no Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo 
2008-2012 (POX) e no Plan de calidade no ámbito de xestión  (2008-2012) (Plan 
Avante) como un valor ou principio que guía todas as accións da organización. O 
obxectivo deste plan Avante foi “establecer un sistema de calidade para identificar, 
racionalizar e controlar os diferentes procesos de xestión da universidade.” 

O regulamento da Comisión da Calidade da Universidade de Vigo, que se detalla a 
seguir, pretende definir a composición e funcións dun órgano que contribuirá 
decisivamente á implantación da cultura da calidade, e do sistema que a apoia, en 
todos os ámbitos da Universidade de Vigo. 

Artigo 1 

A Comisión de Calidade da Universidade de Vigo será a encargada de tratar 
aquelas cuestións que teñan que ver coa planificación, desenvolvemento e 
avaliación da calidade na docencia e na xestión. 

Asemade, será a encargada de contribuír á definición e facer o seguimento do 
Sistema de Xestión da Calidade da Universidade de Vigo, da súa política de 
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calidade, dos obxectivos nela definidos e dos seus resultados. Para levar adiante 
estas funcións, constitúese unha Comisión de Calidade da Universidade de Vigo, da 
cal dependerán unha Comisión Académica de Calidade e unha Comisión Técnica 
de Calidade que asumirán o traballo sobre as cuestións relacionadas coa calidade 
nos centros, departamentos e nas titulacións de grao, mestrado e doutoramento, a 
primeira, e sobre as cuestións relacionadas coa calidade nos servizos, a segunda.  

A Área de Apoio á Docencia e Calidade fornecerá o apoio técnico necesario a estas 
comisións. 

Artigo 2 

Composición da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo 

 O/ reitor/a que actuará como presidente/a.

 O/a vicerreitor/a con competencias específicas en calidade.

 O/a vicerreitor/a con competencias específicas en organización académica.

 O/a xerente.

 O/a coordinador/a da Área de Estudos e Programas.

 O/a director/a da Escola Internacional de Doutoramento que poderá delegar
no/a coordinador/a de caidade.

 Os/as responsables de cada un dos centros que poderán delegar nos/as
coordinadores/as de calidade.

 O/a director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como
secretario da comisión.

 O/A director/a da Área de Igualdade.

 O/A director/a da Área de Normalización Lingüística.

 Un/unha representante de Xefaturas de Servizos con competencias en
xestión académica e investigación.

 Un/unha técnico/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade.

 Tres representantes do alumnado elixidos polo Consello de Goberno.
Sempre que for posible, garantirase a presenza de alumnado de grao,
mestrado e doutoramento.

 Un/unha representante do alumnado egresado.

 Un/unha representante do PAS.



 Un/unha representante do PDI, elixido polo Consello de Goberno.

 Un/unha representante das empresas e institucións empregadoras,
designado polo reitor.

 Un/unha representante dos centros con sistemas de calidade propios.

Artigo 3  

Composición da Comisión Académica de Calidade da Universidade de Vigo. 

 -O/a vicerreitora con competencias en calidade/organización académica que 
a presidirá. 

-O/a director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como 
secretario/a. 

-Os/as responsables de cada un dos centros que poderán delegar nos/as 
coordinadores/as de calidade. Dous por cada ámbito de coñecemento. 

-Un/unha técnico/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade. 

-Un/unha representante do PDI e do alumnado. 

-Un/unha representante da xerencia. 

Artigo 4 

Composición da Comisión Técnica de Calidade da Universidade de Vigo. 

-O/a xerente, ou persoa en quen delegue, que a presidirá. 

-O/a director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como 
secretario. 

-O/a responsable da Unidade de Estudos e Programas. 

-Un/unha representante dos servizos económicos e de persoal, un/unha da 
ATIC, un/unha da administración dos centros, un/unha da Biblioteca. 

-Un/unha representante dos centros e servizos con sistemas de calidade 
certificados. 

-Un/unha técnico/a de calidade. 

Artigo 5  

Competencias da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo 

1. Modificar o seu regulamento que será aprobado polo Consello de Goberno
da Universidade. 



 2. Deseñar un sistema integrado de calidade na Universidade que atinxa a 
centros, departamentos, titulacións e servizos e garantir a súa implantación. 

3. Garantir o desenvolvemento do plan estratéxico da Uvigo en materia de 
calidade.  

4. Deseñar, implantar e facer un seguimento da Política de Calidade da 
Universidade de Vigo. 

5. Formular os obxectivos anuais de calidade da Universidade de Vigo e 
facer o seu seguimento. 

6. Promover a necesaria comunicación e coordinación entre os centros e os 
servizos para conseguir os obxectivos de calidade da Universidade. 

7. Aprobar os manuais de calidade de cada un dos centros e facer un 
seguimento das súas revisións e actualizacións. 

8. Aprobar os informes de seguimento e os plans de mellora dos títulos de 
grao, mestrado e doutoramento, sen prexuízo das competencias que lle puidesen 
corresponder a outros órganos segundo a normativa vixente. 

 9. Garantir a implantación dos plans de mellora derivados dos procesos de 
certificación do SGIC e da verificación e acreditación dos títulos, así como a 
certificación dos servizos cando corresponder. 

 10. Establecer as directrices específicas para o recoñecemento das accións 
de Calidade da Universidade de Vigo, especialmente a través dos 
contrato-programa.  

 11. Garantir unha correcta implantación das memorias verificadas dos títulos 
e do seu seguimento. 

 12. Facer un seguimento institucional dos procesos a través dos indicadores 
asociados. 

 13. Deseñar un plan de avaliación integral da satisfacción na Universidade 
de Vigo. 

 14. Garantir unha correcta avaliación do profesorado a través do programa 
Docentia, ou similares, e das enquisas de avaliación docente. 

 15.Elaborar a memoria anual de Calidade da Universidade de Vigo. 

 16.Promover a adhesión da Universidade de Vigo a programas de calidade 
de carácter nacional ou internacional, en coherencia coa súa estratexia. 

 17.Mellorar os aspectos organizativos e funcionáis que afecten os procesos 
de calidade. 

 18.Potenciar as accións de información, transparencia, comunicación e 



rendición de contas en materia de calidade. 

Artigo 6  

Funcións da Comisión Académica de Calidade e da Comisión Técnica de 
Calidade 

A Comisión de Calidade, unha vez constituída, asignará para un mellor 
funcionamento as funcións descritas no artigo anterior a cada unha das comisións 
dependentes dela, seguindo os criterios xerais descritos no artigo 1 deste 
regulamento. 

Artigo 7  

Mandato e duración do mandato dos membros da Comisión de Calidade da 
Universidade de Vigo 

Os membros da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo serán nomeados 
polo reitor por un período máximo de 4 anos, coincidente sempre co mandato 
daquel.  Os/as representantes de alumnado renovaranse cada dous anos. 

Artigo 8 

Réxime de sesións da Comisión de Calidade  

A Comisión de Calidade reunirase polo menos dúas veces ó ano, unha delas ó 
comezo do curso académico. 

 Será convocada polo seu/súa presidente/a e por pedimento de, polo menos, 
un terzo dos seus membros.  

 Para quedar constituída deberá estar presente un terzo dos seus membros 
en segunda convocatoria. 

 Redactarase unha acta que faga fe dos asuntos tratados. 

Artigo 9 

Réxime de sesións da Comisión Académica de Calidade e da Comisión 
Técnica de Calidade 

 A Comisión Académica de Calidade e a Comisión Técnica de Calidade 
reuniranse polo menos unha vez cada tres meses. 

 Serán convocadas polo seus/súas presidentes/as ou a pedimento dun terzo 
dos seus membros. 



 Redactarse unha acta que faga fe dos asuntos tratados. 

Artigo 10 

 As Comisión de Calidade da Universidade de Vigo e as outras definidas 
neste regulamento poderán formar grupos de traballo para trataren aqueles 
aspectos que se consideren oportunos. Tamén poderán convidar ás súas sesións, 
con voz pero sen voto, as persoas que se determinaren cando se traten asuntos 
específicos. 
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REGULAMENTO DA COMISIÓN DE CALIDADE DA UNIVERSIDADE 
DE VIGO 

(C.G. 2-03-2015 e modificado C.G. 21-12-2015) 

Os Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación 
das ensinanzas universitarias oficiais, posteriormente modificado polo Real Decreto 
861/2010, de 2 de xullo, establece que os Sistemas de Garantía da Calidade son 
parte de dos novos plans de estudo para garantir un funcionamento correcto das 
titulacións e asegurar a súa obrigada acreditación. O Real Decreto 1791/2010, de 
30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Estudante Universitario, recolle 
nos seus artigos 8 j) e 9 j) o dereito do estudantado a participar nos procesos de 
avaliación institucional e nas Axencias de Avaliación da Calidade Universitaria. 

O programa FIDES-AUDIT que segue as directrices de ENQA (European 
Association for Quality Assurance in Higher Education) e está liderado pola ACSUG 
ten como obxectivo guiar os centros no labor de integración de todas as actividades 
relacionadas coa garantía da calidade do ensino e favorecer os procesos de 
verificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos. Este programa 
comezou a implantarse na Universidade de Vigo no curso 09-10. 

A calidade aparece recollida no Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo 
2008-2012 (POX) e no Plan de calidade no ámbito de xestión  (2008-2012) (Plan 
Avante) como un valor ou principio que guía todas as accións da organización. O 
obxectivo deste plan Avante foi “establecer un sistema de calidade para identificar, 
racionalizar e controlar os diferentes procesos de xestión da universidade.” 

O regulamento da Comisión da Calidade da Universidade de Vigo, que se detalla a 
seguir, pretende definir a composición e funcións dun órgano que contribuirá 
decisivamente á implantación da cultura da calidade, e dos sistemas que a apoian, 
en todos os ámbitos da Universidade de Vigo. 

Artigo 1 

A Comisión de Calidade da Universidade de Vigo será a encargada de tratar 
aquelas cuestións que teñan que ver coa planificación, desenvolvemento e 



avaliación da calidade na docencia e na xestión. 

Asemade, será a encargada de contribuír á definición e facer o seguimento do 
Sistema de Xestión da Calidade da Universidade de Vigo, da súa política de 
calidade, dos obxectivos nela definidos e dos seus resultados. Para levar adiante 
estas funcións, constitúese unha Comisión de Calidade da Universidade de Vigo, 
da cal dependerán unha Comisión Académica de Calidade e unha Comisión 
Técnica de Calidade que asumirán o traballo sobre as cuestións relacionadas coa 
calidade nos centros, departamentos e nas titulacións de grao, mestrado e 
doutoramento, a primeira, e sobre as cuestións relacionadas coa calidade nos 
servizos, a segunda.  

A Área de Apoio á Docencia e Calidade fornecerá o apoio técnico necesario a estas 
comisións. 

Artigo 2  (Modificado C.G. 21-12-2015) 

Composición da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo 

• O reitor que actuará como presidente.

• O/a vicerreitor/a con competencias específicas en calidade.

• O/a vicerreitor/a con competencias específicas en organización académica.

• O/a xerente.

• O/a coordinador/a da Área de Estudos e Programas.

• O/a director/a da Escola Internacional de Doutoramento.

• Os/as decanos/as de cada un dos centros que poderán delegar nos/as
coordinadores/as de calidade.

• O/a director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como
secretario da comisión.

• A directora da Área de Igualdade.

• O/A director/a da Área de Normalización Lingüística.

• Un/unha representante de Xefaturas de Servizos con competencias en
xestión académica e investigación.

• Dous/dúas técnicos/as da Área de Apoio á Docencia e Calidade.

• Tres representantes do alumnado elixidos polo Consello de Goberno.

• Un/unha representante do alumnado egresado.



• Un/unha representante do PAS elixido polo Consello de Goberno.

• Dous/dúas representantes do PDI, elixidos polo Consello de Goberno.

• Un/unha representante das empresas e institucións empregadoras,
designado polo reitor.

• Un/unha representante dos centros con sistemas de calidade propios.

Artigo 3 (Modificado C.G. 21-12-2015) 

Composición da Comisión Académica de Calidade da Universidade de Vigo. 

-O/a vicerreitora con competencias en calidade/organización académica que 
a presidirá. 

-O/a director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como 
secretario/a. 

-Os/as responsables dos centros que poderán delegar nos/as 
coordinadores/as de calidade. Dous por cada ámbito de coñecemento. 

-Un/unha técnico/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade. 

-Un/unha representante do PDI e un/unha representante do alumnado. 

-Un/unha representante da xerencia. 

Artigo 4 (Modificado C.G. 21-12-2015) 

Composición da Comisión Técnica de Calidade da Universidade de Vigo. 

-O/a xerente, ou persoa en quen delegue, que a presidirá. 

-O/a director/a da Área de Apoio á Docencia e Calidade que actuará como 
secretario. 

-O/a responsable da Unidade de Estudos e Programas. 

-Un/unha representante dos servizos económicos e de persoal, un/unha da 
ATIC, un/unha da administración dos centros, un/unha da Biblioteca. 

-Un/unha representante dos centros e servizos con sistemas de calidade 
certificados. 

-Un/unha técnico/a de calidade. 

-Un/unha representante do alumnado. 



Artigo 5  

Competencias da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo 

 1. Modificar o seu regulamento que será aprobado polo Consello de Goberno 
da Universidade.  

 2. Deseñar un sistema integrado de calidade na Universidade que atinxa a 
centros, titulacións e servizos e garantir a súa implantación. 

3. Garantir o desenvolvemento do plano estratéxico da Uvigo en materia de 
calidade.  

4. Deseñar, implantar e facer un seguimento da Política de Calidade da 
Universidade de Vigo. 

5. Formular os obxectivos anuais de calidade da Universidade de Vigo e facer 
o seu seguimento. 

6. Promover a necesaria comunicación e coordinación entre os centros e os 
servizos para conseguir os obxectivos de calidade da Universidade. 

7. Aprobar os manuais de calidade de cada un dos centros e facer un 
seguimento das súas revisións e actualizacións. 

8. Aprobar os informes de seguimento e os planos de mellora dos títulos de 
grao, mestrado e doutoramento, sen prexuízo das competencias que lle puidesen 
corresponder a outros órganos segundo a normativa vixente. 

 9. Garantir a implantación dos planos de mellora derivados dos procesos de 
certificación do SGIC e da verificación e acreditación dos títulos, así como a 
certificación dos servizos cando corresponder. 

 10. Establecer as directrices específicas para o recoñecemento das accións 
de Calidade da Universidade de Vigo, especialmente a través dos contrato-
programa.  

 11. Garantir unha correcta implantación das memorias verificadas dos títulos 
e do seu seguimento. 

 12. Facer un seguimento institucional dos procesos a través dos indicadores 
asociados. 

 13. Deseñar un plano de avaliación integral da satisfacción na Universidade 
de Vigo. 

 14. Garantir unha correcta avaliación do profesorado a través das enquisas 
de avaliación docente. 

 15.Elaborar a memoria anual de Calidade da Universidade de Vigo. 



16.Promover a adhesión da Universidade de Vigo a programas de calidade 
de carácter nacional ou internacional, en coherencia coa súa estratexia. 

17.Mellorar os aspectos organizativos e funcionáis que afecten os procesos 
de calidade. 

18.Potenciar as accións de información, transparencia, comunicación e 
rendición de contas en materia de calidade. 

Artigo 6 

Funcións da Comisión Académica de Calidade e do Comisión Técnica de 
Calidade 

A Comisión de Calidade, unha vez constituída, asignará para un mellor 
funcionamento as funcións descritas no artigo anterior a cada unha das comisións 
dependentes dela, seguindo os criterios xerais descritos no artigo 1 deste 
regulamento. 

Artigo 7 

Mandato e duración do mandato dos membros da Comisión de Calidade da 
Universidade de Vigo 

Os membros da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo serán nomeados 
polo reitor por un período máximo de 4 anos, coincidente sempre co mandato 
daquel.  Os/as representantes de alumnado renovaranse cada dous anos. 

Artigo 8 

Réxime de sesións da Comisión de Calidade e da Comisión Permanente de 
Calidade 

• A Comisión de Calidade reunirase polo menos dúas veces ó ano, ó inicio do
curso académico e ó seu remate.

• Será convocada polo seu/súa presidente e por pedimento de, polo menos,
un terzo dos seus membros.

• Para quedar constituída deberá estar presente un terzo dos seus membros
en segunda convocatoria.

• Redactarase unha acta que faga fe dos asuntos tratados.

Artigo 9 

Réxime de sesións da Comisión Académica de Calidade e da Comisión 



Técnica de Calidade 

• A Comisión Académica de Calidade e a Comisión Técnica de Calidade
reuniranse polo menos unha vez cada tres meses.

• Serán convocadas polo seus/súas presidentes/as ou a pedimento dun terzo
dos seus membros.

• Redactarse unha acta que faga fe dos asuntos tratados.

Artigo 10 

A Comisión de Calidade da Universidade de Vigo e as outras definidas neste 
regulamento poderán formar grupos de traballo para trataren aqueles aspectos que 
se consideren oportunos. Tamén poderán convidar ás súas sesións, con voz pero 
sen voto, as persoas que se determinen cando se traten asuntos específicos. 





Este é o cruceiro que non vas gañar
Este é o cruceiro que non vas gañar



Temos un premio mellor para ti
Consegue unha universidade mellor que te acompañará toda a vida 

facendo as enquisas de satisfacción.

1. Accede á Secretaría virtual en https://seix.uvigo.es/uvigo.sv/

2. Autentif ícate

3. Preme na aplicación “Enquisa de avaliación da satisfacción da
titulacións oficiais”.
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Anexo 4: Política e Obxectivos de Calidade do Centro 

Política de Calidade do Centro 

A política de calidade da FFT concede especial importancia á satisfacción de alumnado, profesorado e persoal de  administración como 
integrantes fundamentais do centro. Nese sentido, a nova política de calidade diríxese principalmente a acadar o cumprimento das 
expectativas formativas das súas egresadas e egresados e o seu recoñecemento nos ámbitos académicos, profesionais e sociais. Tamén busca 
satisfacer as demandas do profesorado no que respecta á xestión eficaz dos procedementos vinculados coa calidade. Para iso existe o 
compromiso de empregar todos os recursos humanos e materiais dispoñibles dentro do cumprimento da normativa vixente e en coherencia 
cos criterios e coas directrices establecidos. Así establécense as seguintes liñas xerais que constitúen a política de calidade do centro: 

- Manter unha oferta formativa axustada ás demandas, ás necesidades e expectativas da sociedade, para consolidar altos niveis de calidade nas 
súas titulacións, sen renunciar aos fundamentos académicos da Universidade baseados no desenvolvemento do coñecemento, do espírito 
crítico, da capacidade de análise e de reflexión. 

- Mediar eficazmente entre os grupos de interese do centro, especialmente entre alumnado e profesorado, co fin de mellorar a docencia e de 
acadar a satisfacción por parte de ambos grupos. 

-Alcanzar a consecución das metas de calidade establecidas anualmente polo centro e asociadas a indicadores académicos. 

- Facilitar a xestión dos procedementos de calidade e a formación continua en materia de calidade do persoal docente e investigador, 
persoal de administración e servizos e do alumnado. 

- Asegurar a implantación, desenvolvemento e seguimento tanto do sistema de garantía interna de calidade (SGIC) como de todos os procesos 
vinculados coa calidade que afectan ao centro e ás súas titulacións. 

- Asegurar unha docencia, investigación, xestión e transferencia de coñecemento con perspectiva de xénero para eliminar os obstáculos que 
impiden unha igualdade real entre as mulleres e os homes. 
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- Asegurar unha docencia, investigación, xestión e transferencia de coñecemento que teña en conta a diversidade funcional para eliminar os 
obstáculos que impiden unha igualdade real ás persoas con necesidades especiais. 

- Acadar un compromiso permanente de mellora continua, e propoñer e levar a cabo as accións necesarias para o mantemento e mellora da 
calidade no centro. 
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Obxectivos de Calidade do Centro 

Procesos/ Procedementos Obxectivos Indicadores (incluídos no panel de indicadores do  
SGIC) 

Meta 

AC- Xestión académica 
PC04 Selección-admisión e matriculación de 

estudantes

___________________________ 

DO- Docencia 
DO-202 Promoción das titulacións 

Adaptar a oferta formativa á demanda sen renunciar aos 
fundamentos académicos da Universidade. 

Adaptar o perfil de ingreso do alumnado ao perfil requirido. 

Captar un volume de estudantado axustado á oferta de prazas. 

Difundir a oferta formativa. 

Evolución do estudantado matriculado en cada curso académico 

Graos e mestrados: Manter 
ou incrementar o número 

de estudantado 
matriculado. 

Ocupación da titulación 100%-105% 

Preferencia (Porcentaxe de alumnado inscrito como primeira 
opción) 

90>100% 

Adecuación (Porcentaxe de alumnado matriculado na súa 
primeira opción) 

70>80% 

Nota media de acceso do estudantado ás titulacións 7>8,51 

Mellorar os resultados académicos das titulacións Duración media dos estudos Grao: 4-5 anos >5. 
Mestrado: 1 -1,5 ano. 

Taxa de rendemento >80% 

Taxa de abandono Grao:<15% Mestrado: <5% 

Taxa de eficiencia 90% 

Taxa de graduación 90% 

Taxa de éxito 80% 

DO-Docencia 
D01- Xestión dos programas formativos

Xestionar de forma efectiva os programas formativos 
Seguimento das titulacións 100% 

Acreditación das titulacións 100% 

1 Segundo o sistema actual. 



Universidad�igo 1 acult.1dc de Filoloxm e 1 raducion 

Mellorar a cualificación do POI e do PAS Cualificación do POI (porcentaxe POI co grao de Ooutor/a sobre o total de 

POI) 
Grao e Mestrado:70 80% 

PE-Xestión de persoal 

MC- Xestión da Ca/idade e Me/lora Mellorar a satisfacción dos grupos de interese 

Continua 

MCOS Satisfacción das usuarias e usuarios 

Resultados de investigación de carácter académico (relación entre número 

de sexenios obtidos polo POI doutor/a sobre o número de sexenios 

potencia is) 

% de PAS en programas de formación 

Grao de satisfacción das persoas tituladas 

Grao de satisfacción das entidades empregadoras 

Grao de satisfacción do profesorado 

Grao de satisfacción do alumnado 

>70% 

>80% 

>3,5 sobre 5 

>3 sobre 5 

3,5 sobre 5 

3 sobre 5 

DE- Dirección Estratéxica Certificación da implantación do sistema de calidade do centro Certificación da implantación de sistemas de calidade Mantera certificación 

*Nota: No seguinte cadro recóllese unha lista de obxectivos de calidade institucionais. Cada centro deberá alíñalos coa política de calidade e

coas liñas estratéxicas, establecendo as metas oportunas en cada caso. 

O centro poderá así mesmo determinar outros obxectivos adiciona is a condición de que asegure que cumpran cos criterios de concreción, 

medición e realismo, xestionándose segundo o establecido no procedemento DE-01 Pl Planificación e desenvolvemento estratéxico 

Aprobado 27/10/2017 



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 

Facultade de Filoloxía e Tradución 
Universidade de Vigo

Acta da sesión ordinaria da Comisión 
de Calidade 
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Asistentes: 

Presidencia 
Luis Alonso Bacigalupe 

Secretaria 
Susana Rodríguez Barcia 

Enlace de igualdade 
Maribel del Pozo Triviño 

Membros da CC 
PDI 
Francisco José Ledo Lemos
Inmaculada Báez Montero 
Carmen Becerra 
Jorge Figueroa Dorrego 
José Montero Reguera 
Veljka Ruzicka Kenfel 
Eduardo Varela Bravo José 
Yuste Frías 
Sector PAS 
Sen representante 

Desculpan 
Ana Luna Alonso 
Lourdes Lorenzo García 
Ana María Pereira Rodríguez 
Elena Sánchez Trigo 
Miguel Cuevas Alonso 

Non asisten 
 Xosé Henrique Costas  
Antonio Rifón Sánchez 

Julián Rial Lago 
Cristina López Pais 
Raquel Pereira Romasanta 
(sector alumnado) 

Acta da sesión ordinaria da Comisión de Calidade da 
Facultade de Filoloxía e Tradución, celebrada o día 14 de 
xullo de 2017 na Sala de Xuntas da Facultade.  

Ábrese a sesión ás 12:11 h 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede, da acta da reunión ordinaria da
Comisión de Calidade celebrada o 5 de maio de 2017. 

Apróbase por asentimento. 

2. Informe do decano sobre a composición da Comisión de
calidade en canto á representación do PAS. 

Luis Alonso informa de que Alberto (sector PAS), debido á 
reorganiazción da RPT-PAS, xa non forma parte da Comisión da 
Calidade, deixando unha praza vacante que pode cubrirse ns 
próximas eleccións que se convoquen. 

Ademais, cómpre despedir ao profesor F.J. Ledo Lemos, pois xa 
non exercerá no curso 2017-18 coma coordinador do grao extinto 
de Estudos de Galego e Español e deixa de ser membro nato da 
comisión. Con todo, invítao a presentarse, saír coma membro electo 
e continuar na Comisión de Calidade. 

3. Aprobación, se procede, das alegacións e plan de melloras
realizados tras o informe provisional ACSUG para a 
acreditación do Mestrado en Tradución para a Comunicación 
Internacional. 

A vicedecana de Calidade presenta o informe coas alegacións e 
comenta que algunhas das recomendacións que figuran foron feitas 
dende a propia Área de Calidade. Comenta, ademais, que hai que 
envialas no día de hoxe e que non é preciso levalas á Xunta de 
Facultade. 

O profesor José Yuste comenta que sería bo promocionar o traballo 
e a formación do persoal docente, xa que nestes momentos non se 
ten en conta. Ademais, comenta que moitos dos aspectos que se 
reflicten nese informe non dependen de eles mesmos, senón da 
política do Reitorado, e que por veces moitos dos informes non son 
revisados como debería. Propón, asimesmo, darlle un “toque de 
atención” ao Reitorado para mudar esta situación. 

Apróbase por asentimento. 



Campus de Vigo 

4. Aprobación, se procede, das alegacións ao informe
provisional de avaliación interna da titulación Grao en Linguas 
Extranxeiras referido ao Seguimento do curso 2015/2016. 

A vicedecana de Calidade comenta que no informe provisional 
aparecían algúns erros. Por exemplo, figuraba que o autoinforme 
non estaba colgado na plataforma Avalía, cando ela mesma 
comprobara que estaba dispoñible en tempo e forma. Comenta 
ademais que este informes son de seguimento interno e que as 
alegacións serven para subir a cualificación nalgúns ítems. 

O profesor Jorge Figueroa comenta que para o PAS si que había 
formación en linguas estranxeiras, que ten constancia de que algúns 
traballadores asistían a clases de inglés e similares, pero que quizais 
non sexa todo o proveitoso que podería. 

O decano comenta que ocorre así porque non hai suficientes 
facilidades e que ás veces non é responsabilidade directa do 
decanato. 

Apróbase por asentimento. 

5. Aprobación, se procede, do informe público PAT-Mentoring
do curso 2016/2017 

O decano comeza explicando que dende o comezo, había certas 
dúbidas coa formulación do PAT. O que se fixo foi seguir as 
dinámicas xa establecidas nos anos anteriores, a pesar de que non 
resultaba de todo convincente. O que se fixo neste informe foi, polo 
tanto, recoller os distintos temas que xorden nas reunións de PAT e 
xuntalos todos nun mesmo informe. Un dos problemas que máis 
nos preocupa, e do que temos constancia, é que moitas veces ás 
titorías só acode un alumno ou alumna, e os temas que trata de 
forma persoal, quedan recollidos no informe coma se se tratara da 
maioría, o que prexudica á valoración das materias ou docentes. 

A vicedecana de Calidade comenta que ela mesma non está 
totalmente de acordo co contido do informe, xa que dalgunha forma 
está “desvirtuado”. Comenta ademais que o informe, aínda que se 
aprobe nesta reunión, non será público, pois non é obrigatorio, e 
que quedará como rexistro interno de calidade. Na web, polo tanto, 
figurará no anexo desta acta só a primeira páxina do informe do 
PAT, que contén unha valoración xeral. Ademais, a vicedecana da 
conta das últimas liñas engadidas no informe, que aclaran o seu 
contido. 

Eduardo Varela expresa a incomodidade que xurdiu con este tema 
na Comisión Permanente do Departamento FIFA (celebrada o 13 de 
xullo de 2017) e apunta a que a impresión que da o informe e que os 
pequenos conflitos que puideron xurdir foran máis graves do que en 
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realidade tiñan sido. Ademais engade que o informe pode dar lugar 
a malentendidos e que non convén que se empregue coma 
documento avaliativo ou acreditativo. 

O decano conclúe explicando que o informe non será utilizado 
nunca para avaliar, ademais de que non identifica nin ao 
profesorado nin aos titores e ás titoras. Comprométese, xunto á 
vicedecana, a cambiar este procedemento, e a tratar de establecer a 
elaboración dun informe global que resuma os intereses e 
preocupacións do alumnado. Novamente, descúlpanse por non ter 
feito unha autoavaliación crítica deste procedemento previa á 
elaboración do informe final. 

Apróbase por asentimento. 

6. Aprobación, se procede, do nomeamento das Coordinadoras
PAT para o curso 2017/2018. 

O decano informa de que se propuxo unha coordinadora en cada 
grao, excepto en Tradución e Interpretación, que son dúas: 

Linguas Extranxeiras: Rosalía Rodríguez Vázquez; Grao en 
Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios: Carmen Luna; Grao en 
Tradución e Interpretación: Ana Luna e Beatriz Rodríguez 
Rodríguez. 

Ademais, engade que aínda non se propuxeron as suplencias, pero 
que se nomearán ao longo do curso. 

Apróbase por asentimento. 

7. Rolda aberta de intervencións.

A profesora Velika Ruzicka pregunta polos cambios no PAS. O 
profesor José Montero demanda unha listaxe das novas 
incorporacións para informar ao departamento. 

O decano comprométese a ter unha listaxe cando sexa definitivos 
todos os cambios. 

A vicedecana comenta que informalmente foron avisados de que se 
suspendían as convocatorias das bolsas de Calidade para o próximo 
curso. Así mesmo, agradece o traballo dos bolseiros, que destaca 
como excelente, e espera que noutras ocasión se convoquen novas 
bolsas para o alumnado que teñan relación cos centros. 

A profesora Carmen Becerra pregunta polas causas desta 
suspensión de axudas. 

O decano comenta que unha das causas foi que se detectou que os 
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bolseiros estaban a desenvolver tarefas que non estaban 
directamente relacionadas coa formación, senón que eran propias de 
persoal administrativo. 

A profesora Carmen Becerra pide que dende a Comisión de 
Calidade se elabore un escrito de protesta por mor do proceso e da 
execución dos cambios no PAS, pola  excesiva carga de traballo 
que está a asumir este sector e a que asumirá nun futuro coa 
eliminación das bolsas de calidade, pois nas súas funcións tamén 
están descritas o apoio ao Vicedecanato de Calidade e ao 
Vicedecanato de Relacións Internacionais. 

A vicedecana explica que aínda falta unha comunicación oficial da 
suspensión destas bolsas, e que tampouco é seguro se se poderá 
contar co apoio dun administrativo auxiliar para axudar cos 
procesos de acreditación e seguimento. 

A profesora Carmen Becerra formula unha pregunta sobre a 
adecuación do sistema de avaliación de TFG y TFM. O decano 
comenta que en moitas Universidades españolas elimináronse as 
defensas orais dos traballos, pero que na Universidade de Vigo hai 
unha normativa xeral que inclúe a necesidade de facer unha defensa 
pública. 

O profesor José Yuste comenta que habería que revisar os 
protocolos de defensa dos TFG / TFM e de graduación en xeral, xa 
que están perdendo relevancia. 

A profesora Carmen Becerra explica que o seu plantexamento era 
obxectivo, relativo ao volume de traballo para os tribunais, sobre 
todo en graos coma Tradución e Interpretación. 

O decano comenta a posibilidade de falar con outros decanos e 
directores de facultades e escolas para tratar o tema e ver como se 
xestiona a avaliación de TFG noutros centros. 

Por outra banda, a profesora Carmen Becerra comenta que sería 
oportuno que os coordinadores e coordinadoras de mestrado tiveran 
acceso á información relativa ás entregas de informes de titores e 
titoras de TFM e a petición de defensa de por parte do alumnado. 

Por último, coméntase, a partir dunha observación do profesor 
Eduardo Varela, a preocupación nos últimos anos polo TFG, pois 
hai alumnado que abandona ou deixa o TFG para o curso seguinte, 
por mor de non dispor de tempo dabondo para compaxinar o estudo 
nas diferentes materias coa realización do propio traballo.  

Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 13:13 h.   
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Vigo, 14 de xullo de 2017

Visto e prace do Decano 

Luis Alonso BacigaJupe 

Cnin-rsidacJcVigo 

Facultade de Filoloxía 
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(Vicedecana de 

DILIXENCIA para facer constar que esta acta foi aprobada, 

sen alcgacións, na reunión ordinaria da Comisión de Calidade 

celebrada o día2.\ie setembro de 2017.
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ANEXOS 

1. Alegacións e plan de melloras realizados tras o informe provisional ACSUG
para a acreditación do Mestrado en Tradución para a Comunicación 
Internacional 

2. Alegacións ao informe provisional de avaliación interna da titulación Grao
en Linguas Extranxeiras referido ao Seguimento do curso 2015/2016 

3. Informe público PAT-Mentoring do curso 2016/2017
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ALEGACIONES Y PLAN DE MEJORAS AL INFORME PROVISIONAL DE 

EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL 

MÁSTER EN TRADUCCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN 

INTERNACIONAL 



DIMENSIONES Y CRITERIOS

DIMENSIÓN 1: LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 1. Organización y desarrollo Valoración informe provisional:   C- Se alcanza parcialmente 
Cuestiones de Obligado Cumplimiento Comentarios/Observaciones 
Se debe continuar en el proceso de 
actualización de las guías docentes, en las 
que se detectan diferencias respecto a lo 
incluido en la memoria vigente: lenguas de 
impartición (o no figuran o figuran más 
idiomas que los recogidos en la MVT), 
cambios o ausencia de competencias, 
cambios en la distribución de la puntuación 
en los distintos sistemas de evaluación. En el 
caso de que se haya modificado algún 
aspecto, se recuerda que se debe informar 
en los informes de seguimiento y, en el 
momento que se proponga una modificación 
sustancial de la memoria, introducir también 
estos cambios. 

Desde el centro se ha promovido una revisión y actualización de las 
guías docentes que aún no ha concluido. Pero, debemos hacer constar 
que, desde la nueva coordinación del Máster en Traducción para la 
Comunicación Internacional (en adelante MTCI), ya se ha procedido 
para el próximo curso 2017-2018 a un verificación, revisión y 
corrección de todas y cada una de las guías docentes con el fin de 
subsanar las diferencias detectadas con respecto a lo incluido en la 
Memoria vigente cuyo PDF se encuentra disponible en la página 
correspondiente de la web MTCI 
http://paratraduccion.com/limiares/mestrado.pdf 
Se han realizado todas las adaptaciones necesarias procediéndose a 
mencionar las lenguas de impartición, a adecuar de las competencias 
básica y a adecuar el sistema de evaluación a todo lo que figura en la 
memoria vigente.  

Alegación: Sí  
Dado que se ha solucionado la actualización de las guías docentes, 
solicitamos una revisión al alza de la valoración del criterio 
Organización y desarrollo 
Acción de mejora: NO  

Se debe regular el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes que no 
puedan cubrir toda su presencialidad, de 
manera que se garantice la correcta 
adquisición de las competencias. 

Desde la CAM y la coordinación del MTCI se procederá a verificar el 
cumplimiento del uso docente y discente de la plataforma de 
teledocencia FAITIC para que el alumnado que no pueda cubrir toda 
su presencialidad vea garantizadas la correcta adquisición de las 
competencias. 

Alegación: NO 
Acción de mejora: Si (Ver IPA1) 

Recomendaciones Comentarios/Observaciones 

Se recomienda revisar si los contenidos de las 
materias obligatorias resultan repetitivos 
para los alumnos procedentes del campo de 
la traducción, y si sería más acorde con la 
especialización del máster incluirlos como un 
curso 0 o complementos formativos. 

Por una parte, gran parte del alumnado no proviene de la titulación de 
Traducción e Interpretación, y, por otra, el nivel de conocimientos 
teóricos fundamentales del alumnado que sí  proviene de los actuales 
grados en Traducción e Interpretación resulta del todo insuficiente 
para alcanzar los niveles de calidad de un Máster. Por consiguiente, y 
cumpliendo con la Memoria vigente, los  contenidos de las materias 
obligatorias NO resultan repetitivos para los alumnos procedentes del 
campo de la traducción, sino todo lo contrario. 

Alegación: SÍ 
Dado que los contenidos no son repetitivos, solicitamos una revisión 
al alza de la valoración del criterio Organización y desarrollo 

Acción de mejora: NO 

http://paratraduccion.com/limiares/mestrado.pdf


Se recomienda potenciar la formación 
práctica en la titulación. Distintos grupos de 
interés han destacado un predominio de la 
formación teórica, echando de menos mayor 
énfasis en la aplicación práctica de los 
conceptos teóricos. En concreto, se echa en 
falta una regulación de la presencia de los 
estudiantes en el mundo laboral, de forma 
curricular o extracurricular, antes de la 
obtención del título.  

Debemos recordar que en la Memoria vigente del MTCI no figuran las 
prácticas curriculares. Pero sí que existe una cierta regulación de 
prácticas extracurriculares remuneradas antes de la obtención del 
título. Habiendo firmado ya varios contratos entre la Fundación 
Universidade de Vigo y la coordinación del MTCI, por una parte, y las 
empresas colaboradoras, por otra. A estas prácticas extracurriculares 
se acoge sólo el escaso alumnado que no está trabajando mientras 
está cursando el MTCI porque la mayoría del alumnado sí trabaja. 

Alegación: SÍ 
Dado que existe un alto porcentaje de alumnado trabajando 
mientras cursa el MTCI y que desde la coordinación se ha procedido 
a una potenciación de las prácticas extracurriculares solicitamos una 
revisión al alza de la valoración del criterio Organización y desarrollo 

Acción de mejora: NO 

Criterio 2.  Información y transparencia Valoración informe provisional:  B-se alcanza 
Recomendaciones Comentarios/Observaciones 

Aunque el enlace para el sistema de quejas / 
reclamaciones / felicitaciones está accesible 
en la página principal del sitio web de la 
Facultad, debería incorporarse en el sitio web 
del Máster, que es el de referencia para el 
programa de estudios.  

Desde el mismo día siguiente a la visita de la Comisión Evaluadora se 
procedió, por parte de la nueva coordinación, a la actualización en la 
página CALIDADE de la web MTCI  
http://paratraduccion.com/limiares/calidade/ 
habiéndose incorporado un enlace directo al Sistema QSP (Queixa, 
Suxestión e Parabén). He aquí la captura de pantalla: 

Alegación: SÍ 
Dado que ya se ha solucionado desde hace meses lo que se 
recomienda, solicitamos una revisión al alza de la valoración del 
criterio Información y transparencia 

Sería interesante incorporar un enlace desde la 
página web del máster al apartado de calidad de la 
Facultad (actualmente está sólo a calidad de la 
UVIGO) 

Desde el mismo día siguiente a la visita de la Comisión Evaluadora se 
procedió, por parte de la nueva coordinación, a la actualización en la 
página CALIDADE de la web MTCI  
http://paratraduccion.com/limiares/calidade/ 
habiéndose incorporado un enlace directo a la Comisión de Calidade 
de la FFT. He aquí la captura de pantalla: 

http://paratraduccion.com/limiares/calidade/
http://paratraduccion.com/limiares/calidade/


 
 
 

 

 
 
 

 
 
Alegación: SÍ 
Dado que ya se ha solucionado desde hace meses lo que se 
recomienda, solicitamos una revisión al alza de la valoración del 
criterio Información y transparencia 
 

 
Criterio 3. Sistema de garantía de 
calidad 

 
Valoración informe provisional:  SGC Certificado 

Recomendaciones Comentarios/Observaciones 
 
Se recomienda seguir trabajando en 
mejorar las tasas de participación de los 
distintos colectivos en las encuestas de 
satisfacción. 

 
Desde el Área de calidad, se ha coordinado un grupo de mejora en el 
que participan expertos del ámbito de la sociología, antropología y 
estadística, para mejorar técnicamente las encuestas de satisfacción 
ligadas a las titulaciones y también se tendrá en cuenta la evaluación 
docente. Además se ha contado con la participación de alumnado y 
profesorado para analizar otras cuestiones que pueden estar 
incidiendo en las tasas de participación. Al finalizar las sesiones y 
acciones programadas se adoptarán los acuerdos alcanzados que 
afectarán tanto a cuestiones técnicas, como informativas, 
organizativas etc. Estás se implantarán en las encuestas que se lleven a 
cabo en el próximo curso académico (2017-2018). 
 
 
Alegación: SÍ 
Dado que se sigue trabajando en mejorar las tasas de participación 
de los distintos colectivos en las encuestas de satisfacción, 
solicitamos una revisión al alza de la valoración del criterio Sistemas 
de garantía de calidad 
 
Acción de mejora: Si  ( Ver IPA2) 

 
Se recomienda hacer llegar al alumnado 
directamente los resultados de las 
encuestas realizadas así como de las 
acciones de mejora derivadas de su análisis. 

 
Toda la información relacionada con las encuestas y sus resultados 
están públicas en la web de la Universidad de Vigo y fácilmente 
identificables a través del Portal de transparencia 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/2
8/51 
 
El Área de Calidad ha realizado en los últimos cursos académicos varias 
reuniones con los representantes del alumnado de todos los centros 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/28/51
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/28/51


sesiones informativas explicando estas cuestiones. 

Alegación: SÍ 
Acción de mejora: NO 
Dado que se sigue trabajando en hacer llegar al alumnado 
directamente los resultados de las encuestas realizadas así como de 
las acciones de mejora derivadas de su análisis, solicitamos una 
revisión al alza de la valoración del criterio Sistemas de garantía de 
calidad 

DIMENSIÓN 2: RECURSOS 
Criterio 4.  Recursos Humanos Valoración informe provisional:   B – Se alcanza 
Recomendaciones Comentarios/Observaciones 

Sería conveniente plantear iniciativas de 
mejora enfocadas a potenciar e incentivar la 
carrera investigadora 

Desde los inicios del MTCI siempre se ha procedido a llevar a cabo 
iniciativas reales de mejorar enfocadas a potenciar e incentivar la 
carrera investigadora del profesorado que imparte docencia en el 
Máster. De hecho cada curso académico se ha publicado un libro en el 
que han participado el personal docente (tanto interno como 
externo). Habiendo publicado hasta la fecha tres monografías: dos en 
la editorial Comares y uno en Peter Lang. 

Alegación: SÍ 
Dado que desde la CAM del MTCI se han ido realizando a lo largo de 
estos últimos tres años iniciativas de mejora enfocadas a potenciar e 
incentivar la carrera investigadora, solicitamos una revisión al alza de 
la valoración del criterio Sistemas de garantía de calidad 

Acción de mejora: SI (IPA3) 

Se ha detectado la necesidad de mejorar la 
formación lingüística del Personal de 
Administración y Servicios con programas 
específicos: no debe olvidarse que el título y 
la Facultad tienen planes de estudios 
especializados en lenguas modernas y un 
gran aflujo de estudiantes de distintos países 
a los que se debe atender con eficacia. 

Se trasladará esta cuestión al Administrados/a de Centro ( responsable 
del PAS del centro) para que derive esta necesidades al servicio de PAS 
correspondiente 

Alegación: NO 
Acción de mejora: SI (IPA4) 

En cuanto a la oferta de formación del P.A.S., 
también se ha observado la necesidad de 
actualizar sus conocimientos de los nuevos 
marcos legislativos con suficiente agilidad 
como para que puedan desempeñar 
sus funciones adecuadamente. 

Se trasladará esta cuestión al Administrados/a de Centro ( responsable 
del PAS del centro) para que derive esta necesidades al servicio de PAS 
correspondiente 
Se trasladará esta recomendación al órgano competente de la 
Universidad de Vigo. 

En todo caso en la reunión de la comisión técnica de calidad 
de la Universidad del día 25 de octubre de 2016 se trató, en el marco 
de los resultados de la encuesta del PAS, cuestiones ligadas a la 
formación de este colectivo. En concreto el ítem sobre formación 
constituyó uno de los aspectos peor valorados. 

Se constata que la Gestión da formación debería ser más 



dinámica para dar respuesta a las nuevas necesidades e exigencias en 
el ámbito de de la gestión (nueva Ley de procedimiento, 
Administración electrónica, cambios normativos habituales, cambios 
del personal, necesidades que den respuesta a las nuevas funciones 
previstas en la RPT,...) sobre las que, en muchos casos, se llega tarde o 
de forma no eficaz. En síntesis, se trata de darle un nuevo enfoque al 
Plan de formación. 

Se comentan diferentes aspectos para mejorar esto: 
posibilidades de la sociedad de la información digital, combinar una 
formación inicial (más sintética, que permita una cualificación inicial) 
con una formación posterior (más completa, que pueda recoger la 
experiencia adquirida potenciar las actividades de sensibilización (por 
ejemplo sobre calidad). 

En esta reunión se acuerda realizar una petición a la Comisión 
de Formación del PAS para que, considerando todo esto, analizar 
cómo se puede mejorar la eficacia del proceso de formación del PAS. 

En cualquier caso, a la hora de analizar la participación del 
PAS en programas de formación, es necesario tener en cuenta que el 
número de plazas en los distintos cursos de formación es limitado e 
inferior al número de solicitudes. Para la asignación de los mismos se 
emplea el sorteo que cada año realiza la Xunta de Galicia de las letras 
iniciales del apellido por el que se comienza la asignación de plazas. 
Por tal motivo, hay años que parte del PAS del Centro no tiene 
posibilidad real de acceso a cursos de formación. 

Alegación: SI 
Dado que se trasladará esta recomendación al órgano competente 
de la Universidad de Vigo, solicitamos una revisión al alza de la 
valoración del criterio Recursos humanos 

Acción de mejora: Si (IPA4) 
En general, se recomienda intensificar los 
programas de formación de usuarios de los 
servicios de Biblioteca. 

Criterio 5. Recursos materiales y 
servicios 

Valoración informe provisional:   B - Se alcanza 

Recomendaciones Comentarios/Observaciones 

Se deben tomar las medidas necesarias para 
implantar el Plan de Acción Tutorial en 
analogía con el establecido para los grados. 

Desde la CAM del MTCI se tomarán medidas  necesarias para 
implantar el Plan de Acción Tutorial (PAT) en analogía con el 
establecido para los grados contemplando la posibilidad de nombrar 
un/a tutor/a del PAT 
Alegación: NO 
Acción de mejora: SI (IP5) 



 
 
 

 
 

 
 
 

DIMENSIÓN 3:  RESULTADOS 
Criterio 6.  Resultados de aprendizaje Valoración informe provisional:   C- se alcanza parcialmente   
Cuestiones de Obligado Cumplimiento Comentarios/Observaciones 
Se recomienda seguir trabajando y 
adoptando iniciativas para la mejora de la 
tasa de rendimiento, posiblemente 
responsable del incremento de la duración de 
los estudios y del coste del máster. 
 

Dado que la mayoría del alumnado del MTCI se encuentra en situación 
laboral activa mientras lo realiza, no todas las materias tienen una tasa 
de rendimiento del CIEN POR CIEN. Sin embargo téngase en cuenta 
que uno de los principales puntos fuertes del MTCI son unas tasas de 
eficiencia y abandono del CERO POR CIEN. 
 
 
Alegación: SÍ 
Dadas las tasas de eficiencia y abandono del CERO POR CIEN del 
MTCI, solicitamos una revisión al alza de la valoración del criterio 
Resultados de aprendizaje 
 

Se recomienda recoger información de forma 
periódica y sistemática sobre las necesidades 
y satisfacción de los empleadores. En este 
sentido, resulta importante para mantener 
actualizado el título, mantener la vinculación 
con el mundo profesional, tanto desde el 
punto de vista de la empleabilidad como de 
la recepción de propuestas y contribuciones 
dirigidas a la adaptación o mejora del plan de 
estudios. 

Durante el curso pasado 2015-2016, se puso en marcha de forma 
centralizada, la encuestas a empleadores que tienen un carácter 
sistemático y anual. En esta primera experiencia, no fue posible 
extraer datos desagregados por titulación y la participación global en 
el conjunto de titulaciones de la Universidad de Vigo no alcanzó el 
15%. 
Para mejorar el proceso, atendiendo a las incidencias y dificultades 
encontradas, este curso académico se ha añadido una pregunta 
adicional en la encuesta de titulados, solicitando a aquellos que 
manifiestan estar trabajando, indiquen el nombre de la entidad. Esta 
información será tenida en cuenta para obtener el feedback de 
entidades que efectivamente cuentan en sus plantillas con titulados/a 
de una determinada titulación. 
 
La encuesta de empleadores referida al curso 2015-2016 se iniciará 
entre los meses de julio y septiembre. 
 
Además de estas encuestas a recién titulados, gestionadas por el Área 
de calidad, ACSUG y el Consello Social elaboran sendos informes con 
poblaciones de titulados en los 4 o 5 cursos anteriores. Estos informes 
son publicados en el portal de trasparencia de la Universidad de Vigo 
 
Alegación: SÍ 
Dadas todas las actividades que se están realizando para obtener 
una mejora sistemática  sobre las necesidades y satisfacción de los 
empleadores, solicitamos una revisión al alza de la valoración del 
criterio Resultados de aprendizaje 
 

Criterio 7.  Indicadores de satisfacción y 
rendimiento 

Valoración informe provisional:  B-  Se alcanza 

Cuestiones de Obligado Cumplimiento Comentarios/Observaciones 
  
Los resultados indicadores de satisfacción del 
alumnado alcanzan valores limitados. Si bien 
la reducida tasa de participación en las 
encuestas hace dudar de la fiabilidad de los 
datos, deberían identificarse las posibles 
causas y establecer acciones concretas de 
mejora enfocadas a eliminarlas 

Desde el Área de calidad, se ha coordinado un grupo de mejora en el 
que participan expertos del ámbito de la sociología, antropología y 
estadística, para mejorar técnicamente las encuestas de satisfacción 
ligadas a las titulaciones y también se tendrá en cuenta la evaluación 
docente. Además se ha contado con la participación de alumnado y 
profesorado para analizar otras cuestiones que pueden estar 
incidiendo en las tasas de participación. Al finalizar las sesiones y 



acciones programadas se adoptarán los acuerdos alcanzados que 
afectarán tanto a cuestiones técnicas, como informativas, 
organizativas etc. Estás se implantarán en las encuestas que se lleven a 
cabo en el próximo curso académico (2017-2018). 

Alegación: SÍ 
Dado que se sigue trabajando en mejorar las tasas de participación 
de los distintos colectivos en los indicadores de satisfacción, 
solicitamos una revisión al alza de la valoración del criterio 
Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Acción de mejora: Si (IP02) 



ANEXO1 
FICHAS DE MEJORA 



Ficha de Mejora 

CENTRO 
Facultade de Filoloxía e Tradución 

Nº de Ficha de mejora IPA 1 

Curso académico en el que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado Programa de Acreditación 

Criterio del programa al que se 
asocia Criterio 1 

Ámbito de aplicación Títulación 

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación) Máster en Tradución para a Comunicación Internacional 

Denominación de la acción de 
mejora Revisión y actualización de las guías docentes 

Punto débil / Análisis de las 
causas 

Cuestión recogida por la comisión evaluadora de acreditación que 
establece que: 

“Se debe regular el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes que no puedan cubrir toda su presencialidad, de manera que 
se garantice la correcta adquisición de las competencias. 

Objetivos Mejorar el desarrollo de la semipresencialidad 

Actuaciones a desarrollar 

Desde la CAM y la coordinación del MTCI se procederá a verificar el 
cumplimiento del uso docente y discente de la plataforma de 
teledocencia FAITIC para que el alumnado que no pueda cubrir toda su 
presencialidad vea garantizadas la correcta adquisición de las 
competencias. 

Fecha límite para su ejecución Julio de 2018 

Recursos / financiamiento PDTE 

Responsable de la aplicación Coordinador de la titulación/ Comisión académica del máster 

Responsable del seguimiento Coordinador de la titulación / Comisión de Calidad del Centro 

Fecha para realizar el 
seguimiento Octubre- noviembre 2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 



Ficha de Mejora 

CENTRO 
Facultade de Filoloxía e Tradución 

Nº de Ficha de mejora IPA 2 

Curso académico en el que se formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado Programa de Acreditación 

Criterio del programa al que se asocia Criterio 3 y criterio 7 

Ámbito de aplicación Títulación 

Titulación (siempre que el alcance sea la 
titulación) 

Máster en Tradución para a Comunicación 
Internacional 

Denominación de la acción de mejora Mejora en la tasa de participación de las encuestas y 
la fiabilidad de los datos 

Punto débil / Análisis de las causas “Se recomienda seguir trabajando en mejorar las 
tasas de participación de los distintos colectivos en 
las encuestas de satisfacción” 

“Los resultados indicadores de satisfacción del 
alumnado alcanzan valores limitados. Si bien la 
reducida tasa de participación en las encuestas hace 
dudar de la fiabilidad de los datos, deberían 
identificarse las posibles causas y establecer acciones 
concretas de mejora enfocadas a eliminarlas.” 

Objetivos Mejora en la tasa de participación de las encuestas y 
la fiabilidad de los datos 

Actuaciones a desarrollar 

Desde el Área de calidad, se ha coordinado un grupo 
de mejora en el que participan expertos del ámbito de 
la sociología, antropología y estadística, para mejorar 
técnicamente las encuestas de satisfacción ligadas a 
las titulaciones. Además se ha contado con la 
participación de alumnado y profesorado para 
analizar otras cuestiones que pueden estar incidiendo 
en las tasas de participación. Al finalizar las sesiones y 
acciones programadas se adoptarán los acuerdos 
alcanzados que afectarán tanto a cuestiones técnicas, 
como informativas, organizativas etc. Estás se 
implantarán en las encuestas que se lleven a cabo en 
el próximo curso académico (2017-2018) 

Fecha límite para su ejecución Curso 2017-2018 

Recursos / financiamiento 

Responsable de la aplicación Vicerrectorado con competencia en profesorado 

Responsable del seguimiento Área de calidad/ Comisión de Calidad del Centro 



Fecha para realizar el seguimiento Marzo 2017 

Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de su implantación 

Encuestas desarrolladas 
Resultados de participación en las encuestas de 
satisfacción 

OBSERVACIONES 

Ficha de Mejora 

CENTRO 
Facultade de Filoloxía e Tradución 

Nº de Ficha de mejora IPA 3 

Curso académico en el que se formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado Programa de Acreditación 

Criterio del programa al que se asocia Criterio 4 

Ámbito de aplicación Títulación 

Titulación (siempre que el alcance sea la 
titulación) 

Máster en Tradución para a Comunicación 
Internacional 

Denominación de la acción de mejora Potenciar e incentivar la carrera investigado del 
profesoado 

Punto débil / Análisis de las causas “Sería conveniente plantear iniciativas de mejora 
enfocadas a potenciar e incentivar la carrera 
investigadora” 

Objetivos Potenciar e incentivar la carrera investigadora  del 
profesorado 

Actuaciones a desarrollar 
Se trasladará al Vicerrectorado con competencias en 
el profesorado para que apoye iniciativas de mejora 
enfocadas a potenciar e incentivar la carrera 
investigadora como las llevadas a cabo por la CAM del 
MTCI 

Fecha límite para su ejecución Septiembre 2019 

Recursos / financiamiento - 

Responsable de la aplicación Vicerrectorado con competencia en profesorado 

Responsable del seguimiento Área de calidad/ Comisión de Calidad del Centro 

Fecha para realizar el seguimiento Marzo 2020 

Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de su implantación Datos de cualificación  del profesorado 

OBSERVACIONES 



Ficha de Mejora 

CENTRO 
Facultade de Filoloxía e Tradución 

Nº de Ficha de mejora IPA 4 

Curso académico en el que se formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado Programa de Acreditación 

Criterio del programa al que se asocia Criterio 4 

Ámbito de aplicación Títulación 

Titulación (siempre que el alcance sea la 
titulación) 

Máster en Tradución para a Comunicación 
Internacional 

Denominación de la acción de mejora Formación del PAS 

Punto débil / Análisis de las causas 

“Se ha detectado la necesidad de mejorar la formación 
lingüística del Personal de Administración y Servicios 
con programas específicos: no debe olvidarse que el 
título y la Facultad tienen planes de estudios 
especializados en lenguas modernas y un gran aflujo de 
estudiantes de distintos países a los que se debe 
atender con eficacia.” 

“En cuanto a la oferta de formación del P.A.S., también 
se ha observado la necesidad de actualizar sus 
conocimientos de los nuevos marcos legislativos con 
suficiente agilidad como para que puedan desempeñar 
sus funciones adecuadamente.” 

Objetivos Mejora en la tasa de participación de las encuestas y 
la fiabilidad de los datos 

Actuaciones a desarrollar Se trasladará esta cuestión al Administrados/a de 
Centro ( responsable del PAS del centro) para que 
derive esta necesidad al servicio de PAS 
correspondiente. 

Fecha límite para su ejecución Julio de 2018 

Recursos / financiamiento - 

Responsable de la aplicación Servicio de PAS/Gerencia 

Responsable del seguimiento Administrador/a de Centro/ Comisión de Calidad del 
Centro 

Fecha para realizar el seguimiento Marzo 2019 

Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de su implantación Datos de cualificación  del profesorado 



Ficha de Mejora 

CENTRO 
Facultade de Filoloxía e Tradución 

Nº de Ficha de mejora IPA 5 

Curso académico en el que se formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado Programa de Acreditación 

Criterio del programa al que se asocia Criterio 5 

Ámbito de aplicación Títulación 

Titulación (siempre que el alcance sea la 
titulación) 

Máster en Tradución para a Comunicación 
Internacional 

Denominación de la acción de mejora Implantación del Plan de Acción Tutorial (PAT) 
Punto débil / Análisis de las causas 

“Se deben tomar las medidas necesarias para 
implantar el Plan de Acción Tutorial en analogía con el 
establecido para los grados.” 

Objetivos Implantar el PAT en el MTCI 

Actuaciones a desarrollar 
Contemplar la posibilidad de nombrar un/a tutor/a del 
PAT en el MTCI 

Fecha límite para su ejecución Julio de 2018 

Recursos / financiamiento 

Responsable de la aplicación 
CAM del MTCI 

Responsable del seguimiento 
CAM del MTCI 

Fecha para realizar el seguimiento 
Marzo de 2019 

Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de su implantación 

OBSERVACIONES 



Universida¿&'igo 
Arca de G1lidadc 

INFORME PARA A AVALIACIÓN INTERNA 

SEGUIMENTO DE TÍTULOS OFICIAIS DE 

GRAO E MESTRADO 

l8J PROVISIONAL 

Denominación do Título 

Centro/s onde se imparte 
o titulo

Resultado do proceso de 
seguimento 

Aprobado en 

Inclúe as alegacións 
CONVOCATORIA: 2015-2016 

D FINAL DATA: 31/05/2017 

DATOS DO TÍTULO 

Grao en Linguas Estranxeiras 

Facultade de Filoloxía e Tradución 

0 CONFORME EXCELENTE 

181 CONFORME 

0 NON CONFORME 

Seguimento de títulos. Avaliación interna. 1 
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Xustificación Xeral do Resultado: 

Cumprimento do proxecto establecido: 
A documentación presentada leva a percepción de que o título funciona de forma 
aceptable pero que existen deficiencias máis ou menos relevantes que lastran o seu 
funcionamento. 
En xeral, os indicadores globais do título son moi aceptables, ao igual que os resultados 
globais de aprendizaxe e os resultados globais das enquisas de avaliación docente. 
Sorprendentemente, os resultados das enquisas de satisfacción non parecen coincidir 
cos valores do parágrafo anterior. 
A web é bastante completa. Ao estar deseñada para o centro, moita da información 
desagregada para cada unha das titulacións non existe (os horarios, a listaxe de 
profesorado, etc.). Isto obriga a realizar un esforzo adicional para atopar determinada 
información relacionada coa titulación. 
Unha das principais deficiencias que se observa é a falta de mecanismos formais de 
coordinación. Existen responsables de coordinación pero non parece que a meirande 
parte dos axentes que participan na impartición do título asuman o labor. Ademais, non 
existen evidencias: deberíase levantar acta de todos os actos relativos a coordinación 
(participantes, asuntos a tratar, argumentos de debate, decisións, etc.). 
Como consecuencia da falta de colaboración na coordinación, obsérvase que as guías 
docentes, malia que pretenden ter o mesmo formato, presentan deficiencias, porque as 
competencias das guías docentes das materias non coinciden coas enunciadas na 
memoria verificada. Ademais, hai apartados que, dependendo da materia (profesor) teñen 
contidos máis ou menos dispares. 
Relacionado co punto anterior está a ausencia aparente, salvo erro de búsqueda, de 
rexistros do SGIC na aplicación informática desde o ano 2015. O SGIC do centro está 
certificado e, como tal, debería ter os  rexistros actualizados. 
O informe de revisión pola dirección, malia que é bastante completo, presenta carencias 
importantes: nos anexos non aparecen táboas dos resultados das enquisas de 
satisfacción, dos resultados das enquisas de avaliación docente, os indicadores 
académicos desagregados por materias, etc., que inflúen claramente á baixa no resultado 
deste informe. Ademais, está redactado moi uniformemente, sen analizar especificamente 
cada un dos títulos. Aporta unha visión de centro e sería bo que ademais apareceran as 
visións detalladas de, polo menos, os graos, a través da análise da(s) persoa(s) que 
xestionaron máis directamente o título (coordinador do grao o similar). 

Plan de melloras do título: 
Todas as accións do plan de melloras están vinculadas ao resultado do proceso de 
acreditación do título. 
En xeral, as accións están ben redactadas con responsable, temporalidade e indicadores 
de seguimento.  
Percíbese que houbo un esforzo elevado en levalas adiante, de maneira que algunhas 
delas acadaron os obxectivos propostos. Obsérvase tamén unha visión realista na 
avaliación das accións que aínda están por rematar. 
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1.Valoración do cumprimento 
Resultado: 

☐ Conforme excelente   ☒ Conforme ☐  Non Conforme   
☐ A ☐  B  ☐  D 

☒  C 

Resumo das Valoracións: 

Organización e Desenvolvemento  C 
Información e Transparencia B 
Sistema de Garantía de Calidade  D 
Recursos Humanos  B 
Recursos Materiais e Servizos C 
Resultados de Aprendizaxe B 
Indicadores de Satisfacción e Rendemento B 

Plan de Melloras 
Desenvolvemento  B 
Seguimento A 
Coherencia B 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO: Analizar e valorar se o 
desenvolvemento do plan de estudos se está a realizar conforme á memoria verificada e 
non se produciron incidencias graves, o que permite una correcta adquisición das 
competencias por parte dos estudantes. 

Evidencias Descrición 

1.- Guías 
docentes das 
materias.  
Fonte: Docnet 
e Memoria da 
titulación 

Comprobar que as guías docentes de 3 materias elixidas aleatoriamente 
teñen os campos de competencias, contidos e metodoloxía docente 
correctamente cumprimentados nas dúas linguas e valorar se información 
é coherente coa memoria da titulación. (indicar neste campo las materias 
elixidas  

Se houbese algún apartado sen información ou información incoherente, 
pódese comprobar ata 6 materias e verificar se é un erro sistemático ou 
puntual 

Suxestión de valoración 
Recomendacións para a mellora: Incumprimentos puntuais (non en todas 
as materias nin en todos os campos. 
Descrición da avaliación: 
Miráronse as materias: 
- Morfosintaxe do primeiro idioma estranxeiro. Corresponde á asignatura 

1 da materia do mesmo nome. As competencias da guía (3 CB, 2 CG, 8 
CE, 5 CT) non coinciden coas competencias da materia na memoria (8 
CG, 5 CE). Os resultados de aprendizaxe da guía e da memoria 
coinciden textualmente. A guía figura nos 3 idiomas. 

- Historia do primeiro idioma estranxeiro. Corresponde á asignatura 1 da 
materia do mesmo nome. As competencias da guía (2 CB, 1 CG, 9 CE, 3 

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?&any_academic=2015_16
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CT) non coinciden coas competencias da materia an memoria (13 CG, 
11 CE). Os resultados de aprendizaxe da guía coinciden textualmente 
cos cinco últimos da memoria. A guía en inglés está incompleta (faltan 
resultados de aprendizaxe). Os contidos só están en inglés. 

- Lingua para fins específicos. Asignatura da materia do mesmo nome. As 
competencias da guía (9 CE, 5 CT) non coinciden coas competencias da 
materia an memoria (9 CG, 10 CE). Os resultados de aprendizaxe da 
guía coinciden textualmente coa memoria. A guía está nos tres idiomas. 
Os contidos só están en inglés. 

2.- Informe de 
Coordinación  
Fonte: SGIC 

Analizar no rexistro do SGIC “R1 DO 0201 P1 Informe de Coordinación”  
(Sistema de garantía de Calidade (curso 2013-2014 en adelante/Registros 
del SGIC/Procedimientos clave/DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la 
enseñanza) os mecanismos de coordinación docente. 
 
Suxestión de valoración 
Non conformidade: Non hai informe de coordinación. 
Descrición da avaliación: 
O último rexistro que figura na aplicación do SGIC é do 13/07/2015. Polo 
tanto, non se evidencia que exista informe de coordinación do curso 15-16. 
Con esa data existe o informe de coordinación resultante da elaboración 
das guías docentes. 
Apórtase un documento titulado “Informe das actividades de coordinación 
do Grao de Linguas Estranxeiras, Nuria Yáñez Bouza”. Dito informe, que 
resulta significativo, mostra a falta de estruturas de coordinación formais 
que existe no grao. Este documento debe subirse á aplicación do SGIC. 

 
1.1.1 Valoración do Criterio: 
 

1 Organización e Desenvolvemento   C 
 
1.1.2 Xustificación do Resultado: 
 
Clasificación Evidencia Xustificación Alégase? 

Recomendacións 
para a mellora 

Guías 
docentes 

As competencias das guías non coinciden coas das 
memorias. Ademais, existen deficiencias puntuais que 
poderían ser eliminadas. 

SI 

Non 
Conformidade 

Informe de 
coordinación 

No rexistro do SGIC non se atopou o informe de 
coordinación correspondente ao curso 15-16 (non hai 
rexistros posteriores a xullo de 2015). 
Se se comproba que existe este informe, e que se ten 
subido á aplicación do SGIC, valoraríase o cambio na 
clasificación. 

SI 

Tipo    
 
1.1.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
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As competencias non coinciden en terminoloxía 
pola seguinte razón:  
(i) O tipo de competencias que se documentan 
na memoria de GLE non ten unha 
correspondencia equitativa co tipo de 
competencias que aparecían na aplicación 
informática das guías docentes. 
- A memoria de GLE ten “competencias 
básicas” (CB), numeradas 1-5. 
- A memoria de GLE non ten “Competencias 
Transversais” (CT). Para 2015/16 na aplicación 
aparecían repetidas as CB como CT. A 
información foi volcada erroneamente. O 
profesorado marcou CT e non debería telo 
marcado.  
- A memoria de GLE menciona “competencias 
específicas de grao” (1-13). Estas corresponden 
ás “competencias xerais” (CG) na aplicación. 
- A memoria de GLE menciona “competencias 
específicas da materia”. Estas debería 
corresponder coas “competencias específicas” 
(CE) na aplicación. 
 
Por mor da terminoloxía, o profesorado tendeu 
a confundir as CG coas CE. Lamentablemente 
o erro non foi detectado a tempo. 
 
Por outra banda, algunhas materias non se 
adhiren á memoria na súa totalidade porque o 
profesorado considera que a memoria non se 
corresponde coa realidade. As modificacións 
foron debidamente documentadas con vistas á 
revisión da memoria nun futuro próximo. 
 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
 

O informe de coordinación da titulación de GLE 
foi debidamente entregado á Vicedecana de 
Calidade con data 28/07/2016. A Vicedecana 
confirmou a súa recepción. A Área de Calidade 
foi consultada sobre o asunto e confirmou que 
o informe si aparece na aplicación 
(6/07/2017). 
 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA: Analizar e valorar se a información 
relevante sobre o título é pública e está dispoñible, en tempo e forma, para todos os 
axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores, administracións educativas e 
outros grupos de interese), nas seguintes evidencias: 

 
Evidencias Descrición 

3.-Páxina web da 
Universidade, 
centro ou título 

Valorar se a información pública destes apartados do título é útil, intuitiva e 
actualizada. 
• TFG/TFM (normativa, comisións de avaliación, temáticas, convocatorias, 

etc.) 
• Horarios, aulas e calendarios de exames. 
• Manual, procedementos, política e obxectivos de calidade 
• Profesorado (número, experiencia docente e investigadora, categoría, 

materias nas que imparte docencia, breve CV, etc.) 
• Informe de revisión pola dirección 
 
Suxestión de valoración 
Recomendacións para a mellora: Información incompleta e non moi accesible 
dalgunha cuestión 
Fortaleza: Información clara, accesible e actualizada. 
Descrición da avaliación: 
Toda a información atópase na páxina web do centro. A accesibilidade 
podería mellorarse. Gran parte da información atópase en documentos 
únicos para todos os títulos do centro en formato PDF. Os nomes dos 
arquivos son acrónimos cos que é moi posible que o persoal do centro estea 
familiarizado pero que non significan nada para o persoal alleo ao centro. 

 
1.2.1 Valoración do Criterio: 
 

2 Información e Transparencia   B 
 
1.2.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia  Xustificación Alégase? 

Fortaleza WEB Toda a información relevante para o título está 
presente na web.  

Recomendacións 
para a mellora 

Organización 
da 
información 

Unha parte importante da información non está 
desagregada por titulacións o que a fai pouco 
accesible 

SI 

Tipo    
 
1.2.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

O feito de que a información sobre GLE non 
figure adecuadamente na páxina web da 
Facultade non é responsabilidade directa da 
titulación. Xa que logo, as posibles deficiencias 
non deberían afectar a calificación dunha 
titulación de xeito individual. 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
 

 Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE: Analizar a implantación do 
Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora continua 
do título. 
 
Evidencias: Descrición 

4.- Actas do 
último curso da 
Comisión de 
Calidade: 
Fonte: Evidencia 
5 do Auto informe 
de Avalía 

Comprobar nas actas que hai asuntos tratados na Comisión de calidade que 
xorden da implantación dos procedementos (por exemplo coordinación, 
orientación, practicas, promoción...) 
 
Suxestión de valoración 
Fortaleza: Evidenciase nas actas que os asuntos tratados na comisión xorden 
da implantación e son útiles para a mellora da calidade da titulación, se ben 
non están actualizadas na aplicación SGIC, están na web do Centro. 
Descrición da avaliación: 
Non se atoparon as actas da comisión de calidade na documentación 
aportada polos responsables do título no Informe de Seguimento subido á 
aplicación  Avalía. Na web do Centro, na ligazón 
http://fft.webs.uvigo.es/es/actas-comision-de-calidade/ atópanse as actas 
da Comisión de Calidade ata decembro de 2016. Evidenciase que os asuntos 
tratados son relativos ao SGIC, e relacionados coa mellora continua do SGIC. 

5.- 
Documentación 
do SGIC  
Fonte: SGIC 

Comprobar estes 2 rexistros de procedementos na aplicación para comprobar 
a implantación do SGC. 
 
• R1 DO 0203 P1 Plan de acción titorial (anual)  

Sistema de garantía de Calidade (curso 2013-2014 en adelante/Registros 
del SGIC/Procedimientos clave/DO0203 P1 Planificación y desarrollo de la 
enseñanza 

• R1 DO 0202 P1 Plan de Promoción do centro (anual) 
Sistema de garantía de Calidade (curso 2013-2014 en adelante/Registros 
del SGIC/Procedimientos clave/DO0202 P1 Promoción de las titulaciones 

 
Suxestión de valoración 
Recomendacións para a mellora: Falta un procedemento actualizado e coa 
información apropiada. 
Descrición da avaliación: 
Na aplicación do SGIC non hai rexistros posteriores a xullo de 2015 para o 
PAT nin posteriores a febreiro de 2015 para o plan de promoción do centro. 
Na evidencia 19 do Informe de Seguimento, na aplicación Avalia, da Acsug, 
atópase o informe da aplicación do Plan Titorial no curso 2015-16, e Plan de 
Promoción de 2012, coas evidencias de accións realizadas en 2015-16. 

 
 
 
1.3.1 Valoración do Criterio: 
 
3 Sistema de Garantía de Calidade   C 
  

http://fft.webs.uvigo.es/es/actas-comision-de-calidade/
https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
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1.3.2 Xustificación do Resultado: 

Clasificación Evidencia Xustificación Alégase? 

Fortaleza 
con 

Recomendacións 
para a mellora 

Actas da 
comisión 
de 
calidade 

As actas atópanse na web do Centro, de forma 
pouco intuitiva. A última é de decembro de 2016. 
Descoñécese porqué non se actualizan estes 
documentos na aplicación SGIC desde xullo de 
2015. 

SI 

Recomendacións 
para a mellora 

Rexistros 
do SGIC 

Non aparecen rexistros na aplicación do SGIC con 
posterioridade ao final do curso 14-15. Descoñécese 
porqué non se actualizan estes documentos na 
aplicación SGIC desde xullo de 2015. 

Engádense estes documentos ao Informe de 
Seguimento, na aplicación Avalía. Non se atopa 
información destes Plans na web do Centro. 
O Plan de Promoción non existe como documento 
formal para o 2015/16, senón como Informe de 
actividades concretas realizadas segundo o Plan de 
Promoción de 2012. 
O mesmo para o PAT: en Avalía súbense os rexistro 
de aplicación do PAT xeral ao curso 2015/16.  

SI 

Tipo 

1.3.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

O feito de que a información relacionada con 
SGIC e as Actas da Comisión de Calidade non 
esté actualizada ou dispoñible non é 
responsabilidade directamente da titulación.  
As actas da Comisión de Calidade están 
debidamente actualizadas na  páxina web do 
centro, na sección da Comisión de Calidade: 
fft.webs/uvigo.es/gl/calidade/comision-de-
calidade.   
A ligazón aportada en Avalia foi a ligazón á 
Comisión de Calidade, onde si aparecen as 
actas. 
O posible cambio de ubicación da sección de 
SGIC á sección de Calidade está relacionado 
cos cambios no equipo decanal da FFT que 
tiveron lugar ao longo do ano 2015. Esto 
tampouco é responsabilidade directa da 
titulación. 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non 
Xustificación: 

Sobre o PAT, na aplicación de avalia apórtase 
documentación sobre o curso 2015/16 máis o 
curso 2016/17, tanto o manual como a listaxe 
detallada de titores.  
A maiores, para GLE apórtase información 
sobre o programa Peer Mentoring, que forma 
parte do PAT. 

Sobre o Plan de Promoción, apórtase o que hai. 
Non é responsabilidade de GLE non ter un plan 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non 
Xustificación: 
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máis actualizado para o centro. 

 

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS: Analizar e valorar a adecuación do persoal 
académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación. 

 
Evidencias: Descrición 

6.- Plan de 
Ordenación 
Docente 
Fonte: Evidencia 
15 do Auto 
informe de Avalía 

Analizar na evidencia Nº15 do auto informe o número e a categoría do 
profesorado, e se o número de profesores por materia e razoable.  
 
Suxestión de valoración 
Recomendacións para a mellora: Distribucións de profesorado por materias 
ou a categoría do profesorado . 
Descrición da avaliación: 
O número e categoría dos profesores do título é aceptable. O número de 
catedráticos de universidade é baixo. Existe tamén un número baixo de 
profesorado non doutor (TEU, ASO). O número de PDI en formación 
(doutores e non doutores) é relevante. O número de profesores por materia 
é, en xeral, adecuado (ben dimensionado). 

7.- Resultados da 
EAD 
 
Fonte: Informe de 
revisión pola 
dirección  

Valorar a análise dos resultados asociados as enquisas de avaliación da 
docencia e no informe de revisión pola dirección 
 
Suxestión de valoración 
Recomendacións para a mellora: Hai unha reflexión incompleta ou non 
acadar as metas asociadas  non haber asociados accións de mellora. 
Descrición da avaliación: 
Nun anexo figuran os resultados globais das EAD de todos os títulos do 
centro que aparecen brevemente comentados na páxina 16 do informe. 

 
1.4.1 Valoración do Criterio: 
 

4 Recursos Humanos     B 
 
1.4.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia  Xustificación Alégase? 

Recomendacións 
para a mellora 

Datos de 
profesorado 

A plantilla de profesorado semella pouco 
consolidada: existen poucos CU e aínda existe 
profesorado non doutor 

SI 

Recomendacións 
para a mellora 

Resultados 
de EAD 

É necesario analizar os datos das EAD dun xeito 
máis desagregado para detectar a orixe das posibles 
deficiencias 

SI 

Tipo    
 
1.4.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

A contratación ou non de persoal profesorado 
non é responsabilidade da titulación nin do 
profesorado. Hai moito persoal acreditado 
debidamente á TU e á CU que non pode 
acceder a promoción por razóns alleas ao 
departamento e que dependen das políticas da 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
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universidade ou do Ministerio de Educación. 

A reflexión das enquisas de avaliación docente 
aparece no Informe de Dirección. Este informe 
non é responsabilidade directa da titulación. 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non 
Xustificación: 
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CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS: Analizar e valorar si os recursos 
materiais e servizos postos a disposición dos estudantes son axeitados ás necesidades 
do título. 

Indicadores: Descrición 

8.- Enquisas de satisfacción cos 
recursos materiais e 
infraestruturas 

Fonte: Informe de revisión pola 
dirección  

Valorar a análise dos resultados asociados aos recursos 
materiais e infraestruturas no informe de revisión pola 
dirección  

Suxestión de valoración 
Recomendacións para a mellora: Hai unha reflexión 
incompleta ou con resultados insuficientes e non en todos os 
campos. 
Descrición da avaliación: 
No informe de revisión pola dirección no apartado dedicado 
ao análise dos resultados das enquisas de satisfacción non 
se mencionan os recursos materiais e infraestruturas. Non 
figuran nos anexos os valores obtidos en ditas enquisas nas 
diferentes titulacións do centro. 

1.5.1 Valoración do Criterio: 

5 Recursos Materiais e Servizos C 

1.5.2 Xustificación do Resultado: 

Clasificación 
Evidencia 

ou 
Indicador 

Xustificación Alégase? 

Recomendacións 
para a mellora 

Resultados 
de 
enquisas 
de 
satisfacción 

No informe de revisión pola dirección non figuran 
os resultados das enquisas e tampouco se 
mencionan os recursos materiais na análise de 
resultados 

si 

Tipo 

1.5.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

A falta de información ou reflexión non é 
responsabilidade directa da titulación GLE. Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non 

Xustificación: 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non 
Xustificación: 
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CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE: Analizar se os resultados de 
aprendizaxe acadados polos estudantes son coherentes co perfil de egreso e se 
corresponden co nivel do MECES. 

Evidencias: 

9.- Listaxe de Traballos Fin de 
Grado/Mestrado  

Fonte: Evidencia 24 do Auto 
informe de Avalía 

Comprobar que a distribución das cualificacións é razoable 

Suxestión de valoración 
Fortaleza: Hai unha distribución de cualificacións razoable. 

Descrición da avaliación: 
A distribución de cualificacións é moi razoable. A 
cualificación máis outorgada é notable que a levan a metade 
dos alumnos presentados. Hai 8 non presentados e 1 
suspenso. Os valores numéricos teñen unha variabilidade 
elevada. 

10.- Indicadores por materia  
Fonte: Informe de revisión pola 
dirección  

Valorar a análise dos indicadores por materia e resultados 
académicos por materia no informe de revisión pola dirección 

Suxestión de valoración 
Recomendacións para a mellora: Reflexión incompleta ou 
valores deficientes. 

Descrición da avaliación: 
Existe un anexo cos resultados académicos desagregados por 
materia onde se observa un comportamento bastante regular 
con taxas de éxito e rendemento elevado. A análise dos 
resultados é excesivamente breve (dúas liñas na páxina 17 
do informe). 

1.6.1 Valoración do Criterio: 

6 Resultados de Aprendizaxe B 

1.6.2 Xustificación do Resultado: 

Clasificación 
Evidencia 

ou 
Indicador 

Xustificación Alégase? 

Fortaleza Resultados 
TFG 

Existe paralelismo entre a distribución de 
resultados do TFG e o resto das materias do título 

Recomendacións 
para a mellora 

Indicadores 
por materia 

Debería existir no informe de revisión pola dirección 
unha análise máis profunda/extensa dos 
indicadores de rendemento desagregados por 
materias/asignaturas 

SI 

1.6.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

A falta de información ou reflexión non é 
responsabilidade directa de GLE. Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non 

Xustificación: 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non 
Xustificación: 
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CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN E RENDIMENTO: Analizar os principais 
datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo. Comprobar 
se os resultados se adecúan ás previsións e características do título. 
 
Evidencias:  

11.- Enquisas de satisfacción 
dos diferentes grupos de 
interese  
Fonte Informe de Revisión 
pola dirección 

Valorar os resultados das diferentes enquisas de satisfacción no 
informe de revisión  
Suxestión de valoración 
Recomendacións para a mellora: Reflexión incompleta ou valores 
insuficientes. 
Descrición da avaliación: 
Non foi posible atopar os resultados das enquisas de satisfacción 
do título no Informe de Revisión. Na reflexión indícase que os 
resultados non son demasiado bos, que se fixeron xestións para 
coñecer as causas pero éstas tampouco figuran no informe. 
Sorprendentemente, os valores acadados nas enquisas de 
satisfacción non se corresponden cos indicadores globais do 
título nin coas enquisas de avaliación docente do profesorado, 
sendo o valor medio de 2.89 e o ítem peor valorado (non se di cal 
é) acada 1.87. 

12.- Resultados asociados á 
política e obxectivos de 
calidade  
Fonte Informe de Revisión 
pola dirección 

Valorar os resultados dos indicadores asociados á política e 
obxectivos de calidade que integran o SGIC no informe de 
revisión pola dirección. 
 
Suxestión de valoración 
Fortaleza: Hai unha reflexión completa e os resultados acadan as 
metas asociadas 

Descrición da avaliación: 
Os indicadores do título semellan, en xeral, moi aceptables, 
suxerindo que non hai problemas globais importantes no 
funcionamento da titulación (a taxa de abandono é a máis alta de 
todos os títulos do centro). 

13.- Resultados académicos 
globais  
Fonte Informe de Revisión 
pola dirección.   

Valorar os resultados globais da titulación no informe de revisión 
pola dirección 
 
Suxestión de valoración 
Fortaleza: Reflexión completa e valores salientables. 

Descrición da avaliación: 
Os resultados académicos da titulación son, en xeral, bos, tal e 
como mostran os indicadores globais e o anexo de resultados 
académicos desagregados por materias. Bótase en falta unha 
análise pormenorizada para saber se o comportamento individual 
de cada unha das materias/asignaturas é homoxéneo ou non. 
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1.7.1 Valoración do Criterio: 
 

7 Indicadores de Satisfacción e Rendemento B 
 
1.7.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación 
Evidencia 

ou 
Indicador 

Xustificación Alégase? 

Recomendacións 
para a mellora 

Enquisas 
de 
satisfacción 

Os valores das enquisas de satisfacción son baixos 
e non se corresponden cos indicadores globais, os 
resultados académicos ou as enquisas de 
avaliación docente. Semella que hai algún 
problema ¿importante? no funcionamento do 
título. 

 

Fortaleza Indicadores 
globais 

Os valores dos indicadores globais da titulación 
semellan bos.  

Fortaleza Resultados 
académicos Os resultados académicos globais semellan bos.  

Recomendacións 
para a mellora 

Resultados 
académicos 

Bótase en falta unha análise pormenorizada para 
saber se o comportamento individual de cada 
unha das materias/asignaturas é homoxéneo ou 
non. 

 

 
1.7.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

A calificación de “valores baixos” é relativa e 
non se explica en relación a que se consideran 
baixos. 
Tanto a valoración como a porcentaxe de 
participación nas enquisas de satisfacción son 
estables en relación ao curso anterior 2014/15.  
En relación a outros graos da FFT, os valores 
de satisfacción son superiores ao Grao de TI, e 
levemente inferiores ao grao de CLEL. 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
 
 

 Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
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2. Plan de Melloras do Título

Resultado:  

☒ Conforme excelente   ☐ Conforme ☐  Non Conforme   
☒ A ☐  B  ☐  D 

☐  C 

2.1 Xustificación da Valoración 

Valoraranse as accións desenvolvidas, o seguimento das accións dos cursos anteriores e a 
coherencia entre estas accións e os resultados do título, así como as accións levadas a cabo para 
dar resposta ás recomendación para a mellora establecidas nos distintos informes de avaliación 
externa.  

Cuestións Descrición 

1.- Desenvolvemento 
Todos os puntos 
febles atopados levan 
asociados unha 
acción de mellora? 

Ver no epígrafe “1. Valoración do cumprimento” o número e a importancia 
dos puntos febles atopados. 
Indicar exemplos máis salientables no caso que os houbese 

• Exemplo 1...
• Exemplo 2...

Suxestión de valoración 
Recomendacións para a mellora: Hai algúns puntos febles atopados que 
non teñen accións de mellora asociada.  
Descrición da avaliación: 
O plan de melloras presentado está directamente relacionado co informe 
da comisión da acreditación. Polo tanto, as deficiencias detectadas neste 
informe están maioritariamente recollidas no informe de acreditación, 
figurando como parcialmente realizadas as accións de mellora 
plantexadas. 
Aínda así, atopáronse algúns problemas que non teñen resposta no plan 
de melloras. O máis salientable é a non existencia de rexistros do SGIC 
para a Titulación con posterioridade ao ano 2015 na aplicación do SGIC. 

2.- Seguimento  
As accións de mellora 
que xurdiron o curso 
pasado 
desenvolvéronse de 
forma axeitada 

Valorar o grado de cumprimento e os resultados acadados das accións de 
mellora do curso pasado. 
Valorarase de xeito especial aquelas que xurdiran de procesos de 
avaliación externa. 

Suxestión de valoración 
Fortaleza: Evidenciase que todas as accións de mellora do curso pasado 
teñen un seguimento. 

Descrición da avaliación: 
En xeral, as accións de mellora realizáronse ou están en proceso de 
realización. Todas as accións teñen responsables e indicadores para ser 
avaliadas. 
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3.- Coherencia  
As accións de mellora 
en xeral son 
coherentes para 
solucionar os puntos 
febles ? 

Analizar se os puntos febles pódense solucionar a partir das accións de 
mellora. 

Analizar se as actuacións a desenvolver xorden das accións de mellora 

Analizar se os prazos e responsables son os axeitados para levar a cabo 
as accións de mellora 

Indicar exemplos máis salientables no caso que os houbese 
• Exemplo 1... 
• Exemplo 2... 

 
Suxestión de valoración 
Non conformidade: As accións de mellora de xeito xeral non son capaces 
de solucionar o problema ( Responsables inadecuados, prazos moi largos 
ou curtos, accións que non resolven o problema....etc) 
Recomendacións para a mellora: As accións de mellora de xeito puntual 
non son capaces de solucionar o problema  
Fortaleza: As accións de mellora son adecuadas para solucionar os 
problemas de xeito salientable 
Descrición da avaliación: 
En xeral, as accións de mellora son coherentes cos puntos febles 
detectados. Algúns dos problemas atopados están resoltos ou en vías de 
solución. Outros problemas son máis complexos e, probablemente, 
requirirán de accións adicionais nos vindeiros anos. Por exemplo, non é 
doado establecer unha estrutura formal de coordinación que funcione 
correctamente (hai aspectos necesarios para o correcto funcionamento 
que non dependen unicamente dos responsables do título ou do centro. 

 
2.1 Valoración do Criterio: 
 

Desenvolvemento      B 
 
Seguimento       A 
 
Coherencia       B 
 
2.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación 
Evidencia 

ou 
Indicador 

Xustificación Alégase? 

Recomendacións 
para a mellora 

Accións de 
mellora 

Algúns puntos febles detectados non teñen unha 
acción de mellora asociada.  

Fortaleza Seguimento Detéctase vontade e espírito crítico para seguir de 
forma eficaz o alcance das accións de mellora.  

Tipo    
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2.3 Alegacións do Plan de Melloras:  
Alegacións do Centro e/ou Título ao Informe provisional e tratamento das 
mesmas polo equipo avaliador 

Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non 
Xustificación: 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non 
Xustificación: 
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VALORACIÓN XERAL DO PAT 2016-2017 

O Plan de Acción Titorial implantouse para permitir un desenvolvemento integral do alumnado universitario e favorecer a súa integración na vida 

universitaria atendendo ás súas necesidades formativas. Este documento agrupa as impresións xerais e suxestións que se comentaron nas reunións do PAT. 

Cómpre lembrar que este informe final reproduce os informes dos titores e titoras de PAT emitidos tras as reunións co alumnado asistente que, en xeral, é 

minoritario con respecto á totalidade do grupo titorizado. En xeral, obsérvase que o alumnado está satisfeito cos graos, coa excepción do alumnado de 

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios en canto á xestión da semipresencialidade e a implantación dun número de módulos menor que o aprobado 

na memoria do grao. Tamén neste curso se constatou o especial interese do alumnado polos programas de mobilidade como o  Erasmus +. Este ano, en 

todos os graos fixéronse dúas reunións de PAT, unha ao comezo do curso, no mes de outubro de 2016, e a seguinte entre marzo e abril de 2017. 

Fronte ás dimensións plantexadas no procedemento DO0203 ás que debe dar resposta o PAT (académica, profesional, social e administrativa), o plan ten 

adoptado unha orientación xeneralizada cara a valoración de metodoloxías e procedementos de avaliación docentes, o cal reduce notablemente a súa 

capacidade para a orientación do alumnado. Asimesmo, detectouse un absentismo xeneralizado do alumnado en todos os graos, evidente na baixa 

participación nas reunións convocadas.Tendo en conta estas deficiencias observadas, foi preciso abrir unha reflexión con respecto á estrutura e dinámicas 

do PAT. Esta reflexión levou á Comisión de Calidade a aprobar unha reforma do PAT (o 5 de maio de 2017), que foi aprobada o 29 de maio de 2017 por 

parte da Xunta de Facultade. Nesta reestruturación redúcese o número de titores e titoras e substitúese pola figura de coordinador/a de PAT por cada grao 

co fin de optimizar o traballo de orientación do alumnado. 

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 

mailto:sdfft@uvigo.es
mailto:sdfft@uvigo.es
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En Vigo, 13/07/2017

Asinado: Susana Rodríguez Barcia
Vicedecana de Calidade
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ANEXO
Informe do Programa Peer Mentoring-FFT 

2016/17 

1. Desenvolvemento do programa

O programa Mentoring-FFT forma parte do Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade de 
Filoloxía e Tradución dende o curso 2015/16. 

Durante anos, foi o profesorado quen exerceu o labor de mentor do alumnado do primeiro 
curso. Dende 2015/16 é o alumnado de cursos avanzados quen se involucra no proceso de 
orientación para as/os estudantes que comezan seus estudos universitarios. Outro cambio 
importante é que as persoas que participan no programa son seleccionadas e formadas 
especificamente para este programa de mentorización. O alumnado novo, mentees, están 
mentorizados por outras/os estudantes, mentors, e como consecuencia lóxica cremos que 
mellorarán en termos de comunicación e de resultados. Isto non é soamente unha idea ou 
asunción, senón que está corroborado con datos estatísticos recollidos sobre os anos que 
levan impartindo o programa de mentorización na Escola de Enxeñaría e Telecomunicación 
(MEET-Teleco). 

A formación recibida no programa Mentoring-FFT e a actividade de voluntariado levada a cabo 
son debidamente acreditadas pola Área de Formación e Innovación Educativa (Vicerreitoría de 
Organización Académica e Profesorado). 

2. Desenvolvemento do programa no curso 2016/17

Participantes 

� 12 mentors estudantes de 4º curso de GLE. Participación voluntaria tras un proceso de
selección.

� 51 mentees estudantes de 1º curso de GLE. Participación voluntaria coma nos outros
grupos de PAT da FFT.

Programa de formación dos/as mentores/as 

� Dúas semanas en maio-xuño de 2016, horario de 10.00 a 14.00, duración total de 45 horas.
� Dúas semanas en setembro de 2016, horario de 15.30 a 20.00, duración total de 22,5 horas.
� Temática dos cursos de formación: Introdución Xeral, Motivación, Autocoñecemento,

Xestión emocional, Intelixencia Emocional, Intelixencia Social, Liderado e Traballo en Equipo,

Comunicación I, Comunicación II, Xestión do tempo I, Xestión do tempo II, Mentoría I,

Mentoría II, Mentoría III, Métodos de Estudo.
� Durante as semanas de formación, os/as mentores/as reciben un Manual de Actividades

(Caderno de Mentoring) con guía detallada sobre o calendario de actividades e os contidos
de cada sesión de mentorización que levarán a cabo durante o periodo lectivo, incluíndo
tamén información e exemplos das dinámicas a desenvolver cos/coas mentees.

�

Calendario de actividades 

� 8 reunións mentors-mentees, 4 por cuadrimestre. Duración de 1 hora por reunión.
- 1º cuadrimentre: 19/09, 10/10, 2/11, 28/11 de 2016
- 2º cuadrimentre: 23/01, 20/02, 20/03, 17/04 de 2017
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� 3 reunións de supervisión dos/as mentores/as coa coordinación do programa Peer
Mentoring da UVigo, celebradas en outubro de 2016 máis xaneiro e abril de 2017. Duración
de 4,5 horas por cada reunión.

� 3 conferencias de formación para os/as mentores/as, de 1 hora de duración, celebradas en
setembro de 2016 máis xaneiro e abril de 2017.
- A conferencia que tivo lugar o xoves 6 de abril (13.00-14.00) foi organizada pola
coordinación actual do programa Mentoring-FFT. Levou por título “Actitude e iniciativa
emprendedora” e foi impartida por dúas profesoras da Univesidade de Mondragón
(Bilbao).

Contidos das oito sesións mentores/as-mentees 

� 1ª sesión:  Presentación e ‘Inicio da relación mentor-mentee’.
� 2ª e 3ª sesións: Técnicas de Estudo e Xestión de Tempo.
� 4ª sesión: Intelixencia Emocional, Xestión Emocional, Autocoñecemento.
� 5ª sesión: Motivación e Autoestima.
� 6ª sesión: As miñas fortalezas, Habilidades Comunicativas.
� 7ª sesión: Traballo en Equipo, Liderado.
� 8ª sesión: Seguemento, Peche/conclusión.
� En cada unha destas sesión os/as metores/as completan un formulario de acta informando

detalladamente do desenvolvemento da sesión.

3. Organización do programa para o curso 2017/18

� Difusión do programa Peer Mentoring e captación de alumnado nos meses de febreiro e
marzo de 2017:

o Páxina web na FFT na sección adicada ao Plan de Acción Titorial
(fft.webs.uvigo.es/es/alumnado/plan-de-accion-tutorial).

o Correo electrónico informativo a todo o alumnado de 2º e 3º de GLE.
o Sesión informativas por parte da coordinación actual da FFT e do coordinador xeral

do programa MEET-UVigo.
� Creación dunha conta de correo propia: peermentoring.fft@uvigo.es
� Selección de alumnado mentor no mes de abril 2017. Foron seleccionadas 10 estudantes

que cursarán 3º e 4º de GLE durante 2017/18.
� Participación na primeira quenda do programa de formación de mentorización organizado

pola Área de Formación e Innovación Educativa, do 30 de maio ao 13 de xuño de 2017.
� Preparación dos horarios e aulas das oito sesións de actividades programadas entre

mentores/as-mentees, atendendo á compatibilidade entre o alumnado de 1º, 3º e 4º curso.

4. Plan de mellora do programa

Por parte dos/as mentores/as do curso 2016/17, nomeáronse os seguintes puntos a mellorar: 

a) Número de sesións: opinan que a primeira e segunda reunión están pouco distanciadas.
o Acción: revisión cara o curso 2017/18 das datas asignadas para a primeira e segunda

sesión de xeito que estean máis distanciadas en tempo.
b) Horario das sesións: baixa participación do alumnado mentee nas sesións próximas aos

periodos de avaliación por mor da presión de exames, presentacións, etc.
o Acción: reorganización cara o curso 2017/18 das datas próximas aos periodos de

exame.
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c) Dificultade para reunir a todos/as mentees no mesmo día por mor da incompatibilidade
de certos horarios.
o Acción (i): asignación de semanas nas que terán lugar as reunións, no canto de

asignar un día en particular, para así ter máis flexibilidade entre os diferentes grupos;
o Acción (ii): asignación de grupos de mentees en relación á matrícula de segundo

idioma, e non por orde alfabética.
d) Informar ao alumnado estranxeiro de que se precisa un nivel mínimo de galego/español

para participar no programa de mentoring. No curso 2016/17 un dos mentees non sabía
comunicarse en galego/español, o cal supuso un esforzo adicional para o mentor dese
grupo.

5. Observacións dos/as mentees sobre o curso 2016/17

� Materia de Historia dos Países do 1º Idioma Estranxeiro. Avaliación positiva. Consideran
que a profesora corrixe de forma coherente e xusta, e que cumple a guía docente.

� Materia Describir a Linguaxe. Avaliación positiva agás pola escasa información sobre os
contidos do examen.

� Materia Primeiro Idioma estranxeiro III: Inglés. Avaliación moi positiva na parte práctica
impartida pola lectora. Por outra banda, as clases teóricas resultaron estar algo
sobrecargadas de exercicios e non daba tempo de correxir todo.

� Materia Lingua: Comunicación Escrita e Oral en Lingua Española. Houbo queixa
xeneralizada sobre a falta/escasez de correccións de exercicios, coa dificultade engadida de
que estes exercicios formaban parte do portfolio da avaliación final. Tamén consideran que
as correcións son demasiado subxectivas.

� Materia Literatura: Pensar a Literatura. O profesor transmite unha forte sensación de
intimidación ao alumnado, pola súa actitude na aula e polo ton empregado na guía
docente.

� Materias Primeiro Idioma Estranxeiro I: Inglés e Primeiro Idioma Estranxeiro II: Inglés. A
profesora non explicita os criterios de avaliación na guía docente e non aporta explicación
satisfactoria sobre os mesmos en clase ou en titorías de revisión de exames/probas. O
alumnado tamén alega a falta de comunicación entre a coordinadora da materia, o lector e
a profesora visitante. Outra queixa a valorar é a modificación (sempre á baixa) que a
profesora coordinadora da materia fai (sen xustificación) sobre as notas postas polo
profesorado das partes prácticas.

� Materia Segundo Idioma Estranxeiro: Alemán I. O alumnado considera que o nivel
requerido no exame final non se corresponde co nivel de lingua adquirido e traballado nas
aulas. Consideran tamén que o nivel de esixencia é moi alto tendo en conta que esta
materia é o primeiro contacto do alumnado co idioma alemán. Comentaron que non se lle
permitiu á profesora de prácticas participar na preparación e corrección do examen.

� A materia Segundo Idioma Estranxeiro: Alemán II. Satisfación xeral coa profesora lectora e a
profesora CIS. A única queixa foi a falla de información sobre quen se ía encargar do exame
final.

� Materia Segundo Idioma Estranxeiro: Francés I. O alumnado destaca a falta de coordinación
e organización da materia en termos xerais. En particular, comentan a realización dun
exame único que constaba de tres partes, cada unha dun profesor/a diferente, coa
consecuencia de que era moi longo e non tiveron tempo suficiente para rematar as tres
partes. Consideran que o nivel esixido é demasiado elevado para o nivel I deste idioma.

� Materia Segundo Idioma Estranxeiro: Francés II. Gran satisfacción coa profesora visitante.
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6. Avaliación global do programa

� Por parte dos/as mentees: alta satisfacción co programa. Consideran que é moi útil para a
súa formación persoal e para a súa adaptación ao primeiro ano de estudos universitarios.
Coinciden en que lles é máis doado e cómodo falar con alguén que acaba de pasar pola
mesma experiencia que cun/ha profesor/a, máis todavía sendo profesorado que inda non
tiveron ocasión de coñecer nas aulas.

� Por parte dos mentores/as: gran satisfacción co programa por parte de todos/as os/as
participantes. Consideran a experiencia moi gratificante tanto por poder axudar aos peers

como o feito de que eles tamén sinten que crecen como persoas durante o proceso.
Destacan fundamentalmente o desenvolvemento de competencias académicas, de
habilidades co trato de persoas,  de habilidades de comunicación en público, e a capacidade
de traballo en equipo.

� Por parte das coordinadoras: é visible o enfoque eminentemente aplicado que favorece a
integración na vida da facultade tanto por parte dos/as mentees como dos/as mentores/as.
O coñecemento e xestión que lles ensinan as sesión formativas tradúcese nunha mellora na
súa forma de encarar as incidencias, sendo esta máis aberta e dialogante.

En Vigo a 4 de xullo de 2017. 

Nuria Yáñez Bouza e Elena Seoane Posse 

Coordinadoras do Programa Peer Metoring-FFT 

DIRIXIDO Á VICEDECANA DE CALIDADE DA FFT 



Facultade de Filoloxía e 
Tradución 

Anexo 7: Informes por título das avaliacións docentes 16-17 (Resultado da 
avaliación docente da cada titulación) 



Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación

Curso:  2016/2017

Centro:  Facultad de Filología y Tradución

Titulación: V01G180V01
Grado en Lenguas Extranjeras



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01G180V01 - Grado en Lenguas Extranjeras

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

396 1739 2135 174 688 22 884 43.94% 39.56% 41.41%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1. Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.19 4.33 3.61 3.88 4.05 4.00 3.97 4.28 4.26 4.28 4.25 4.28 4.26 4.06 4.11 4.07

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

4.04 4.23 3.52 3.90 3.97 3.90 3.91 4.04 4.12 4.05 3.99 4.05 4.00 3.85 3.80 3.84

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

4.54 4.60 4.57 4.61 4.47 4.61 4.59 4.50 4.64 4.52 4.36 4.41 4.37 4.18 4.27 4.20

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.37 4.43 4.34 4.47 4.33 4.46 4.41 4.31 4.45 4.33 4.19 4.26 4.20 4.03 4.11 4.05

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

4.22 4.28 4.18 3.75 4.02 4.13 4.09 3.95 4.51 4.00 3.92 4.21 3.95 3.85 3.99 3.88

Global Item 4.27 4.37 4.02 4.17 4.17 4.22 4.20 4.25 4.38 4.27 4.17 4.25 4.18 4.00 4.06 4.01
2. Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.90 3.95 3.64 3.86 3.68 3.89 3.84 3.96 4.23 4.00 3.93 4.16 3.97 3.86 4.00 3.88

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 4.04 3.84 3.81 3.81 3.84 3.86 3.87 3.91 4.27 3.95 3.87 4.08 3.90 3.78 3.86 3.79
Global Item 3.97 3.90 3.70 3.84 3.75 3.87 3.85 3.94 4.23 3.98 3.90 4.13 3.94 3.82 3.94 3.84

Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01G180V01 - Grado en Lenguas Extranjeras
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado
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3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.88 3.95 3.83 3.84 3.78 3.89 3.87 3.87 4.29 3.93 3.87 4.17 3.91 3.79 4.04 3.83
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 4.08 4.03 3.66 3.94 3.95 3.96 3.95 3.93 4.30 3.97 3.88 4.05 3.90 3.78 3.95 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.76 4.06 3.57 3.79 3.86 3.77 3.79 3.80 4.32 3.87 3.76 4.14 3.81 3.65 3.88 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.72 3.84 3.64 3.77 3.72 3.75 3.75 3.78 4.17 3.83 3.75 4.03 3.79 3.61 3.84 3.64

Global Item 3. 3.87 3.97 3.74 3.83 3.83 3.85 3.85 3.86 4.23 3.91 3.82 4.09 3.86 3.72 3.93 3.75

D
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4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

4.01 4.10 3.65 3.93 4.00 3.93 3.93 3.90 4.34 3.96 3.85 4.21 3.91 3.71 3.99 3.74

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

4.08 4.32 3.82 4.07 4.05 4.08 4.07 4.05 4.39 4.10 3.99 4.24 4.03 3.87 4.08 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.24 4.18 4.05 4.19 4.14 4.17 4.17 4.11 4.45 4.16 4.07 4.29 4.10 3.99 4.10 4.00

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.14 4.14 4.00 4.06 4.13 4.08 4.08 4.02 4.41 4.07 3.97 4.26 4.01 3.89 4.06 3.91

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.10 4.05 3.69 3.83 3.89 3.91 3.91 3.93 4.29 3.98 3.91 4.17 3.95 3.80 3.99 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.93 3.91 3.61 3.86 3.76 3.87 3.84 3.94 4.44 4.01 3.88 4.30 3.94 3.71 3.95 3.74

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.02 4.03 3.46 3.86 3.87 3.87 3.86 3.90 4.39 3.97 3.86 4.22 3.92 3.74 3.97 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

4.17 4.01 4.17 4.34 4.12 4.16 4.19 4.06 4.07 4.07 3.96 3.82 3.95 3.83 4.01 3.86

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

4.11 3.97 3.72 4.32 4.04 4.01 4.06 4.01 4.57 4.03 3.94 3.99 3.95 3.79 4.01 3.83

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.95 3.86 3.56 4.04 4.10 3.82 3.89 3.82 4.57 3.85 3.79 4.01 3.81 3.64 3.93 3.71
Global Item 11. 4.08 3.95 3.75 4.23 4.04 3.95 4.02 3.96 4.30 3.98 3.90 3.93 3.90 3.75 3.98 3.80

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.01 4.12 3.63 3.87 3.87 3.92 3.90 3.95 4.42 4.02 3.94 4.24 3.98 3.85 4.05 3.88
TOTAL 4.02 4.07 3.72 3.92 3.92 3.94 3.93 3.94 4.37 4.10 3.94 4.21 3.98 3.80 4.01 3.83
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2016/2017  

 Centro:  Facultad de Filología y Tradución  

 Titulación: V01G230VGF
Grado en Traducción e Interpretación (Gallego-Francés)

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01G230VGF - Grado en Traducción e Interpretación (Gallego-Francés)

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

73 205 278 28 98 1 127 38.36% 47.80% 45.68%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.08 4.18 4.65 4.05 4.50 4.43 4.28 4.26 4.28 4.25 4.28 4.26 4.06 4.11 4.07

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.75 3.84 4.44 3.92 4.16 4.16 4.04 4.12 4.05 3.99 4.05 4.00 3.85 3.80 3.84

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

3.44 4.27 4.78 4.37 4.45 4.47 4.50 4.64 4.52 4.36 4.41 4.37 4.18 4.27 4.20

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

3.44 3.83 4.41 4.17 4.01 4.11 4.31 4.45 4.33 4.19 4.26 4.20 4.03 4.11 4.05

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.67 5.00 3.97 4.00 4.16 4.15 3.95 4.51 4.00 3.92 4.21 3.95 3.85 3.99 3.88

Global Item 3.68 4.07 4.54 4.12 4.28 4.29 4.25 4.38 4.27 4.17 4.25 4.18 4.00 4.06 4.01
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.64 3.97 3.92 3.72 4.00 3.91 3.96 4.23 4.00 3.93 4.16 3.97 3.86 4.00 3.88

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.47 3.97 4.05 3.75 4.03 3.96 3.91 4.27 3.95 3.87 4.08 3.90 3.78 3.86 3.79
Global Item 3.56 3.97 3.98 3.76 4.02 3.94 3.94 4.23 3.98 3.90 4.13 3.94 3.82 3.94 3.84

Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01G230VGF - Grado en Traducción e Interpretación (Gallego-Francés)
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado
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3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.78 3.44 3.82 3.56 3.74 3.66 3.87 4.29 3.93 3.87 4.17 3.91 3.79 4.04 3.83
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.83 3.70 3.84 3.63 3.82 3.77 3.93 4.30 3.97 3.88 4.05 3.90 3.78 3.95 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.23 3.48 3.95 3.52 3.81 3.73 3.80 4.32 3.87 3.76 4.14 3.81 3.65 3.88 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.13 3.70 4.07 3.51 3.91 3.85 3.78 4.17 3.83 3.75 4.03 3.79 3.61 3.84 3.64

Global Item 3. 3.49 3.58 3.96 3.49 3.85 3.80 3.86 4.23 3.91 3.82 4.09 3.86 3.72 3.93 3.75
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4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.80 3.95 4.08 3.88 4.08 4.01 3.90 4.34 3.96 3.85 4.21 3.91 3.71 3.99 3.74

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.89 4.20 4.35 4.15 4.32 4.26 4.05 4.39 4.10 3.99 4.24 4.03 3.87 4.08 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

3.69 3.95 4.16 3.87 4.12 4.05 4.11 4.45 4.16 4.07 4.29 4.10 3.99 4.10 4.00

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.77 3.99 3.97 4.02 3.97 3.96 4.02 4.41 4.07 3.97 4.26 4.01 3.89 4.06 3.91

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.72 3.90 3.93 3.79 3.97 3.90 3.93 4.29 3.98 3.91 4.17 3.95 3.80 3.99 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.23 3.90 4.00 3.79 3.96 3.90 3.94 4.44 4.01 3.88 4.30 3.94 3.71 3.95 3.74

R
E
S
U
L
T
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10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.58 3.78 3.84 3.61 3.93 3.80 3.90 4.39 3.97 3.86 4.22 3.92 3.74 3.97 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.62 3.84 4.37 4.00 4.06 4.07 4.06 4.07 4.07 3.96 3.82 3.95 3.83 4.01 3.86

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

3.14 4.29 4.30 3.75 4.11 4.10 4.01 4.57 4.03 3.94 3.99 3.95 3.79 4.01 3.83

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.29 4.38 4.12 3.42 4.15 4.07 3.82 4.57 3.85 3.79 4.01 3.81 3.64 3.93 3.71
Global Item 11. 3.35 4.17 4.26 3.72 4.11 4.08 3.96 4.30 3.98 3.90 3.93 3.90 3.75 3.98 3.80

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.72 3.99 3.97 3.89 4.03 3.96 3.95 4.42 4.02 3.94 4.24 3.98 3.85 4.05 3.88
TOTAL 3.62 3.89 4.00 3.78 4.00 3.93 3.94 4.37 4.10 3.94 4.21 3.98 3.80 4.01 3.83
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Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación

Curso:  2016/2017

Centro:  Facultad de Filología y Tradución

Titulación: V01G230VEI
Grado en Traducción e Interpretación (Español-Inglés)



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01G230VEI - Grado en Traducción e Interpretación (Español-Inglés)

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

264 1896 2160 75 580 20 675 28.41% 30.59% 31.25%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1. Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.82 4.43 4.73 3.92 4.23 4.58 4.54 4.28 4.26 4.28 4.25 4.28 4.26 4.06 4.11 4.07

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

4.21 3.98 4.41 3.39 3.98 4.13 4.10 4.04 4.12 4.05 3.99 4.05 4.00 3.85 3.80 3.84

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

4.39 4.47 4.66 4.16 4.27 4.50 4.48 4.50 4.64 4.52 4.36 4.41 4.37 4.18 4.27 4.20

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.25 4.20 4.58 3.75 4.13 4.31 4.29 4.31 4.45 4.33 4.19 4.26 4.20 4.03 4.11 4.05

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.73 3.61 4.22 2.85 3.92 3.69 3.66 3.95 4.51 4.00 3.92 4.21 3.95 3.85 3.99 3.88

Global Item 4.28 4.18 4.56 3.61 4.12 4.29 4.26 4.25 4.38 4.27 4.17 4.25 4.18 4.00 4.06 4.01
2. Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.67 3.73 4.15 3.39 3.80 3.82 3.83 3.96 4.23 4.00 3.93 4.16 3.97 3.86 4.00 3.88

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.79 3.81 4.14 3.26 3.82 3.85 3.86 3.91 4.27 3.95 3.87 4.08 3.90 3.78 3.86 3.79
Global Item 3.73 3.77 4.15 3.33 3.78 3.84 3.84 3.94 4.23 3.98 3.90 4.13 3.94 3.82 3.94 3.84
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01G230VEI - Grado en Traducción e Interpretación (Español-Inglés)
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
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3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.52 3.72 4.00 2.89 3.57 3.70 3.67 3.87 4.29 3.93 3.87 4.17 3.91 3.79 4.04 3.83
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 4.06 3.97 4.04 3.03 3.94 3.93 3.89 3.93 4.30 3.97 3.88 4.05 3.90 3.78 3.95 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.66 3.59 3.98 2.82 3.55 3.67 3.64 3.80 4.32 3.87 3.76 4.14 3.81 3.65 3.88 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.69 3.52 4.02 2.76 3.49 3.66 3.64 3.78 4.17 3.83 3.75 4.03 3.79 3.61 3.84 3.64

Global Item 3. 3.77 3.70 4.01 2.87 3.67 3.75 3.72 3.86 4.23 3.91 3.82 4.09 3.86 3.72 3.93 3.75
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4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.87 3.52 3.86 2.89 3.65 3.65 3.64 3.90 4.34 3.96 3.85 4.21 3.91 3.71 3.99 3.74

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.97 3.61 4.13 3.05 3.89 3.81 3.81 4.05 4.39 4.10 3.99 4.24 4.03 3.87 4.08 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.17 3.95 4.36 3.39 3.94 4.11 4.07 4.11 4.45 4.16 4.07 4.29 4.10 3.99 4.10 4.00

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.97 3.85 4.14 3.07 3.78 3.90 3.88 4.02 4.41 4.07 3.97 4.26 4.01 3.89 4.06 3.91

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.70 3.67 3.85 2.88 3.79 3.63 3.63 3.93 4.29 3.98 3.91 4.17 3.95 3.80 3.99 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.73 3.80 3.90 3.12 3.82 3.74 3.73 3.94 4.44 4.01 3.88 4.30 3.94 3.71 3.95 3.74

R
E
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10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.59 3.68 3.90 2.82 3.59 3.65 3.63 3.90 4.39 3.97 3.86 4.22 3.92 3.74 3.97 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.96 3.90 4.11 1.89 3.95 3.90 3.88 4.06 4.07 4.07 3.96 3.82 3.95 3.83 4.01 3.86

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

3.95 3.87 4.12 1.77 3.77 3.91 3.87 4.01 4.57 4.03 3.94 3.99 3.95 3.79 4.01 3.83

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.44 3.39 3.95 1.58 3.58 3.51 3.53 3.82 4.57 3.85 3.79 4.01 3.81 3.64 3.93 3.71
Global Item 11. 3.79 3.72 4.06 1.75 3.77 3.77 3.76 3.96 4.30 3.98 3.90 3.93 3.90 3.75 3.98 3.80

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.73 3.73 3.93 2.93 3.76 3.71 3.69 3.95 4.42 4.02 3.94 4.24 3.98 3.85 4.05 3.88
TOTAL 3.79 3.72 4.00 2.96 3.74 3.75 3.73 3.94 4.37 4.10 3.94 4.21 3.98 3.80 4.01 3.83
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Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación

Curso:  2016/2017

Centro:  Facultad de Filología y Tradución

Titulación: V01G230VGI
Grado en Traducción e Interpretación (Gallego- Inglés)



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01G230VGI - Grado en Traducción e Interpretación (Gallego- Inglés)

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

444 1305 1749 46 105 14 165 10.36% 8.05% 9.43%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1. Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.60 4.75 4.06 4.76 4.46 4.56 4.28 4.26 4.28 4.25 4.28 4.26 4.06 4.11 4.07

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

4.20 4.41 3.47 4.14 4.10 4.15 4.04 4.12 4.05 3.99 4.05 4.00 3.85 3.80 3.84

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

4.13 4.62 4.11 4.60 4.33 4.43 4.50 4.64 4.52 4.36 4.41 4.37 4.18 4.27 4.20

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.00 4.53 3.71 4.46 4.15 4.26 4.31 4.45 4.33 4.19 4.26 4.20 4.03 4.11 4.05

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.00 4.02 3.73 3.77 3.68 3.79 3.95 4.51 4.00 3.92 4.21 3.95 3.85 3.99 3.88

Global Item 3.99 4.48 3.82 4.37 4.16 4.25 4.25 4.38 4.27 4.17 4.25 4.18 4.00 4.06 4.01
2. Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 4.13 4.39 3.57 4.25 4.10 4.16 3.96 4.23 4.00 3.93 4.16 3.97 3.86 4.00 3.88

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 4.27 4.38 3.68 4.23 4.17 4.19 3.91 4.27 3.95 3.87 4.08 3.90 3.78 3.86 3.79
Global Item 4.20 4.39 3.63 4.24 4.14 4.17 3.94 4.23 3.98 3.90 4.13 3.94 3.82 3.94 3.84
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01G230VGI - Grado en Traducción e Interpretación (Gallego- Inglés)
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
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3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.64 4.44 3.65 4.31 3.85 4.08 3.87 4.29 3.93 3.87 4.17 3.91 3.79 4.04 3.83
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.89 4.49 3.61 4.21 3.99 4.14 3.93 4.30 3.97 3.88 4.05 3.90 3.78 3.95 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 4.00 4.41 3.66 4.36 3.94 4.13 3.80 4.32 3.87 3.76 4.14 3.81 3.65 3.88 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.98 4.29 3.75 4.45 3.86 4.09 3.78 4.17 3.83 3.75 4.03 3.79 3.61 3.84 3.64

Global Item 3. 3.88 4.41 3.67 4.33 3.91 4.11 3.86 4.23 3.91 3.82 4.09 3.86 3.72 3.93 3.75
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4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

4.28 4.36 3.53 4.42 3.93 4.12 3.90 4.34 3.96 3.85 4.21 3.91 3.71 3.99 3.74

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

4.22 4.32 3.91 4.44 4.04 4.19 4.05 4.39 4.10 3.99 4.24 4.03 3.87 4.08 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

3.87 4.37 3.83 4.38 3.94 4.13 4.11 4.45 4.16 4.07 4.29 4.10 3.99 4.10 4.00

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.94 4.29 3.72 4.32 3.86 4.07 4.02 4.41 4.07 3.97 4.26 4.01 3.89 4.06 3.91

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.94 4.21 3.70 4.28 3.81 4.02 3.93 4.29 3.98 3.91 4.17 3.95 3.80 3.99 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

4.09 4.15 4.05 4.38 3.96 4.11 3.94 4.44 4.01 3.88 4.30 3.94 3.71 3.95 3.74
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10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.16 4.27 3.70 4.35 3.93 4.09 3.90 4.39 3.97 3.86 4.22 3.92 3.74 3.97 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

4.17 3.67 4.75 3.89 4.10 4.06 4.07 4.07 3.96 3.82 3.95 3.83 4.01 3.86

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

4.14 3.42 4.56 3.86 4.03 4.01 4.57 4.03 3.94 3.99 3.95 3.79 4.01 3.83

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.91 3.17 4.10 3.72 3.81 3.82 4.57 3.85 3.79 4.01 3.81 3.64 3.93 3.71
Global Item 11. 4.08 3.42 4.47 3.82 3.98 3.96 4.30 3.98 3.90 3.93 3.90 3.75 3.98 3.80

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.22 4.29 3.74 4.37 3.92 4.12 3.95 4.42 4.02 3.94 4.24 3.98 3.85 4.05 3.88
TOTAL 4.07 4.29 3.74 4.36 3.91 4.10 3.94 4.37 4.10 3.94 4.21 3.98 3.80 4.01 3.83
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Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación

Curso:  2016/2017

Centro:  Facultad de Filología y Tradución

Titulación: V01G230VEF
Grado en Traducción e Interpretación (Español-Francés)



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01G230VEF - Grado en Traducción e Interpretación (Español-Francés)

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

161 742 903 224 1044 36 1304 139.13% 140.70% 144.41%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1. Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.05 4.53 4.22 4.46 4.33 4.37 4.37 4.28 4.26 4.28 4.25 4.28 4.26 4.06 4.11 4.07

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.76 4.39 4.00 4.16 4.11 4.09 4.12 4.04 4.12 4.05 3.99 4.05 4.00 3.85 3.80 3.84

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

4.33 4.44 4.33 4.43 4.34 4.43 4.40 4.50 4.64 4.52 4.36 4.41 4.37 4.18 4.27 4.20

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.14 4.40 4.08 4.27 4.14 4.31 4.24 4.31 4.45 4.33 4.19 4.26 4.20 4.03 4.11 4.05

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.69 4.04 3.80 4.14 4.17 3.91 3.94 3.95 4.51 4.00 3.92 4.21 3.95 3.85 3.99 3.88

Global Item 3.99 4.41 4.13 4.32 4.23 4.27 4.25 4.25 4.38 4.27 4.17 4.25 4.18 4.00 4.06 4.01
2. Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.85 4.26 3.77 3.90 3.83 3.98 3.94 3.96 4.23 4.00 3.93 4.16 3.97 3.86 4.00 3.88

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.88 4.16 3.81 3.78 3.80 3.89 3.87 3.91 4.27 3.95 3.87 4.08 3.90 3.78 3.86 3.79
Global Item 3.87 4.25 3.79 3.83 3.83 3.94 3.91 3.94 4.23 3.98 3.90 4.13 3.94 3.82 3.94 3.84
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01G230VEF - Grado en Traducción e Interpretación (Español-Francés)
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.63 4.04 3.43 4.06 3.98 3.85 3.85 3.87 4.29 3.93 3.87 4.17 3.91 3.79 4.04 3.83
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.94 4.10 3.73 4.08 4.18 3.98 4.00 3.93 4.30 3.97 3.88 4.05 3.90 3.78 3.95 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.64 4.03 3.52 3.92 3.95 3.78 3.81 3.80 4.32 3.87 3.76 4.14 3.81 3.65 3.88 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.56 4.09 3.53 3.92 3.92 3.77 3.80 3.78 4.17 3.83 3.75 4.03 3.79 3.61 3.84 3.64

Global Item 3. 3.64 4.13 3.52 4.02 4.01 3.87 3.88 3.86 4.23 3.91 3.82 4.09 3.86 3.72 3.93 3.75

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.62 4.22 3.61 4.02 3.91 3.93 3.91 3.90 4.34 3.96 3.85 4.21 3.91 3.71 3.99 3.74

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.99 4.20 3.89 4.18 4.16 4.10 4.10 4.05 4.39 4.10 3.99 4.24 4.03 3.87 4.08 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.10 4.28 3.75 4.15 4.07 4.14 4.09 4.11 4.45 4.16 4.07 4.29 4.10 3.99 4.10 4.00

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.94 4.19 3.65 4.11 4.07 4.00 4.01 4.02 4.41 4.07 3.97 4.26 4.01 3.89 4.06 3.91

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.83 4.19 3.44 4.11 4.03 3.92 3.95 3.93 4.29 3.98 3.91 4.17 3.95 3.80 3.99 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.93 4.23 3.53 4.02 3.92 3.99 3.95 3.94 4.44 4.01 3.88 4.30 3.94 3.71 3.95 3.74

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.85 4.18 3.47 4.06 4.08 3.92 3.94 3.90 4.39 3.97 3.86 4.22 3.92 3.74 3.97 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

4.06 4.11 3.65 4.13 4.16 4.00 3.99 4.06 4.07 4.07 3.96 3.82 3.95 3.83 4.01 3.86

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

4.00 4.07 3.54 4.13 3.96 3.99 3.95 4.01 4.57 4.03 3.94 3.99 3.95 3.79 4.01 3.83

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.73 3.98 3.22 4.00 3.67 3.76 3.74 3.82 4.57 3.85 3.79 4.01 3.81 3.64 3.93 3.71
Global Item 11. 3.94 4.02 3.47 4.08 3.93 3.92 3.90 3.96 4.30 3.98 3.90 3.93 3.90 3.75 3.98 3.80

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.81 4.16 3.57 4.17 4.15 3.98 3.99 3.95 4.42 4.02 3.94 4.24 3.98 3.85 4.05 3.88
TOTAL 3.83 4.19 3.58 4.09 4.06 3.97 3.97 3.94 4.37 4.10 3.94 4.21 3.98 3.80 4.01 3.83
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Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación

Curso:  2016/2017

Centro:  Facultad de Filología y Tradución

Titulación: V01G400V01
Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01G400V01 - Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

187 419 606 44 101 11 156 23.53% 24.11% 25.74%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1. Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.25 3.68 4.40 4.14 4.27 4.25 4.28 4.26 4.28 4.25 4.28 4.26 4.06 4.11 4.07

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

4.18 3.47 4.11 4.16 3.90 4.03 4.04 4.12 4.05 3.99 4.05 4.00 3.85 3.80 3.84

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

4.63 4.48 4.58 4.64 4.50 4.58 4.50 4.64 4.52 4.36 4.41 4.37 4.18 4.27 4.20

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.55 4.20 4.37 4.48 4.33 4.39 4.31 4.45 4.33 4.19 4.26 4.20 4.03 4.11 4.05

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

4.15 3.42 4.07 3.87 3.98 4.00 3.95 4.51 4.00 3.92 4.21 3.95 3.85 3.99 3.88

Global Item 4.38 3.93 4.34 4.33 4.23 4.29 4.25 4.38 4.27 4.17 4.25 4.18 4.00 4.06 4.01
2. Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 4.31 3.91 4.06 4.16 4.00 4.10 3.96 4.23 4.00 3.93 4.16 3.97 3.86 4.00 3.88

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 4.26 3.71 3.84 4.06 3.86 3.93 3.91 4.27 3.95 3.87 4.08 3.90 3.78 3.86 3.79
Global Item 4.29 3.81 3.98 4.13 3.93 4.03 3.94 4.23 3.98 3.90 4.13 3.94 3.82 3.94 3.84
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01G400V01 - Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.95 3.17 4.13 3.90 3.99 3.95 3.87 4.29 3.93 3.87 4.17 3.91 3.79 4.04 3.83
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 4.04 3.01 3.92 3.94 3.76 3.82 3.93 4.30 3.97 3.88 4.05 3.90 3.78 3.95 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.88 3.09 3.96 3.76 3.81 3.82 3.80 4.32 3.87 3.76 4.14 3.81 3.65 3.88 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.89 3.02 3.91 3.87 3.72 3.78 3.78 4.17 3.83 3.75 4.03 3.79 3.61 3.84 3.64

Global Item 3. 3.94 3.07 4.00 3.88 3.83 3.86 3.86 4.23 3.91 3.82 4.09 3.86 3.72 3.93 3.75

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.90 3.26 3.94 3.88 3.86 3.84 3.90 4.34 3.96 3.85 4.21 3.91 3.71 3.99 3.74

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

4.12 3.48 4.09 4.13 3.92 4.01 4.05 4.39 4.10 3.99 4.24 4.03 3.87 4.08 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.18 3.66 4.21 4.17 4.07 4.12 4.11 4.45 4.16 4.07 4.29 4.10 3.99 4.10 4.00

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.14 3.45 4.09 4.03 3.99 4.01 4.02 4.41 4.07 3.97 4.26 4.01 3.89 4.06 3.91

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.99 3.31 4.25 4.11 3.98 4.04 3.93 4.29 3.98 3.91 4.17 3.95 3.80 3.99 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.90 3.54 4.30 4.18 4.08 4.08 3.94 4.44 4.01 3.88 4.30 3.94 3.71 3.95 3.74

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.00 3.28 4.15 4.00 3.96 3.99 3.90 4.39 3.97 3.86 4.22 3.92 3.74 3.97 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

4.25 3.88 4.36 4.35 4.19 4.26 4.06 4.07 4.07 3.96 3.82 3.95 3.83 4.01 3.86

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

4.13 3.82 4.27 4.19 4.13 4.16 4.01 4.57 4.03 3.94 3.99 3.95 3.79 4.01 3.83

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.99 3.44 4.28 4.04 4.04 4.09 3.82 4.57 3.85 3.79 4.01 3.81 3.64 3.93 3.71
Global Item 11. 4.12 3.71 4.32 4.18 4.13 4.19 3.96 4.30 3.98 3.90 3.93 3.90 3.75 3.98 3.80

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.95 3.40 4.22 4.09 3.98 4.02 3.95 4.42 4.02 3.94 4.24 3.98 3.85 4.05 3.88
TOTAL 4.01 3.35 4.12 4.03 3.95 3.98 3.94 4.37 4.10 3.94 4.21 3.98 3.80 4.01 3.83
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Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación

Curso:  2016/2017

Centro:  Facultad de Filología y Tradución

Titulación: V01G404V01
Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01G404V01 - Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

46 87 133 59 128 9 196 128.26% 147.13% 147.37%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1. Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.28 4.26 4.28 4.25 4.28 4.26 4.06 4.11 4.07

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

4.04 4.12 4.05 3.99 4.05 4.00 3.85 3.80 3.84

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

4.50 4.64 4.52 4.36 4.41 4.37 4.18 4.27 4.20

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.31 4.45 4.33 4.19 4.26 4.20 4.03 4.11 4.05

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.95 4.51 4.00 3.92 4.21 3.95 3.85 3.99 3.88

Global Item 4.25 4.38 4.27 4.17 4.25 4.18 4.00 4.06 4.01
2. Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.96 4.23 4.00 3.93 4.16 3.97 3.86 4.00 3.88

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.91 4.27 3.95 3.87 4.08 3.90 3.78 3.86 3.79
Global Item 3.94 4.23 3.98 3.90 4.13 3.94 3.82 3.94 3.84

Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01G404V01 - Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.87 4.29 3.93 3.87 4.17 3.91 3.79 4.04 3.83
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.93 4.30 3.97 3.88 4.05 3.90 3.78 3.95 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.80 4.32 3.87 3.76 4.14 3.81 3.65 3.88 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.78 4.17 3.83 3.75 4.03 3.79 3.61 3.84 3.64

Global Item 3. 3.86 4.23 3.91 3.82 4.09 3.86 3.72 3.93 3.75

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.90 4.34 3.96 3.85 4.21 3.91 3.71 3.99 3.74

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

4.05 4.39 4.10 3.99 4.24 4.03 3.87 4.08 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.11 4.45 4.16 4.07 4.29 4.10 3.99 4.10 4.00

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.02 4.41 4.07 3.97 4.26 4.01 3.89 4.06 3.91

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.93 4.29 3.98 3.91 4.17 3.95 3.80 3.99 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.94 4.44 4.01 3.88 4.30 3.94 3.71 3.95 3.74

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.90 4.39 3.97 3.86 4.22 3.92 3.74 3.97 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

4.06 4.07 4.07 3.96 3.82 3.95 3.83 4.01 3.86

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

4.01 4.57 4.03 3.94 3.99 3.95 3.79 4.01 3.83

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.82 4.57 3.85 3.79 4.01 3.81 3.64 3.93 3.71
Global Item 11. 3.96 4.30 3.98 3.90 3.93 3.90 3.75 3.98 3.80

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.95 4.42 4.02 3.94 4.24 3.98 3.85 4.05 3.88
TOTAL 3.94 4.37 4.10 3.94 4.21 3.98 3.80 4.01 3.83
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2016/2017  

 Centro:  Facultad de Filología y Tradución  

 Titulación: V01M121V01
Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01M121V01 - Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

15 102 117 40 7 47 0.00% 39.22% 40.17%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.59 3.55 3.59 4.28 4.26 4.28 4.25 4.28 4.26 4.06 4.11 4.07

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.59 3.58 3.59 4.04 4.12 4.05 3.99 4.05 4.00 3.85 3.80 3.84

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.54 4.48 4.54 4.50 4.64 4.52 4.36 4.41 4.37 4.18 4.27 4.20

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.37 4.28 4.37 4.31 4.45 4.33 4.19 4.26 4.20 4.03 4.11 4.05

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

4.30 4.12 4.30 3.95 4.51 4.00 3.92 4.21 3.95 3.85 3.99 3.88

Global Item 4.02 3.96 4.02 4.25 4.38 4.27 4.17 4.25 4.18 4.00 4.06 4.01
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.72 3.64 3.72 3.96 4.23 4.00 3.93 4.16 3.97 3.86 4.00 3.88

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.19 3.19 3.19 3.91 4.27 3.95 3.87 4.08 3.90 3.78 3.86 3.79
Global Item 3.69 3.61 3.69 3.94 4.23 3.98 3.90 4.13 3.94 3.82 3.94 3.84
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01M121V01 - Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.99 3.91 3.99 3.87 4.29 3.93 3.87 4.17 3.91 3.79 4.04 3.83
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.67 3.67 3.67 3.93 4.30 3.97 3.88 4.05 3.90 3.78 3.95 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 4.22 4.11 4.22 3.80 4.32 3.87 3.76 4.14 3.81 3.65 3.88 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 4.08 3.96 4.08 3.78 4.17 3.83 3.75 4.03 3.79 3.61 3.84 3.64

Global Item 3. 3.97 3.86 3.97 3.86 4.23 3.91 3.82 4.09 3.86 3.72 3.93 3.75

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

4.01 3.86 4.01 3.90 4.34 3.96 3.85 4.21 3.91 3.71 3.99 3.74

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase, tutorías,
plataformas de docencia virtual,...)

4.11 4.00 4.11 4.05 4.39 4.10 3.99 4.24 4.03 3.87 4.08 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.24 4.12 4.24 4.11 4.45 4.16 4.07 4.29 4.10 3.99 4.10 4.00

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.20 4.09 4.20 4.02 4.41 4.07 3.97 4.26 4.01 3.89 4.06 3.91

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.01 3.87 4.01 3.93 4.29 3.98 3.91 4.17 3.95 3.80 3.99 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

4.32 4.22 4.32 3.94 4.44 4.01 3.88 4.30 3.94 3.71 3.95 3.74

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.15 4.04 4.15 3.90 4.39 3.97 3.86 4.22 3.92 3.74 3.97 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

4.06 4.07 4.07 3.96 3.82 3.95 3.83 4.01 3.86

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

4.01 4.57 4.03 3.94 3.99 3.95 3.79 4.01 3.83

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.82 4.57 3.85 3.79 4.01 3.81 3.64 3.93 3.71
Global Item 11. 3.96 4.30 3.98 3.90 3.93 3.90 3.75 3.98 3.80

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.09 3.98 4.09 3.95 4.42 4.02 3.94 4.24 3.98 3.85 4.05 3.88
TOTAL 4.11 4.00 4.11 3.94 4.37 4.10 3.94 4.21 3.98 3.80 4.01 3.83
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2016/2017  

 Centro:  Facultad de Filología y Tradución  

 Titulación: V01M128V01
 Máster Universitario en Traducción para la Comunicación Internacional

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01M128V01 - Máster Universitario en Traducción para la Comunicación Internacional

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

41 248 289 3 37 5 45 7.32% 14.92% 15.57%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.56 4.67 4.52 4.56 4.28 4.26 4.28 4.25 4.28 4.26 4.06 4.11 4.07

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

4.39 4.00 4.43 4.39 4.04 4.12 4.05 3.99 4.05 4.00 3.85 3.80 3.84

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.51 4.67 4.50 4.51 4.50 4.64 4.52 4.36 4.41 4.37 4.18 4.27 4.20

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.25 4.33 4.26 4.25 4.31 4.45 4.33 4.19 4.26 4.20 4.03 4.11 4.05

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.95 4.51 4.00 3.92 4.21 3.95 3.85 3.99 3.88

Global Item 4.43 4.42 4.43 4.43 4.25 4.38 4.27 4.17 4.25 4.18 4.00 4.06 4.01
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 4.40 4.67 4.37 4.40 3.96 4.23 4.00 3.93 4.16 3.97 3.86 4.00 3.88

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 4.56 3.67 4.60 4.56 3.91 4.27 3.95 3.87 4.08 3.90 3.78 3.86 3.79
Global Item 4.41 4.17 4.40 4.41 3.94 4.23 3.98 3.90 4.13 3.94 3.82 3.94 3.84
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01M128V01 - Máster Universitario en Traducción para la Comunicación Internacional
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 4.54 4.67 4.48 4.54 3.87 4.29 3.93 3.87 4.17 3.91 3.79 4.04 3.83
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 4.50 4.33 4.45 4.50 3.93 4.30 3.97 3.88 4.05 3.90 3.78 3.95 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 4.45 4.00 4.46 4.45 3.80 4.32 3.87 3.76 4.14 3.81 3.65 3.88 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 4.31 4.67 4.27 4.31 3.78 4.17 3.83 3.75 4.03 3.79 3.61 3.84 3.64

Global Item 3. 4.43 4.42 4.40 4.43 3.86 4.23 3.91 3.82 4.09 3.86 3.72 3.93 3.75

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

4.57 4.67 4.57 4.57 3.90 4.34 3.96 3.85 4.21 3.91 3.71 3.99 3.74

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase, tutorías,
plataformas de docencia virtual,...)

4.58 4.33 4.57 4.58 4.05 4.39 4.10 3.99 4.24 4.03 3.87 4.08 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.51 4.67 4.47 4.51 4.11 4.45 4.16 4.07 4.29 4.10 3.99 4.10 4.00

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.42 4.67 4.37 4.42 4.02 4.41 4.07 3.97 4.26 4.01 3.89 4.06 3.91

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.50 4.33 4.48 4.50 3.93 4.29 3.98 3.91 4.17 3.95 3.80 3.99 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

4.44 4.00 4.45 4.44 3.94 4.44 4.01 3.88 4.30 3.94 3.71 3.95 3.74

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.46 4.67 4.43 4.46 3.90 4.39 3.97 3.86 4.22 3.92 3.74 3.97 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

4.50 4.50 4.50 4.06 4.07 4.07 3.96 3.82 3.95 3.83 4.01 3.86

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

4.50 4.50 4.50 4.01 4.57 4.03 3.94 3.99 3.95 3.79 4.01 3.83

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.50 3.50 3.50 3.82 4.57 3.85 3.79 4.01 3.81 3.64 3.93 3.71
Global Item 11. 4.17 4.17 4.17 3.96 4.30 3.98 3.90 3.93 3.90 3.75 3.98 3.80

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.61 4.67 4.59 4.61 3.95 4.42 4.02 3.94 4.24 3.98 3.85 4.05 3.88
TOTAL 4.50 4.51 4.48 4.50 3.94 4.37 4.10 3.94 4.21 3.98 3.80 4.01 3.83
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2016/2017  

 Centro:  Facultad de Filología y Tradución  

 Titulación: V01M126V01
Máster Universitario en Lingüística Aplicada

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01M126V01 - Máster Universitario en Lingüística Aplicada

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

15 104 119 6 50 2 58 40.00% 48.08% 48.74%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.53 2.80 4.74 4.53 4.28 4.26 4.28 4.25 4.28 4.26 4.06 4.11 4.07

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

4.25 3.80 4.26 4.25 4.04 4.12 4.05 3.99 4.05 4.00 3.85 3.80 3.84

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.76 3.80 4.86 4.76 4.50 4.64 4.52 4.36 4.41 4.37 4.18 4.27 4.20

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.59 3.60 4.70 4.59 4.31 4.45 4.33 4.19 4.26 4.20 4.03 4.11 4.05

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

4.69 5.00 4.55 4.69 3.95 4.51 4.00 3.92 4.21 3.95 3.85 3.99 3.88

Global Item 4.55 3.62 4.64 4.55 4.25 4.38 4.27 4.17 4.25 4.18 4.00 4.06 4.01
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 4.55 4.00 4.60 4.55 3.96 4.23 4.00 3.93 4.16 3.97 3.86 4.00 3.88

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 4.51 4.00 4.55 4.51 3.91 4.27 3.95 3.87 4.08 3.90 3.78 3.86 3.79
Global Item 4.56 4.00 4.60 4.56 3.94 4.23 3.98 3.90 4.13 3.94 3.82 3.94 3.84
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01M126V01 - Máster Universitario en Lingüística Aplicada
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 4.41 3.33 4.55 4.41 3.87 4.29 3.93 3.87 4.17 3.91 3.79 4.04 3.83
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 4.40 3.40 4.56 4.40 3.93 4.30 3.97 3.88 4.05 3.90 3.78 3.95 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 4.32 3.00 4.47 4.32 3.80 4.32 3.87 3.76 4.14 3.81 3.65 3.88 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 4.20 3.00 4.32 4.20 3.78 4.17 3.83 3.75 4.03 3.79 3.61 3.84 3.64

Global Item 3. 4.34 3.29 4.48 4.34 3.86 4.23 3.91 3.82 4.09 3.86 3.72 3.93 3.75

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

4.51 3.67 4.60 4.51 3.90 4.34 3.96 3.85 4.21 3.91 3.71 3.99 3.74

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase, tutorías,
plataformas de docencia virtual,...)

4.59 3.83 4.67 4.59 4.05 4.39 4.10 3.99 4.24 4.03 3.87 4.08 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.58 4.33 4.64 4.58 4.11 4.45 4.16 4.07 4.29 4.10 3.99 4.10 4.00

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.56 3.50 4.67 4.56 4.02 4.41 4.07 3.97 4.26 4.01 3.89 4.06 3.91

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.45 3.83 4.56 4.45 3.93 4.29 3.98 3.91 4.17 3.95 3.80 3.99 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

4.65 4.50 4.66 4.65 3.94 4.44 4.01 3.88 4.30 3.94 3.71 3.95 3.74

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.62 3.67 4.73 4.62 3.90 4.39 3.97 3.86 4.22 3.92 3.74 3.97 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.89 2.00 4.06 3.89 4.06 4.07 4.07 3.96 3.82 3.95 3.83 4.01 3.86

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

4.56 3.00 4.89 4.56 4.01 4.57 4.03 3.94 3.99 3.95 3.79 4.01 3.83

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 4.83 4.00 5.00 4.83 3.82 4.57 3.85 3.79 4.01 3.81 3.64 3.93 3.71
Global Item 11. 4.43 3.00 4.65 4.43 3.96 4.30 3.98 3.90 3.93 3.90 3.75 3.98 3.80

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.65 3.83 4.75 4.65 3.95 4.42 4.02 3.94 4.24 3.98 3.85 4.05 3.88
TOTAL 4.54 3.76 4.64 4.54 3.94 4.37 4.10 3.94 4.21 3.98 3.80 4.01 3.83
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Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación

Curso:  2016/2017

Centro:  Facultad de Filología y Tradución

Titulación: V01M079V01
Máster Universitario en Traducción Multimedia



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01M079V01 - Máster Universitario en Traducción Multimedia

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

38 220 258 3 45 2 50 7.89% 20.45% 19.38%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1. Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.53 4.00 4.57 4.53 4.28 4.26 4.28 4.25 4.28 4.26 4.06 4.11 4.07

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

4.49 5.00 4.51 4.49 4.04 4.12 4.05 3.99 4.05 4.00 3.85 3.80 3.84

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.72 5.00 4.69 4.72 4.50 4.64 4.52 4.36 4.41 4.37 4.18 4.27 4.20

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.54 3.67 4.57 4.54 4.31 4.45 4.33 4.19 4.26 4.20 4.03 4.11 4.05

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

4.67 2.00 4.75 4.67 3.95 4.51 4.00 3.92 4.21 3.95 3.85 3.99 3.88

Global Item 4.58 4.28 4.60 4.58 4.25 4.38 4.27 4.17 4.25 4.18 4.00 4.06 4.01
2. Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 4.23 3.33 4.23 4.23 3.96 4.23 4.00 3.93 4.16 3.97 3.86 4.00 3.88

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 4.46 2.67 4.63 4.46 3.91 4.27 3.95 3.87 4.08 3.90 3.78 3.86 3.79
Global Item 4.24 3.00 4.27 4.24 3.94 4.23 3.98 3.90 4.13 3.94 3.82 3.94 3.84
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultad de Filología y Tradución
TITULACIÓN: V01M079V01 - Máster Universitario en Traducción Multimedia
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
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N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 4.34 3.00 4.40 4.34 3.87 4.29 3.93 3.87 4.17 3.91 3.79 4.04 3.83
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 4.34 3.33 4.43 4.34 3.93 4.30 3.97 3.88 4.05 3.90 3.78 3.95 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 4.31 2.67 4.40 4.31 3.80 4.32 3.87 3.76 4.14 3.81 3.65 3.88 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 4.09 2.00 4.31 4.09 3.78 4.17 3.83 3.75 4.03 3.79 3.61 3.84 3.64

Global Item 3. 4.27 2.83 4.39 4.27 3.86 4.23 3.91 3.82 4.09 3.86 3.72 3.93 3.75

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

4.35 3.33 4.49 4.35 3.90 4.34 3.96 3.85 4.21 3.91 3.71 3.99 3.74

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase, tutorías,
plataformas de docencia virtual,...)

4.22 2.67 4.29 4.22 4.05 4.39 4.10 3.99 4.24 4.03 3.87 4.08 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.47 3.67 4.55 4.47 4.11 4.45 4.16 4.07 4.29 4.10 3.99 4.10 4.00

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.46 3.33 4.54 4.46 4.02 4.41 4.07 3.97 4.26 4.01 3.89 4.06 3.91

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.23 3.67 4.31 4.23 3.93 4.29 3.98 3.91 4.17 3.95 3.80 3.99 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

4.17 3.33 4.22 4.17 3.94 4.44 4.01 3.88 4.30 3.94 3.71 3.95 3.74

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.24 3.33 4.37 4.24 3.90 4.39 3.97 3.86 4.22 3.92 3.74 3.97 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

4.14 2.00 4.63 4.14 4.06 4.07 4.07 3.96 3.82 3.95 3.83 4.01 3.86

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

4.67 3.00 5.00 4.67 4.01 4.57 4.03 3.94 3.99 3.95 3.79 4.01 3.83

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 4.83 4.00 5.00 4.83 3.82 4.57 3.85 3.79 4.01 3.81 3.64 3.93 3.71
Global Item 11. 4.16 2.17 4.63 4.16 3.96 4.30 3.98 3.90 3.93 3.90 3.75 3.98 3.80

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.31 2.67 4.47 4.31 3.95 4.42 4.02 3.94 4.24 3.98 3.85 4.05 3.88
TOTAL 4.29 3.12 4.41 4.29 3.94 4.37 4.10 3.94 4.21 3.98 3.80 4.01 3.83
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Suxestións, queixas e parabéns

Facultade de filoloxía e tradución (docencia)

Relación de accións de mellora implementadas ou en 
proceso de implantación nas Unidades de Xestión da 
Universidade de Vigo, como consecuencia da xestión 
das comunicacións QSP remitidas polos usuarios no 

periodo do 01/09/2016 ó 31/07/2017
Elimínanse datos persoais para manter o anonimato 

no informe público



Facultade de filoloxía e tradución (docencia)

Código QSP-16/0303

Fecha entrada 08-09-2016

Tipo de comunicación Queixa

Fecha cierre 09-09-2016

Fecha respuesta
unidad

08-09-2016

Respuesta unidad Boas tardes: Entendemos a túa inquedanza e os problemas que implican a tardanza na 
publicación de grupos. Os horarios publícáronse a finais de xullo despois de aprobalos a 
Comisión de Calidade e a Xunta de Facultade. Sen embargo, a asignación de grupos non 
depende directamente do Decanato, depende da matrícula do alumnado. A persoa 
encargada de facer tanto os horarios como os grupos é a Vicedecana de Organización 
Académica. O problema neste caso é que as listaxes de alumnado matriculado non están 
dispoñibles en Xescampus prácticamente ata o 1 de setembro, e logo o alumnado aínda 
segue matriculándose, polo que a Vicedecana tivo que estar traballando con listaxes 
provisionais que iba modificando día a día, e segue modificando. Cada grupo debe ter un 
número equivalente de alumnos/as para que estén equilibrados. O alumnado da FFT é 
moi elevado e hai que facer moitas cousas dun xeito manual. Reitero que entendemos os 
problemas pero non é posible facer moito máis. Se tivésemos as listaxes máis ou menos 
definitivas antes, as cousas mellorarían. No segundo cuatrimestre deberían estar antes os 
grupos porque a matrícula está máis organizando, aínda que tedes tempo para modificar 
matrícula e optativas. Reitero as nosas disculpas. Despois de ler a túa queixa falei co 
Decano e a Vicedecana de Oraganización Académica. Esta última insistiu en que falaras 
directamente con ela porque te pode explicar mellor o proceso. O seu correo é
fft.organización@uvigo.es. Se prefires seguir mantendo o anonimato ou necesitas algunha 
explicación máis específica de calquera outro xeito, ponte en contacto outra vez. Moitas 
grazas. Esperamos que o comenzo de curso sexa bo a pesares de este problema. Un 
cordial saúdo.

Servicio / U. destino Facultade de filoloxía e tradución (docencia)

Categoría Centros (en relación coa docencia)

Colectivo Estudante de grao ou 1º e 2º ciclo

Descripción Bos días: Comunícome con vostedes para mostrar a miña disconformidade co tempo de
antelación co que se lle comunican os grupos aos que pertencen os estudantes en cada
materia. Pois, aínda que os horarios xa levan semanas publicados, non o están así os
grupos, cando soamente queda un día laborable antes do comezo das clases e, polo
tanto, non podemos "descifrar" o horario definitivo. Isto supón un problema para a
organización daqueles estudantes que traballan á vez que estudan ou para aqueles que
non viven na cidade de Vigo. Agardamos pois, que nos vindeiros cuatrimestes se nos
comunique dita información coa suficiente antelación. Gracias de antemán. Datos de
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PIAN DE ACCION TITORIAL 

FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN 

Proposta de reestruturación para o curso 2017 - 2018 

Data de aprobación na Comisión de Calidade: 5 de maio de 2017 

Data de aprobación na Xunta de Facultade: 29 de maio de 2017 



Presentación 

O plan de acción titorial da Facultade de Filoloxía e Tradución pretende contribuír ó 

desenvolvemento integral do estudantado universitario e recolle un conxunto de 

actuacións destinadas a favorecer a integración do alumnado na vida universitaria e 

atender a súas necesidades formativas e informativas.  

O Plan de Acción Titorial deseñouse no marco do Sistema Interno de Garantía de 

Calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución segundo o procedemento DO0203, que 

establece varias posibilidades de acción ou dimensións:  

a) Académica: orientación sobre os planos de estudo e escolla de materias.

b) Profesional: orientación sobre as saídas profesionais.

c) Persoal: orientación sobre aspectos da vida privada do alumnado que poidan

influír sobre a vida académica.

d) Social: orientación sobre bolsas e axudas para o desenvolvemento da

actividade académica.

e) Administrativa: orientación sobre requisitos administrativos, matriculación e

validacións. 

A Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo comprométese a 

levar adiante un plan de acción titorial (PAT) que combine a orientación académica 

(preferente) coa administrativa e social.  

1. Obxectivos

A Facultade de Filoloxía e Tradución, coa implantación deste PAT, pretende 

conseguir  os seguintes obxectivos:  

1. Establecer un sistema de información, orientación e seguimento académico

para os estudantes mediante a asignación dun coordinador/a PAT (dimensión 

académica).  

2. Potenciar a implicación na aprendizaxe autónoma (dimensión académica).



3. Motivar a participación activa do alumnado nos distintos aspectos da vida  

universitaria (dimensión social).  

4. Fornecer información sobre aspectos xerais da Facultade e da Universidade  

(dimensión social e administrativa).  

2. Principios de actuación do PAT 
 

Os seguintes principios constitúen as bases éticas e legais fundamentais de actuación 
para os distintos implicados no desenvolvemento do PAT: 

- Principio de privacidade e confidencialidade. A información non ha de saír das canles 
e dos procedementos estritos para os que se xera, e será privada e confidencial (Lei de 
protección de datos). 

- Respecto aos dereitos do alumnado, segundo as normas da Universidade de Vigo. 

- Coordinación e colaboración entre os distintos axentes participantes no PAT. 

- Optimización dos recursos do centro e da universidade dispoñibles. 

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

  

3. Participantes  
 

 a) Todo o alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º dos graos. A participación é voluntaria.  

 b) Profesorado.  

1. Só poderá ser coordinador/a dun grao aquel/a profesor/a que teña 

docencia asignada no título.  

2. O cargo designarase polo decano/a. 

3. O cargo terá unha duración de dous anos. 

4. Nomearase unha persoa suplente que será quen, salvo impedimento 

ou rexeitamento, ocupe o cargo cando remate o período bienal da 

persoa que ocupe previamente o cargo como titular. 

 

c) Equipo decanal  

 

  Un membro do equipo decanal comprométese a exercer como coordinador/a 

global das respectivas coordinacións do PAT en cada grao.  



4. Obrigas dos participantes

Este plan obriga ó seguinte: 

1. Profesorado

a. organizar as accións que se indican abaixo.

b. atender ao alumnado nos termos que se indican abaixo (titorías

grupais e individuais). 

2. Alumnado

a. participar nas accións do plan de acción titorial.

3. Número de alumnos/as por coordinador/a.

Corresponderase co número total de alumnado matriculado no grao que cada 

docente coordine. 

5. Accións do PAT

As actividades do PAT van dirixidas a todo o alumnado do centro, aínda que se 

presta especial atención ao estudantado de novo ingreso e aos que rematan os seus 

estudos universitarios, xa que este alumnado vive un momento de inseguridade e precisa 

información e criterios para a toma de decisións ante a súa nova realidade. 

As  liñas de actuación do PAT pódense clasificar en cuatro bloques básicos, o 

primeiro deles común a todos os demais, segundo o tipo de acción: Accións de 

organización, acollida, apoio e seguimento e de carácter formativo. 

5.1. Accións de titorización 

5.1.1 Accións de organización 

As accións de organización corren a cargo do equipo decanal e a persoa 

coordinadora do PAT en cada grao, e a persoa coordinadora do programa MEET, que 

planifican as accións e someten o programa a aprobación por parte da Xunta de 

Facultade. Nos casos en que for posible as accións grupais están planificadas en día e 

hora. Esta planificación pode ser modificada por causas sobrevidas, mais os cambios 

seranlles comunicados a todas as persoas afectadas. O resto das sesións tamén teñen 

unha data aproximada no cronograma que ten que aprobarse en Xunta de Facultade al 

longo do mes de xullo. 



 

5.1.2. Accións de acollida 

Os actos de benvida celébranse na primeira semana de septembro nel participa o equipo 

decanal e o alumnado que o desexe. Neles, o alumnado recibe información sobre o 

centro, os horarios, a estrutura dos estudos, os servizos do centro e outros servizos da 

universidade, así como sobre a estrutura organizativa da universidade e as funcións de 

cada órgano de representación. O programa da sesión de benvida darase a coñecer aos 

posibles participantes con suficiente antelación. 

 

Como parte da sesión de acollida que organiza o centro, presentarase o PAT, 

comunicaráselle ao alumnado o nome do seu coordinador/a PAT ou mentor/a e 

daránselle indicacións xerais sobre o desenvolvemento das diferentes accións e o 

calendario de reunións. Tamén se lles pedirá que nomeen representantes de curso para 

facilitar a comunicación cos diferentes órganos do centro. Nesta sesión o alumnado 

deberá cubrir o seguinte documento:  

• Ficha inicial de detección de necesidades.  

 

5.1.3. Accións de apoio e seguimento 

PAT convencional para todos os cursos agás 1º de Linguas estranxeiras 

Ao longo do curso celebraranse dúas reunións grupais, unha por cuadrimestre. Os 

coordinadores e coordinadoras de PAT de cada grupo convocarán ao estudantado que 

titorizan na semana indicada no cronograma segundo as posibilidades de asistencia do 

grupo con suficiente antelación e cubrirán un informe despois de cada reunión. 

 

a) Primeira reunión grupal 

Na quinta semana dende o inicio do curso o/a coordinador/a reunirase co 

alumnado. Concretaranse máis detalles sobre o PAT, daranse indicacións xerais sobre o 

título e sobre as materias do curso que corresponda e recolleranse as primeiras dúbidas 

e impresións sobre o curso. En cada curso, farase fincapé naqueles aspectos máis 

particulares; por exemplo, en primeiro proporcionarase información sobre o programa 

de mobilidade. Tamén se intentará motivar o alumnado para que Participe nos órganos 

de goberno da Facultade e Departamentos. Ademais, trataranse as seguintes cuestións:  

 

• Técnicas de aprendizaxe.  



• Motivación, expectativas.

• Avaliación do desenvolvemento das materias.

• Avaliación da carga de traballo.

Nesta sesión o coordinador/a pode ir respondendo as cuestións que se 

presenten e comezar o seu labor de orientación.  

a) Segunda reunión grupal

Unha vez que o alumnado coñeza as cualificacións do 1º cuadrimestre o 

coordinador/a PAT terá unha reunión de grupo para:  

1. Revisar os resultados da avaliación do 1º cuadrimestre (cumprimento das

expectativas, validez das estratexias de aprendizaxe, queixas, suxestións, etc.).

2. Planificar o segundo cuadrimestre e resolver dúbidas sobre o curso seguinte,

se se presentan (mobilidade, servizos da Universidade, orientación para

continuar estudos).

Programa MEET-FFT: primeiro curso do grao en Linguas Estranxeiras 

No curso académico 2016-2017 continúase para o alumnado de novo ingreso na 

titulación de Grao en Linguas Estranxeiras, o programa MEET-FFT, que conta coas 

seguintes características principais:  

• Selección e formación de mentores entre o alumnado dos últimos cursos.

• Selección e formación de titores MEET entre o profesorado do centro.

• Planificación, posta en práctica e avaliación da actividade.

5.1.4. Accións de carácter formativo 

O centro organizará accións formativas que complementen a formación do estudantado. 

Permítenlle ao estudantado participar en contextos de aprendizaxe distintos á aula para 

potenciar a motivación e mellorar a integración na titulación e no centro. Estas accións 

tentarán adecuarse ás necesidades de cada curso. A programación destas actividades 

daráselle a coñecer ao estudantado participante con suficiente antelación. 



6. Informes das coordinacións de PAT

O PAT ten que xerar documentación que sirva como proba da súa realización e 

tamén de guía para a avaliación do desenvolvemento do curso. Despois de cada sesión, o 

coordinador/a cubrirá a “Ficha de seguimento das titorías de grupo”. Estes documentos, 

xunto coas enquisas que faga o alumnado, terán que formar un cartafol que se lle 

entregará ao coordinador/a global (membro do equipo decanal). Este presentará un 

informe xeral de todas as titulacións á Comisión de Calidade da Facultade e ó 

coordinador/a do grao. Enténdese que estes informes poden ser o inicio de 

procedementos de mellora para o curso e o título.  

7. Relación do coordinador/a co profesorado das distintas materias

Nas sesións de titoría é moi posible, e recomendable, que xurdan queixas e 

suxestións que se refiran ás materias do curso e á planificación xeral. É necesario que se 

estableza unha comunicación entre o coordinador/a  PAT de grao e o profesorado. O 

coordinador/ade PAT deberá avaliar co coordinador/a do grao a pertinencia de facer 

chegar as suxestións/queixas do alumnado ó profesorado das materias coa maior 

brevidade posible.  

O Plan de Acción Titorial non está destinado a que se comenten cuestións 

subxectivas. Daquela, non se deben facer valoracións persoais sobre o profesorado e o 

alumnado.  

8. Aprobación e certificación

O/A secretario/a da Facultade certificará a participación dos coordinadores e 

coordinadoras neste programa. Enviaráselle unha relación dos participantes á Área de 

Calidade que poderá tamén certificar.  



Resumo de novidades na estrutura do PAT: 

-En lugar da figura de titores/as por curso e grao pasaríase a unha figura de 

coordinador/a de PAT por grao (salvo no caso do Grao en Tradución e Interpretación, 

no que a coordinación de PAT se compartiría entre dúas persoas). 

-O desconto de horas do cargo será proporcional ao volume de alumnado titorizado e 

calculado unha vez recibida a bolsa de horas da FFT.  

-A visión de conxunto permitirá á coordinación de PAT de cada grao realizar informes 

que afonden en cuestións que atinxen ao alumnado de distintos cursos. 

-Establecerase unha relación moi estreita entre as coordinacións de grao e as 

coordinacións de PAT co fin de poder solucionar rapidamente as incidencias relativas á 

docencia das distintas materias do grao. 

Sobre a selección do coordinador/a PAT: 

1. Só poderá ser coordinador/a dun grao aquel profesor/a que teña

docencia asignada no título. 

2. O cargo designarase polo decano/a.

3. O cargo terá unha duración de dous anos.

4. Nomearase unha persoa suplente que será quen, salvo impedimento

ou rexeitamento, ocupe o cargo cando remate o período bienal da 

persoa que ocupe previamente o cargo como titular. 
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VALORACIÓN XERAL DO PAT 2016-2017 

O Plan de Acción Titorial implantouse para permitir un desenvolvemento integral do alumnado universitario e favorecer a súa integración na vida 

universitaria atendendo ás súas necesidades formativas. Este documento agrupa as impresións xerais e suxestións que se comentaron nas reunións do PAT. 

Cómpre lembrar que este informe final reproduce os informes dos titores e titoras de PAT emitidos tras as reunións co alumnado asistente que, en xeral, é 

minoritario con respecto á totalidade do grupo titorizado. En xeral, obsérvase que o alumnado está satisfeito cos graos, coa excepción do alumnado de 

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios en canto á xestión da semipresencialidade e a implantación dun número de módulos menor que o aprobado 

na memoria do grao. Tamén neste curso se constatou o especial interese do alumnado polos programas de mobilidade como o  Erasmus +. Este ano, en 

todos os graos fixéronse dúas reunións de PAT, unha ao comezo do curso, no mes de outubro de 2016, e a seguinte entre marzo e abril de 2017. 

Fronte ás dimensións plantexadas no procedemento DO0203 ás que debe dar resposta o PAT (académica, profesional, social e administrativa), o plan ten 

adoptado unha orientación xeneralizada cara a valoración de metodoloxías e procedementos de avaliación docentes, o cal reduce notablemente a súa 

capacidade para a orientación do alumnado. Asimesmo, detectouse un absentismo xeneralizado do alumnado en todos os graos, evidente na baixa 

participación nas reunións convocadas.Tendo en conta estas deficiencias observadas, foi preciso abrir unha reflexión con respecto á estrutura e dinámicas 

do PAT. Esta reflexión levou á Comisión de Calidade a aprobar unha reforma do PAT (o 5 de maio de 2017), que foi aprobada o 29 de maio de 2017 por 

parte da Xunta de Facultade. Nesta reestruturación redúcese o número de titores e titoras e substitúese pola figura de coordinador/a de PAT por cada grao 

co fin de optimizar o traballo de orientación do alumnado. 

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 

mailto:sdfft@uvigo.es
mailto:sdfft@uvigo.es
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Anexo 10 

Accións de promoción da FFT 2016-2017 

INSTITUTO LUGAR DATA Alumnado 

presente 

Docente comisionado 

LOS SAUCES FFT 20/11/2016 José Montero Reguera 

COLEGIO S. MIGUEL II FFT 16/12/2016 70 Luis Alonso Bacigalupe 

IES LAURO OLMO  O Barco 19/01/2016 Luis Alonso Bacigalupe 

IES DE SABÓN E 

COLEXIO BOUZA BREY 

FFT 26/01/2016 53+20 Mª Carmen Cabeza Periro 

IES POLITÉCNICO DE 

VIGO 

FFT 02/02/2016 70 Ana Pereira 

IES FENE( II XORNADAS 

DE ORIENTACIÓN 

Fene 02/02/2016 Ana Pereira 

IES POLITÉCNICO DE 
VIGO 

FFT 04/02/2016 90 Luis Alonso Bacigalupe 

IES PINTOR COLMEIRO Silleda 11/02/2016 Luis Alonso Bacigalupe 

IES DE MOS E CPR SANTA 

CRISTINA 

FFT 11/02/2016 26+11+8 

38 

María del Carmen Cabeza 

IES CHAN DO MONTE E 

JOHAN CARBALLEIRA 

Marín 

Bueu 

16/02/2016 18 Luis Alonso Bacigalupe 

EDUGAL 2016 Pazo de 

Congresos 

Pontevedra 

17-19/02 Jorge Figueroa Dorrego 

Luis Alonso Bacigalupe 

Manuel Candelas 
Maruxa Cabeza  

MARÍA AUXILIADORA 

SALESIANOS 

FFT 25/02/2016 60 María del Carmen Cabeza 

SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS 

Pontevedra 02/03/2016 49 Nuria Yáñez Bouza  

AMOR DE DIOS e 

IES BEADE 

FFT 10/03/2016 42 

53 

Luis Alonso Bacigalupe 

IES DE AMES Ames 14/03/2016 60 Susana Rodríguez Barcia 

IES SANTA IRENE FFT 15/03/2016 70 María del Carmen Cabeza 

IES VAL DO TEA 17/03/2016 60 Luis Alonso Bacigalupe 

IES AS BARXAS 49 Lourdes Lorenzo 

IES PONTECESO Ponteceso 30/03/2016 39 Luis Alonso Bacigalupe 

IES TOMIÑO FFT 01/04/2016 45 Ana Pereira 

IES AS BARXAS FFT 49 María del Carmen Cabeza 

CEMAR MONDARIZ FFT 15/04/2016 70 Luis Alonso Bacigalupe 

IES VAL MIÑOR FFT 20/04/2016 10+17+16 Luis Alonso Bacigalupe 

IES PEDRO FLORIANI 

(Redondela) 

FFT 24/05/2016 15 María del Carmen Cabeza 

IES POIO FFT 08/06/2016 Jorge Figueroa Dorrego 
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Resumo de antecedentes e accións de mellora en relación co informe de avaliación 
da ACSUG 

Con data de 3 de xuño de 2015, a ACSUG concedeu unha resolución favorable ao 
“Plan de viabilidade de Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios”, como así indica o 
“Informe de avaliación do Plan de viabilidade” realizado por este organismo.  

No informe de avaliación do plan de viabilidade deste grao indícanse os puntos fortes 
da titulación: “Este Grao está implantado dende o curso 2014-15. A modificación do 
título anterior (Grao en Estudos de Galego e Español) neste novo grao permite 
resolver, teoricamente, algúns dos déficits do grao que desaparece. Preséntase como 
unha proposta innovadora con respecto á anterior titulación, cunha estrutura nova a 
partir dos cursos 3º e 4º baseándose na oferta de módulos que conducen a mencións no 
título. Estase a desenvolver unha campaña de difusión coherente”.  

Por outra banda, entre as áreas para a mellora destacan: 

1. “Deberíase estudar a posibilidade de configurar un grao interuniversitario cos graos
‘similares’ da Universidade da Coruña e Vigo”. 

2. “Recoméndase potenciar os contactos e vinculación con entidades privadas, como
xeito de fomentar a empregabilidade”. 

3. “Débese insistir nas medidas concretas de captación de alumnos”.

4. “Dado que se trata dunha titulación nova, débese poñer énfase en mellorar a súa
integración en redes internacionais de calidade”. 

Antes de abordar cada un dos puntos referidos hai que sinalar que parte das 
recomendacións van encamiñadas directa ou indirectamente á captación de alumnado. 
Nese sentido, destaca o enorme labor de difusión do grao que se está a levar a cabo 
dende a dirección da Facultade de Filoloxía e Tradución a través das diferentes canles 
que se recollen neste informe. Ademais, este grao posúe un carácter singular dentro do 
SUG, pola súa condición estratéxica en canto a que forma, entre outras 
especializacións, en lingua e literatura castelá, galega e portuguesa, polo que 
proporciona saídas profesionais desenvolvidas no marco galego e en entornos 
próximos. É dicir, a análise da viabilidade do grao ha de facerse non só en termos 
cuantitativos en canto ao número de persoas matriculadas, senón en termos 
cualitativos como peza clave no entorno do SUG e na comunidade galega pola 
posibilidade de obter mencións especializadas con alto nivel de empregabilidade tanto 
en Galicia como fóra da comunidade galega. 

Con respecto ao primeiro punto, dende o decanato da FFT considerouse oportuno 
explorar o carácter interuniversitario máis aló dos graos semellantes actualmente 
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impartidos nas universidades galegas e ter en conta, por motivos de proximidade e 
internacionalización, as universidades do norte de Portugal, coas que xa se iniciaron 
contactos encamiñados a formalizar unha relación fructífera para ambas partes.  

O equipo decanal do centro onde se imparte o grao, a Facultade de Filoloxía e 
Tradución, tomou medidas orientadas aos puntos  3 e 4 que se describen de seguido. 

 

1. Iniciativa de internacionalización da FFT 

No mes de outubro de 2016 formouse unha Comisión de Internacionalización do grao 
integrada por Maribel del Pozo Triviño, Jorge Figueroa Dorrego (como Vicedecana e 
Vicedecano de Relacións Internacionais), os docentes Burghard Baltrusch, Fernando 
Ramallo, e Antonio Rifón Sánchez e Francisco Ledo Lemos como coordinadores 
actuais do grao. A participación do profesor Burghard Baltrusch na comisión 
xustifícase por ser especialista en lingua e culturas portuguesas e promotor principal 
cara á introducción de estudos de portugués no grao, ademais de estar en disposición 
de contactos con universidades portuguesas coas que potencialmente podería 
formalizarse o vínculo internacional. A presenza do docente Fernando Ramallo 
explícase pola súa experiencia na semipresencialidade, un dos puntos máis relevantes 
do grao, xa que ten traballado en desenvolvemento de contidos dixitais, moocs, e 
outras ferramentas para o proceso de ensino-aprendizaxe telemático.   

 

2. Formación do profesorado: curso de creación de contidos dixitais 

Neste sentido, cabe sinalar a realización dun curso de ‘Creación de contidos dixitais’ 
organizado pola Universidade de Vigo co fin de ofrecer formación aos docentes nesta 
liña. O curso enmárcase nas actividades do Campus Dixital do Mar do que é 
responsable o profesor Domingo Docampo e participaron nel 20 docentes da FFT, o 
que pon de manifesto o alto nivel de implicación do profesorado con docencia no grao 
na actualidade e no futuro. 

 

3. Contactos con Portugal  

Con respecto aos contactos establecidos con universidades portuguesas, houbo un 
primeiro achegamento coa Universidade do Porto, en concreto coa Facultade de Letras 
(FLUP) (https://sigarra.up.pt/flup/pt/web_page.inicial), mais a proposta non foi 
aceptada por ter os seus títulos recentemente acreditados e por tanto non poder 
sometelos a reforma.  

https://sigarra.up.pt/flup/pt/web_page.inicial
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Nunha segunda acción, estableceuse contacto coa Universidade do Minho 
(https://www.uminho.pt/PT); e a Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, 
UTAD (http://www.utad.pt/vPT/Paginas/HomepageUtad.aspx), que xa respondeu 
positivamente a esta iniciativa. Nestes momentos estamos negociando as datas para 
concretar os pormenores do convenio que deberemos subscribir preferentemente antes 
do final deste curso. 

Non obstante, dende o equipo decanal estanse a iniciar novos contactos con outras 
universidades do norte de Portugal, como a Universidade São Francisco, USF 
(http://www.usf.edu.br/) de Bragança. 

4. Empregabilidade: prácticas en empresas

En relación co punto 2 do informe da ACSUG, iniciouse unha reflexión sobre a 
posibilidade de abrir un sistema de prácticas en empresas para mellorar a 
empregabilidade do estudantado. Se embargo, isto implica a reforma da memoria dun 
título que aínda non está implantado na súa totalidade. Por este motivo, a 
implementación dun sistema de prácticas no cuarto curso do grao non é posible a curto 
prazo, pero si é unha opción realizable a medio prazo sobre todo tendo en conta os 
beneficios observados no Grao en Tradución e Interpretación impartido na FFT que si 
conta cun sistema de prácticas. 

Este “Informe de avaliación do Plan de Viabilidade para o Grao en Ciencias da 
Linguaxe e Estudos Literarios” artéllase a partir de 19 ítems fundamentais que están 
desenvolvidos nas seguintes páxinas. Resulta relevante, non obstante, resumir os 
principais puntos que son indicativos do correcto proceso de implantación do grao. En 
concreto, por un lado cabe sinalar o mantemento dos datos de matrícula, que aínda que 
non son os esperados indican estabilidade no interese pola titulación. Na actualidade, 
segundo os datos dispoñibles1, o total de estudantes que curso o Grao en Ciencias da 
Linguaxe e Estudos Literarios ascende a 72. Sen embargo, estes datos non inclúen ao 
alumnado que se matricula a través dos programas de mobilidade e ao alumnado do 
programa de maiores de 55 anos, moi numeroso en algún cursos. Por outra banda, 
destaca a continua incorporación docente debida á implantación do 3º curso do grao. A 
Planificación Docente Anual (PDA) do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos 
Literarios, que foi aprobada pola Xunta de Facultade o día 16 de marzo de 2016, 
incluía xa o acordo deste órgano colexiado no relativo aos módulos especializados que 
se ían implantar o curso 2016-17 (lingua española, lingua galega, literatura española, 
literatura galega, estudos lusófonos, escrita creativa e ensino de segundas linguas).  

En relación cos novos equipamentos e infraestruturas do centro, na actualidade estase 
equipando un novo laboratorio de fonética na FFT (no edificio Newton, pavillón C). O 

1 https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/show/5/51/61 

https://www.uminho.pt/PT
http://www.utad.pt/vPT/Paginas/HomepageUtad.aspx
http://www.usf.edu.br/
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novo laboratorio, que en principio está deseñado para optimizar labores de 
investigación,  reforza ao mesmo tempo a infraestrutura da facultade precisa para a 
formación en materia de fonética. Este laboratorio pasa a ocupar o que eran as 
instalacións do vicedecanato de calidade do centro, que na actualidade reubicouse no 
edificio central. Deste xeito, mellórase a conexión entre os diferentes vicedecanatos, 
co que se axilizan os procedementos de consulta, reunión e requerimentos de 
información por parte da dirección do centro. Estas medidas contribúen, polo tanto, á 
mellora na xestión das problemáticas de todos os títulos, o que por extensión incide na 
optimización da xestión do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios. Por 
outra parte, tamén en canto ao equipamento do centro, hai que destacar que as aulas 
B5 e A5 da FFT adaptáronse para a docencia semipresencial, posto que permiten que 
os docentes do grao graben as súas clases para poñer a disposición do alumnado 
matriculado nesta modalidade.  

Como se indica no Informe de Revisión pola Dirección para o curso 2015-2016, as 
taxas dispoñibles para o Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (admisión, 
acceso, rendemento e abandono) están en consonancia coas do resto de titulacións 
impartidas na FFT. Cómpre subliñar que este título acadou niveis de satisfacción 
iguais ou superiores a outros graos impartidos na FFT o que permite ser optimistas 
cara a súa viabilidade.  

Finalmente, en canto á mobilidade de estudantado, as cifras amosan unha mellora 
neste sentido. O alumnado estranxeiro que recibiu o centro durante o curso 2015-2016 
foi de 190 persoas (en 2014-15 recibiu 176). Boa parte deste alumnado estranxeiro 
cursa materias do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios debido ao seu 
interese nas linguas galega e española. Con todo, a participación do alumnado propio 
do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios en programas de mobilidade 
debe incentivarse a partir do curso 2016-17. 

Todos os aspectos mencionados analízanse polo miúdo ao longo do informe a partir 
dos 19 indicadores de referencia para a viabilidade do título. 

En Vigo, a 10 de xaneiro de 2017 
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Revisión dos requisitos de referencia do Grao en Ciencias da Linguaxe e 
Estudos Literarios presentados no plan de viabilidade 

(valoración sobre os 19 indicadores) 

1. Medidas de revisión da titulación na que se produzan cambios
significativos na demanda por parte da sociedade, do estudantado e do 
entorno económico e profesional 

O Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) recolle as medidas de revisión e 
seguimento das titulacións, polo que dende a súa implantación no curso 2014/2015 
realizáronse os procedementos oportunos para o seguimento do Grao en Ciencias da 
Linguaxe e Estudos Literarios. En concreto, existe un procedemento regulado para o 
seguimento anual da implantación e desenvolvemento do grao do que se derivan 
propostas de mellora recollidas no “Plan de melloras” centralizado na área de calidade 
da Facultade de Filoloxía e Tradución. Asimesmo, tamén se dispón do Informe de 
revisión pola dirección ou Informe de resultados anual do centro no que se fai unha 
reflexión conxunta dos resultados acadados en todas as titulacións impartidas na FFT, 
entre as que se inclúe o Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios. A Axencia 
para a Calidade do Sistema Universitario Galego (ACSUG) supervisa e avalía este 
proceso de seguimento, e emite informes que permiten a mellora continua.  

O Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios implantouse o curso 2014/2015. 
Nos informes de seguimento realizados ata a actualidade, os coordinadores do título 
(que ata o momento foron Fernando Ramallo, Rexina Rodríguez Vega, Francisco Ledo 
Lemos e Antonio Rifón) detectaron, en xeral, un nivel de satisfacción importante con 
respecto á novidade que supón o grao no sistema universitario galego. Por outro lado, 
nos autoinformes realizados dende a coordinación do grao tamén se insiste na 
necesidade de reforzar a captación de alumnado, na que se continúa a traballar. Todas 
as reflexións sobre o grao recollidas ao longo do proceso de seguimento materialízanse 
posteriormente no plan de melloras do centro, que está centralizado para todos os 
títulos impartidos. A análise do plan de melloras incorpórase no Informe de revisión 
pola dirección ou Informe de resultados anual. 

Os obxectivos xerais e específicos definidos na memoria de verificación da 
titulación estaban orientados a cubrir as demandas da sociedade, do estudantado e do 
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entorno económico e profesional, e nese sentido consideráronse axeitados para dar 
viabilidade á titulación. Na actualidade aínda non existe unha primeira promoción de 
egresados e egresadas no Grao de Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios, polo que 
non é posible realizar valoración algunha sobre a súa inserción laboral, pero si é 
necesario destacar que están a recibir formación especializada que os capacita para 
ocupar postos de relevancia no actual tecido económico e profesional. Xustamente esta 
é unha das vantaxes do novo grao, traspasar as limitacións da formación puramente 
teórica e abordar a especialización e a profesionalización dos estudos de galego, 
español e portugués. No curso 2016/2017 implantouse o terceiro curso do grao, e con el 
os módulos de especialización definidos na memoria e aprobados pola Xunta de 
Facultade en marzo de 2016: lingua española, lingua galega, literatura española, 
literatura galega, estudos lusófonos, escrita creativa e ensino de segundas linguas. 

Finalmente, cabe sinalar que outra das medidas de revisión das que dispón o grao para 
coñecer as expectativas e demandas do alumnado que o cursa é o Plan de Acción 
Titorial (PAT). Nos informes realizados polas titoras e titores do PAT no Grao en 
Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios recóllese, en xeral, unha opinión moi 
favorable por parte do alumnado con respecto ao cumprimento das súas expectativas. 
Nalgún curso, detectouse por parte do estudantado de modalidade semipresencial o 
desexo de mellora na xestión das titorías e impartición da docencia con carácter 
semipresencial. No curso actual esta demanda parece estar satisfeita, polo que se 
entende que as accións de mellora emprendidas neste sentido foron eficaces.  

2. Previsión da demanda de matrícula como media do número de
matriculados de novo ingreso igual ou superior a 50/45 alumnos segundo os 
campus (art. 6, Decreto 222/2011) 

No curso 2014/2015 a matrícula de primeiro curso de novo acceso foi de 34 persoas 
(25 presenciais e 9 semipresenciais), no 2015-16 a matrícula foi de 28 persoas (20 
presenciais e 8 semipresenciais) e no curso 2016-17 foi de 31 persoas (25 con carácter 
presencial e 6 coa modalidade semipresencial ).  Nestes datos, que poden 
consultarse no “Portal de transparencia da Universidade de Vigo” e na secretaría do 
centro, non se contemplan as matrículas de alumnado alleo participante en programas 
de mobilidade nin a do estudantado do programa de maiores de 55 anos, que no caso 
da FFT adoitan ser numerosas.  

Nesta gráfica resúmese a progresión da matrícula nos tres cursos implantados: 
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Gráfico 1: Alumnado de novo acceso por curso académico
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3. Medidas de promoción do grao e captación de alumnado

A Facultade de Filoloxía e Tradución participou e participa activamente en todas 
as iniciativas de promoción dos graos nas que está implicada a Universidade, entre 
as que cabe destacar a recepción de visitas de centros de secundaria (visitas de 45 
minutos nas que se presentan os estudos de grao e se percorren as instalacións da 
Facultade), as visitas do decano,  vicedecanos e vicedecanas, coordinadores e 
coordinadoras de graos e  persoas comisionadas aos centros de secundaria, así 
como a participación en diferentes xornadas e feiras nas que se promocionan os 
títulos impartidos na Universidade de Vigo, como por exemplo EDUGAL, celebrada 
en Pontevedra, e a Feira de titulacións de Fene. A próxima participación terá lugar o 
26 de xaneiro de 2017 na Mostra de titulacións, organizada polo SIOPE, que se 
celebrará no Campus de Vigo e para a cal a FFT foi seleccionada como o centro onde 
se celebrarán as diferentes mesas redondas desta mostra así como varias actividades 
relacionadas con esta. 

Os cursos 2015/2016 e 2016/2017 o centro levou a cabo unha importante actividade de 
captación a través de distintas canles: visitas a centros de secundaria, recepción de 
alumnado e presentacións dos títulos na propia FFT, presenza en medios de 
comunicación, publicación de folletos informativos, creación e mantemento do perfil 
en redes sociais e a renovación do sitio web da FFT. O centro e as súas titulacións 
acadaron unha maior visibilidade entre a sociedade galega grazas tamén á 
organización de diversas actividades culturais, que incluíron exposicións coma 
Miguel de Cervantes, IV Centenario (1616-2016), O Principiño ao Redor do Mundo, 
Intérpretes na Primeira Guerra Mundial ou as Primeiras Jornadas José Saramago en 
Vigo. A FFT tamén foi elixida para unha sesión das Conversas Nortear organizadas pola 
Conselleira de Cultura da Xunta de Galicia que xuntan a escritoras e escritores de ambos 
lados da fronteira para promover as relación culturais entre os pobos galego e portugués. 

Ademais, a FFT estivo presente nos medios de comunicación galegos a través do seu 
equipo directivo en diversas entrevistas e programas radiofónicos e en prensa.  

No Anexo 1 recóllese a Táboa 1 que inclúe as actividades de promoción dos graos 
canalizadas a través de visitas a centros ou visitas de centros de secundaria á FFT 
realizadas durante o ano 2016.3. Evidencia dunha capacidade docente e investigadora 
(en termos de persoal docente estable) 
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O “Plan de viabilidade” do grao xa indicaba que o Grao en Ciencias da linguaxe e 
estudos literarios conta con profesorado especialista en linguas, lingüística, literatura, 
teoría da literatura, historia, latín e filosofía, altamente cualificado, procedente de 
diferentes áreas de coñecemento da Universidade de Vigo. Concretamente, as áreas 
de coñecemento vinculadas ao título eran e siguen sendo: Filoloxía Galega e 
Portuguesa, Lingua Española, Lingüística Xeral, Teoría da Literatura, Historia 
Contemporánea e Filosofía. 

Proporciónanse na Táboa 2 deste informe os datos referidos ao profesorado do grao no 
curso 2015/2016 co fin de non reiterar a información do plan de viabilidade. 

Táboa 2: Información sobre o profesorado do GCLEL (curso 2015-16)
Profesorado por categoría curso 2015-16 -Titular : 17 

-Contratado/ doutor/a: 3 
-Catedrático/a: 3 
-Visitante: 1 
-Lector/a idioma extranxeiro: 1 
-Contratados/as pedoutorais Xunta: 3 

Profesorado en programas de formación 1 
Sexenios por PDI 34 

Como se desprende da táboa anterior, o número de profesorado con vinculación 
permanente é moi elevado e o número de sexenios tamén resulta indicativo da notable 
capacidade investigadora dos docentes do grao. 

En canto á avaliación da actividade docente, no curso 2015-16 implantouse o 
programa Docentia. 

4. Exposición de medios materiais axeitados

No informe de viabilidade do grao xa se daba conta dos recursos materiais da Facultade 
de Filoloxía e Tradución en termos de equipamento e infraestruturas. Non repetimos 
neste informe a relación de espazos e equipamentos, pero si é preciso salientar algunhas 
accións de mellora e adaptación feitas no centro para o óptimo desenvolvemento dos 
graos impartidos nas súas instalacións.  

En concreto, destaca por un lado a reforma xeral da FFT en canto á  actualización e 
mantemento xeral de infraestruturas. Como se advertiu ao inicio deste informe, a 
conversión do antigo despacho do vicedecanato de calidade do centro nun laboratorio 
de fonética tamén incide na optimización de espazos e servizos, xa que por un lado 
fornece ao centro dun novo recurso para o estudo e a investigación nese ámbito e, por 
outro, achega aos distintos membros do equipo de dirección nun espazo único, co que 
se mellora a eficiencia na xestión do centro. 
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Hai que destacar que as instalacións existentes adaptáronse ao desenvolvemento do 
novo grao tamén na opción da docencia semipresencial. As aulas A5 e B5, que eran 
dúas das aulas de mediana-gran capacidade, dotadas de canóns de vídeo, e sistema 
de son, adaptáronse na actualidade para permitir a grabación das clases para aqueles 
docentes que preferisen a grabación das súas sesións en lugar da grabación de pílulas 
ou doutros recursos de teledocencia. Tamén destacan as aulas de videoconferencia C11 
e B6B, que permiten tamén a impartición de docencia a distancia. Esto permite un 
desenvolvemento óptimo das modalidades presencial e semipresencial do título, e 
xustamente incide na mellora dun dos atractivos e singularidades da titulación. 

5. Taxas curso 2015-16:

No Informe de Revisión pola Dirección referido ao curso 2015-16 faise xa análise das 
taxas do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios. Estas taxas recóllense na 
Táboa 3: 

Táboa 3: Información sobre as taxas do GCLEL (curso 2015-16)
Taxas Total 

Taxa de rendemento 69% 
Taxa de eficiencia Sen datos 
Taxa de abandono Sen datos 
Taxa de graduación Sen datos 
Taxa de éxito 85% 
Taxa de avaliación 81% 
Nota media de acceso 6,9 
Nota mínima de acceso 5,020 
Ocupación 54% 
Preferencia 54% 
Adecuación 85,19% 
Matrículas de novo ingreso por preinscrición 27 
Alumando que participa en programas de 
mobilidade nacionais 

02 

Alumnado que participa en programas de 
mobilidade internacionais 

03 

Alumnado estranxeiro 190 (datos dispoñibles só por centro) 

Posto que o grao aínda non se implantou completamente, non se dispón de datos sobre 
a eficiencia, abandono ou graduación, xa que de momento non existe ningunha 
promoción egresada. En canto á taxa de rendemento, aínda que é a máis baixa dos 
títulos impartidos na FFT (69 %),  si se observa unha lixeira mellora se a comparamos 
coa taxa do curso anterior (2014/2015), que era do 67,69%. 

2 O alumnado adoita participar nestes programas a partir do terceiro curso, polo que hai que esperar a 
coñecer as taxas dos cursos 2016-17 e 2017-18.  
3 O alumnado adoita participar nestes programas a partir do terceiro curso, polo que aínda non se 
dispón de datos, polo que hai que esperar a coñecer as taxas dos cursos 2016-17 e 2017-18.  
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6. Ten carácter esencial ou estratéxico para dar resposta ás necesidades
formativas e científicas do SUG 

O carácter estratéxico e esencial do grao no entorno galego determínase, entre outros 
aspectos, por ter a lingua e a literatura galegas como eixes centrais. Asimesmo, a 
recente incorporación do portugués como lingua optativa para o alumnado de ensino 
medio xenerou unha importante demanda de profesorado de lingua portuguesa, o que 
incide de novo no carácter estratéxico desta titulación. Nese sentido, este grao ten 
carácter singular no SUG, polo que a lectura en termos de viabilidade non debe 
limitarse só aos aspectos cuantitativos en canto a alcanzar o número de matriculados 
inicialmente plantexados, senón que debe ter en conta os aspectos cualitativos 
referidos ao coidado, protección e difusión da lingua galega e o seu potencial na 
formación de docentes de lingua e literatura galega e portuguesa no ensino secundario. 
Tamén debe subliñarse a importancia dos estudos de español na empregabilidade do 
estudantado egresado como profesorado de español no estranxeiro. Por outro lado, 
tamén o espíritu de internacionalización, imprescindible no contexto da universidade 
contemporánea, consolida o carácter estratéxico do grao na medida en que a 
universidade actual ten na internacionalización unha das claves do progreso do 
coñecemento. Por outra banda, a modalidade semipresencial supón unha novidade nos 
graos impartidos dentro do SUG, polo que si implica unha fortaleza na oferta 
formativa de Galicia. Finalmente, a diversificación e especialización acadadas cos 
itinerarios desenvolvidos capacita ao alumnado egresado para a incorporación no 
escenario profesional actual ao mesmo tempo que permite emprender estudos de 
posgrao cunha base forte para abordar a investigación científica. 

7. Xustificación de adaptación á estrutura económica da Comunidade Autónoma,
ás necesidades do seu mercado laboral actual, á existencia dunha demanda real 
por parte da sociedade e do estudantado. 

No Informe de viabilidade do grao xa se detallaban as distintas posibilidades de 
emprego ao que era posible acceder coa formación recibida no GCLEL. Posto que non 
se dispón dunha primeira promoción de egresados e egresadas non podemos 
proporcionar información sobre a empregabilidade real e, polo tanto, non é posible 
valorar o cumprimento desde indicador do plan de viabilidade. 

8. Ten un deseño curricular que favorece a empregabilidade

Un dos aspectos polo que este grao singularízase no SUG é pola súa capacidade para 
formar recursos humanos especializados en cubrir as necesidades da formación non 
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universitaria no contexto galego, e nese sentido resulta central polas mencións 
filolóxicas que permite a súa empregabilidade no ensino secundario. 
Como xa se advertiu no Informe de viabilidade, a formación común, básica e 
obrigatoria, nos dous primeiros anos garante unha formación lingüística e literaria 
para todo o alumnado e, tanto as mencións filolóxicas coma as orientadas ás 
tecnoloxías, á escrita creativa ou ao ensino de segundas linguas apuntan a sectores 
de emprego público e privado.  

9. Evita a especialidade temperá e excesiva

Ata o momento (curso 2016-17) implantáronse correctamente os tres primeiros cursos 
do grao. Os dous primeiros cursos son de formación básica, polo que favorecen unha 
sólida formación inicial de carácter obrigatorio. A Xunta de Facultade aprobou o 16 de 
marzo de 2016 a posta en marcha de 7 módulos, que se cursan a partir de terceiro, polo 
que o alumnado xa dispón dunha base común de contidos xerais antes de iniciar a 
especialización nos diferentes módulos conducentes ás mencións. 

10. Facilita  a  mobilidade  do  estudantado  entre  as  diversas  opcións,
mellorando  a eficiencia no uso dos recursos 

A Facultade de Filoloxía e Tradución é o centro que atrae ao maior número de 
alumnado estranxeiro dentro da Universidade de Vigo. En concreto, o curso 2014-15 o 
centro acolleu a 176 estudantes estranxeiros e o curso 2015-16 recibiu a 190 estudantes 
a través dos programas de mobilidade. Non obstante, en canto á mobilidade do 
alumnado propio hai que mellorar a situación actual e incentivar a participación en 
programas de mobilidade, xa que tanto no curso 2014-15 coma no curso 2015-16 non 
houbo participación do alumnado de Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios, fronte 
aos 85 alumnos e alumnas que participaron no Grao en Tradución e Interpretación e os 
25 no Grao e Linguas Estranxeiras durante o curso 2015-16. Os datos completos poden 
consultarse a través do enlace: 
 https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/show/5/4/19 

Con todo, xa se sinala no informe de viabilidade que o idóneo é que a participación do 
alumnado en programas de mobilidade teña lugar durante o cuarto curso de grao, aínda 
por implantar, polo que os datos verdadeiramente relevantes para coñecer o 
cumprimento deste indicador serán os do curso 2017-18. O que si garante a FFT é a 
posibilidade de que aquel alumnado que desexe realizar estudos no estranxeiro poida 
participar en todos os programas ao seu alcance, tanto en Europa co programa Erasmus, 
como fóra da comunidade europea: Australia (University of Western Sydney), 
Estados Unidos (South Dakota, New México, Wisconsin-Milwaukee), Brasil 
(Sorocaba) e en Francia (Bretagne - Sud). O convenio ISEP que se mantén coas 
Universidades de Estados Unidos permite tamén o estudo nunha trintena de centros 

https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/show/5/4/19
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universitarios deste país. A oferta está á disposición do estudantado, e o esperable é 
que a participación se incremente nos dous últimos cursos do grao. En calquera caso, 
recomendarase aos coordinadores do título que incentiven a mobilidade como unha 
das claves da internacionalización dos estudos e como forma de conseguir unha 
formación máis completa. 

11. Favorece a retención de talento no entorno socioeconómico galego

O desexable é que o alumnado que se forme no Grao en Ciencias da Linguaxe e 
Estudos Literarios poida realizar un desempeño profesional satisfactorio e, no caso de 
que amosen interese e aptitudes para a investigación, que se reteña a ese alumnado nos 
mestrados e programas de doutoramento desenvolvidos no centro. Ata o momento non 
é posible valorar este indicador debido ao feito de non dispor dunha primeira 
promoción de egresados e egresadas. Sen embargo, somos razonablemente optimistas 
ao respecto, xa que a FFT conta cunha oferta ampla de mestrados para este alumnado. 

12. Fomento do espírito emprendedor e o autoemprego do estudantado
egresado 

A Área de Calidade da Universidade de Vigo realiza unha enquisa de satisfacción ás 
persoas tituladas que permiten coñecer a porcentaxe de titulados e tituladas empregados 
e a satisfacción xeral cos títulos. Posto que non se dispón dunha primeira promoción do 
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios, os resultados para o curso 2015-16 
só están dispoñibles para o resto de títulos ofrecidos no centro. Os resultados, que 
amosan un alto nivel de empregabilidade en traballos relacionados coa súa titulación 
para o alumnado de galego e español, foron no conxunto da FFT os que se inclúen nos 
gráficos seguintes: 
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Gráfico 2: Porcentaxe de egresados e egresadas que traballan ou traballaron en algo relativo á titulación 
(2015-16) 

Gráfico 3: Valoración global da satisfacción cos títulos por parte do estudantado egresado (2015-16) 

Do Gráfico 3 despréndese que o nivel de satisfacción co Grao en Estudos de Galego e 
Español é moi notable e, posto que é o grao ao que substiúe o Grao en Ciencias da 
Linguaxe e Estudos Literarios, resulta un dato relevante en canto ás expectativas 
respecto deste último polos elementos básicos que ambos comparten. 

13. Axústase a cuestións de innovación docente e investigadora

O Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios resulta innovador tanto pola 
incorporación da modalidade de docencia semipresencial como por a especialización 
formativa a través dos módulos temáticos ofertados. No plan de viabilidade xa se 
apuntaba a intención de realizar cursos de formación docente en materia de 
teledocencia, e en efecto leváronse a cabo tres cursos dirixidos ao profesorado deste 
grao. O primeiro, en 2014, estivo dirixido a profundizar nas funcionalidades de Faitic, 
a plataforma de teledocencia da Universidade de Vigo. O segundo, celebrado en 2015, 
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estivo dirixido a fornecer ferramentas para a docencia semipresencial. Finalmente, o 
terceiro, titulado ‘Creación de contidos dixitais’ foi organizado pola Universidade de 
Vigo co fin de ofrecer formación aos docentes nesta liña da semipresencialidade. O 
curso estaba inserido nas actividades do Campus Dixital do Mar do que é responsable 
o profesor Domingo Docampo.

No referente á investigación, o profesorado deste grao continúa participando en grupos 
de investigación: “GRADES” (Grupo de Gramática, Discurso e Sociedade); Grupo de 
Investigación de Lengua Española y Lenguas Signadas; Observatorio de Neoloxía 
Léxica; Seminario de lingüística informática; Estudos sobre o Humor Literario; Grupo 
de Análise e Estudo da Literatura e da Traductoloxía; Tecnoloxías e Aplicacións da 
Lingua Galega TALGA; e-LITE: Ediciones y Estudios de Literatura Española; 
GAELT; a Cátedra Internacional José Saramago ou Feminario Interdisciplinar 'Teorías 
Feministas e Teoría Queer'. Estes grupos lideran proxectos financiados polas 
administracións públicas e inclúen ao alumnado de programas de 
doutoramento desenvolvidos no centro, polo que se asegura a continuidade 
investigadora dos egresados e egresadas no título que desexen cursar estudos de 
posgrao. 

14. Acreditación da viabilidade económica, atendendo aos recursos dispoñibles

A Facultade de Filoloxía e Tradución dispón dos medios necesarios para o ensino 
presencial e semipresencial do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios, 
como demostra o seu óptimo desenvolvemento nos tres cursos que leva implantado. A 
Universidade de Vigo tamén proporciona a plataforma de teledocencia Faitic (cos 
sistemas Moodle e Claroline) que garante o ensino na modalidade semipresencial e, 
en xeral, que sirve de apoio á docencia presencial. Finalmente,  o  servizo de Uvigo-
Tv permitiu virtualizar contidos a través da grabación de pílulas docentes ou da 
grabación das clases maxistrais para que o alumnado semipresncial poida consultar 
estes materiais no momento en que o desexen e seguir así o ritmo do curso. 

15. Acreditación da non coincidencia de obxectivos nin contidos con outros títulos
oficiais existentes na mesma universidade, coa finalidade de evitar a 
multiplicidade de títulos (non coincidencia do 50% dos créditos) 

Continúan sen existir na actualidade dentro do Sistema Universitario Galego estudos 
de grao coincidentes en contidos e obxectivos co Grao en Ciencias da Linguaxe e 
Estudos Literarios. O cadro de resumo da oferta do SUG e o comentario das diferenzas 
no plans de estudo recóllense no indicador 16. 

16. Xustificación do encadre da proposta dentro da oferta global galega
garantindo o equilibrio nos diferentes campus e potenciando a súa singularidade 
dentro do Sistema Universitario Galego. 
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Os datos de matrícula analizados retrospectivamente entre o primeiro curso 
implantado en 2014/2015 e o curso 2016/2017 segundo a procedencia do alumnado 
revelan a capacidade do grao para atraer alumnado dende distintos puntos da 
comunidade galega. Pode destacarse o feito de que esa capacidade de atraer 
estudantado de diversos puntos de Galicia mantense de forma crecente durante os 
tres cursos implantados na actualidade. Pode inferirse por iso a singularidade do grao 
no SUG, posto que o alumnado que procede das provincias de A Coruña, Lugo ou 
Ourense non dispón de oferta semellante no resto de universidades  

Na Táboa 4 resúmese a diferenza fundamental entre os graos que presentan unha oferta 
semellante no resto do SUG. 

Táboa 4. Comparación da oferta actual do SUG 
Mantemento da singularidade do GCLEL dentro do SUG 

(2016) 
Universidade Estudos de lingua e 

literaturas (Ámbito de Artes 
e Humanidades) 

Diferenza 

Universidade 
de Vigo 

(a) Grao en Linguas 
Estranxeiras 

(b) Grao en Tradución e 
Interpretación 

(c) Grao en Ciencias da 
Linguaxe e Estudos 
Literarios 

Non fornecen formación específica en 
lingua e literatura española, galega e 
portuguesa. 

Universidade 
de Santiago de 

Compostela 
(USC) 

(a) Grao en Ciencias da 
Cultura e Difusión 
Cultural 

(b) Filoloxía Clásica 

(c) Lingua e Literatura 
Españolas (Lugo) 

(d) Lingua e Literatura 
Españolas (Santiago) 

(e) Lingua e Literatura 
Galegas 

(f) Lingua e Literatura 
inglesas 

(a) Este grao si inclúe formación básica 
en linguas e literaturas (español, galego, 
inglés e francés), pero non en lingua 
portuguesa. Asimesmo, afonda en 
contidos de historia e xestión cultural en 
maior medida que nos contidos 
filolóxicos. Tampouco forma en ensino de 
segundas linguas. 

(b) Este grao céntrase no estudo da 
lingua, literatura e cultura grega e latina. 

(c) Equivale aos estudos de Filoloxía 
Hispánica.  
(d) Equivale aos estudos de Filoloxía 
Hispánica. 
(e) Equivale aos estudos de Filoloxía 
Galega. 
(f) Non proporciona formación nas 
linguas e literaturas española, galega e 
portuguesa. 
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(g) Linguas e Literaturas 
Modernas 

(g) Ademais da formación lingüística dos 
módulos obrigatorios e a formación 
“Maior” en románicas, o grao dispón de 
módulos complementarios no estudo das 
linguas seguintes (a escoller): alemán, 
francés, italiano, portugués e románicas. 
Nese último grupo inclúense as linguas 
española e galega. A formación que 
proporciona non aborda os estudos 
culturais ou o ensino de segundas linguas 
nin profundiza na formación filolóxica en 
español e galego. 

Universidade 
da Coruña 

(a) Grao en español 

(b) Grao en Galego e 
Portugués 

(c) Grao en Inglés 

(d) Programa de 
simultaneidade do 
Grao en Inglés: 
Estudios Lingüísticos 
e Literarios e o Grao 
en español: Estudios 
Lingüísticos e 
Literarios 

(e) Programa de 
simultaneidade do 
Grao en Inglés: 
Estudios Lingüísticos 
e Literarios e o Grao 
en galego e portugués: 
Estudios Lingüísticos 
e Literarios 

(f) Programa de 
simultaneidade do 
Grao en español: 
Estudios Lingüísticos 
e Literarios e o Grao 
en galego e portugués: 
Estudios Lingüísticos 
e Literarios 

(a) Non forma nas linguas e literaturas 
galega e portuguesa. 
(b) Non forma en lingua española. 

(c) Só presenta formación en lingua, 
literatura e cultura inglesas (e moi básica 
en galego e español). 
(d) Non forma nas linguas e literaturas 
galega nin portuguesa. 

(e) Non proporciona formación en lingua 
e literatura españolas. 

(f) O estudantado que desexe facerse coa 
titulación (doble grao) debe cursar 5 anos 
(fronte aos catro anos do Grao en 
Ciencias da Linguaxe e Estudos 
Literarios). Non presenta especialización 
en ensino de segundas linguas ou en 
escrita creativa. 

O título proporciona formación básica e obrigatoria nas linguas oficiais de Galicia e 
nas súas correspondentes literaturas, á parte de contidos en materias fundamentais 
como lingüística, teoría da literatura, historia ou latín, entre outros. No curso 
2016-17 implantouse o terceiro curso do grao, e con el os módulos especializados que 
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conducen a mencións en aspectos innovadores como o ensino de linguas, escritura 
creativa, estudos lusófonos, novas tecnoloxías ou estudos culturais. Con as mencións 
que se obteñen a partir do estudo de especialización nos diferentes módulos espérase 
que o estudantado egresado poida inserirse no mundo profesional ou da investigación 
nas diferentes dimesnsións do ámbito humanístico.  

17. Vinculación coas titulacións de máster e doutoramento existentes

Coa excepción do Mestrado en Teatro e Artes escénicas e do Mestrado en Lingua e 
Comunicación nos negocios (que non se imparten o curso 2016-17), a oferta continúa 
a ser a mesma que se indicaba no plan de viabilidade do grao. Na FFT ofrécense 
actualmente tres programas de mestrado e cinco de doutoramento. Entre eles, os 
seguintes poden considerarse como continuacións especializadas do Grao en Ciencias 
da linguaxe e estudos literarios: 

-Mestrado en Lingüística aplicada 

http://www.udc.es/filo/mestrados/MILA/ 

-Doutoramento en Estudos lingüísticos 

http:://doutoramento/eling.uvigo.es 

-Doutoramento en interuniversitario en Estudos literarios. 

http://doutoramentoestudosliterarios.webs.uvigo.es/ 

18. Fomento da utilización das TIC e novas tecnoloxías

O Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios fomenta o coñecemento e 
utilización de novas tecnoloxías por dous motivos fundamentais. O primeiro é o 
feito de que a docencia semipresencial esixe un manexo correcto das tecnoloxías 
dixitais para a docencia virtual tanto por parte de docentes coma de discentes. O 
segundo é o feito de formar nun módulo de tecnoloxías da linguaxe, que 
actualmente (curso 2016-17), tras decisión da Xunta de Facultade, non se 
implantou, pero hai intención de recuperalo en próximos cursos se as 
circunstancias académicas e/ou económicas o posibilitan. 

http://doutoramentoestudosliterarios.webs.uvigo.es/
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19. Incardinación en redes internacionais de calidade 
A correcta implantación do Sistema de Garantía Interno da Calidade (SGIC) 
da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo está 
certificada de acordo ao establecido no programa FIDES- AUDIT, 
desenvolvido pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
(ACSUG).  
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ANEXO 1 

Táboa 1: Promoción do grao nos centros de secundaria: visitas e recepcións na FFT 

INSTITUTO LUGAR DATA Alumnado 

presente 

Docente comisionado 

LOS SAUCES FFT 20/11/2016 José Montero Reguera 
COLEGIO S. MIGUEL II FFT 16/12/2016 70 Luis Alonso Bacigalupe 

IES LAURO OLMO  O Barco 19/01/2016 Luis Alonso Bacigalupe 
IES DE SABÓN E COLEXIO 

BOUZA BREY 
FFT 26/01/2016 53+20 Mª Carmen Cabeza Pereiro 

IES POLITÉCNICO DE 
VIGO 

FFT 02/02/2016 70 Ana Pereira 

IES FENE( II XORNADAS 
DE ORIENTACIÓN 

Fene 02/02/2016 Ana Pereira 

IES POLITÉCNICO DE 
VIGO 

FFT 04/02/2016 90 Luis Alonso Bacigalupe 

IES PINTOR COLMEIRO Silleda 11/02/2016 Luis Alonso Bacigalupe 
IES DE MOS E CPR SANTA 

CRISTINA 
FFT 11/02/2016 26+11+8 

38 
María del Carmen Cabeza 

IES CHAN DO MONTE E 
JOHAN CARBALLEIRA 

Marín 
Bueu 

16/02/2016 18 Luis Alonso Bacigalupe 

EDUGAL 2016 Pazo de 
Congresos 
Pontevedra 

17-19/02 Jorge Figueroa Dorrego 
Luis Alonso 
Bacigalupe 

Manuel Candelas 
Maruxa Cabeza  

MARÍA AUXILIADORA 
SALESIANOS 

FFT 25/02/2016 60 María del Carmen Cabeza 

SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS 

Pontevedra 02/03/2016 49 Nuria Yáñez Bouza  

AMOR DE DIOS e 
IES BEADE 

FFT 10/03/2016 42 
53 

Luis Alonso Bacigalupe 

IES DE AMES Ames 14/03/2016 60 Susana Rodríguez Barcia 

IES SANTA IRENE FFT 15/03/2016 70 María del Carmen Cabeza 

IES VAL DO TEA 17/03/2016 60 Luis Alonso Bacigalupe 

IES AS BARXAS 49 Lourdes Lorenzo 

IES PONTECESO Ponteceso 30/03/2016 39 Luis Alonso Bacigalupe 
IES TOMIÑO FFT 01/04/2016 45 Ana Pereira 

IES AS BARXAS FFT 49 María del Carmen Cabeza 

CEMAR MONDARIZ FFT 15/04/2016 70 Luis Alonso Bacigalupe 
IES VAL MIÑOR FFT 20/04/2016 10+17+16 Luis Alonso Bacigalupe 

IES PEDRO FLORIANI 
(Redondela) 

FFT 24/05/2016 15 María del Carmen Cabeza 

IES POIO FFT 08/06/2016 Jorge Figueroa Dorrego 



Informe de PDA por Centro
[301] Facultade de Filoloxía e Tradución

Curso: 2016/2017

(ODIEV01) Oferta de Materias Específicas de Departamentos
para Alumnos ISEP e Erasmus

Código Contido Tipo Área/Dep. Docen. Cuad. Cred. N.Nv N.Rep N.Ef H.Impart H.Matric. TMG Presen.
1º Curso

ODIEH05001 Historia de
España

OP D00h05 1C 6.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.00 32.00

ODIEH05002 Historia da Unión
Europea

OP D00h05 2C 6.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.00 32.00

ODIEH10001 Información e
comunicación en
español

OP
D00h10 2C

6.0
0.0 0.0 0.0 48.0

0.0 0.00 32.00

ODIEH11001 Leccións de
literatura
española e
hispanoamericana

OP D00h11 1C 6.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.00 32.00

D00h11 2C 10.0 0.0 10.0 48.0

ODIEH12001 Bilingüismo e
educación
bilingüe

OP
D00h12 1SG

6.0
0.0 0.0 0.0 48.0

0.0 0.00 32.00

ODIEH12002 Linguas,
comunicación e
culturas

OP
D00h12 2C

6.0
0.0 0.0 0.0 48.0

0.0 0.00 32.00

36

(V01G160V01) Grao en Estudos de Galego e Español
Código Contido Tipo Área/Dep. Docen. Cuad. Cred. N.Nv N.Rep N.Ef HA HB HC GA GB GC H.Impart H.Matric. TMG Presen.

1º Curso
G160101 Lingua:

Comunicación oral
e escrita: Español
I

FB

D00h10 EX/MX 1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G160102 Filosofía: Filosofía
da ciencia e da
linguaxe

FB
D00x11 EX/MX 1SG

6.0
0.0 3.0 0.0 Sen docencia

G160103 Idioma moderno:
Lingua portuguesa
I

FB
D00h03 EX/MX 1SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G160104 Literatura:
Panorama da
literatura galega I

FB
D00h03 EX/MX 1SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G160105 Lingüística:
Introdución ao
estudo da linguaxe
e a comunicación

FB

D00h12 EX/MX 1SG

6.0

0.0 1.0 0.0 Sen docencia

G160201 Lingua:
Comunicación oral
e escrita: Galego I

FB
D00h03 EX/MX 2SG

6.0
0.0 1.0 0.0 Sen docencia

G160202 Idioma moderno:
Lingua portuguesa
II

FB
D00h03 EX/MX 2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G160203 Lingua clásica:
Lingua latina

FB D00h03 EX/MX 2SG 6.0 0.0 4.0 0.0 Sen docencia

G160204 Literatura:
Panorama da
literatura en lingua
española I

FB

D00h11 EX/MX 2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G160205 Literatura: Teoría
da literatura

FB D00h11 EX/MX 2SG 6.0 0.0 1.0 0.0 Sen docencia

2º Curso
G160301 Estrutura e análise

das linguas galega
e española:
Introdución á
sintaxe

OB

D00h03 EX/MX 1SG

6.0

0.0 7.0 0.0 Sen docencia

G160302 Informática para a
lingüística e a
literatura

OB
D00h12 EX/MX 1SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G160303 Panorama da
literatura galega II

OB D00h03 EX/MX 1SG 6.0 0.0 5.0 0.0 Sen docencia

G160304 Retórica OB D00h11 EX/MX 1SG 6.0 0.0 2.0 0.0 Sen docencia
G160305 Comunicación oral

e escrita: Español
OB D00h10 EX/MX 1SG 6.0 0.0 1.0 0.0 Sen docencia



II
G160401 Análise do discurso OB D00h12 EX/MX 2SG 6.0 1.0 5.0 1.0 Sen docencia
G160402 Estrutura e análise

das linguas galega
e española:
Semántica,
pragmática e
léxico

OB

D00h10 EX/MX 2SG

6.0

1.0 2.0 1.0 Sen docencia

G160403 Literatura
comparada

OB D00h11 EX/MX 2SG 6.0 1.0 2.0 1.0 Sen docencia

G160404 Panorama da
literatura en lingua
española II

OB
D00h11 EX/MX 2SG

6.0
1.0 5.0 1.0 Sen docencia

G160405 Comunicación oral
e escrita: Galego
II

OB
D00h03 EX/MX 2SG

6.0
0.0 2.0 0.0 Sen docencia

3º Curso
G160501 Comunicación nas

empresas e nas
institucións en
galego e español

OB D00h10 EX/MX 1SG 6.0 15.0 1.0 16.0 Sen docencia

D00h10 EX/MX 1SG 15.0 1.0 16.0 Ver primario: V01-G160501

G160502 Gramática
española I

OB D00h10 EX/MX 1SG 6.0 20.0 1.0 21.0 Sen docencia
D00h10 EX/MX 1SG 20.0 1.0 21.0 Ver primario: V01-G160502

G160503 Gramática
española II

OB D00h10 EX/MX 1SG 6.0 27.0 0.0 27.0 Sen docencia
D00h10 EX/MX 1SG 27.0 0.0 27.0 Ver primario: V01-G160503

G160504 Fonética e
fonoloxía do
español

OB D00h10 EX/MX 1SG 6.0 17.0 3.0 19.0 Sen docencia

D00h10 EX/MX 1SG 17.0 3.0 19.0 Ver primario: V01-G160504

G160505 Literatura
medieval galega-
portuguesa

OB D00h03 EX/MX 1SG 6.0 14.0 3.0 16.0 Sen docencia

D00h03 EX/MX 1SG 14.0 3.0 16.0 Ver primario: V01-G160505

G160506 Panorama das
literaturas
lusófonas

OB D00h03 EX/MX 1SG 6.0 14.0 1.0 15.0 Sen docencia

D00h03 EX/MX 1SG 14.0 1.0 15.0 Ver primario: V01-G160506

G160507 Seminario de
literatura galega
ata 1900

OB D00h03 EX/MX 1SG 6.0 14.0 0.0 14.0 Sen docencia

D00h03 EX/MX 1SG 14.0 0.0 14.0 Ver primario: V01-G160507

G160508 Seminario de
literatura galega
desde 1900 ata
1936

OB D00h03 EX/MX 1SG 6.0 14.0 1.0 15.0 Sen docencia

D00h03 EX/MX 1SG 14.0 1.0 15.0 Ver primario: V01-G160508

G160601 Sociolingüística e
planificación
lingüística do
galego e do
español

OB
D00h03 EX/MX 2SG

6.0
9.0 0.0 9.0 Sen docencia

D00h03 EX/MX 2SG 9.0 0.0 9.0 Ver primario: V01-G160601

G160602 Gramática galega I OB D00h03 EX/MX 2SG 6.0 10.0 0.0 10.0 Sen docencia
D00h03 EX/MX 2SG 10.0 0.0 10.0 Ver primario: V01-G160602

G160603 Gramática galega
II

OB D00h03 EX/MX 2SG 6.0 10.0 1.0 11.0 Sen docencia
D00h03 EX/MX 2SG 10.0 1.0 11.0 Ver primario: V01-G160603

G160604 Fonética e
fonoloxía do
galego

OB D00h03 EX/MX 2SG 6.0 9.0 0.0 9.0 Sen docencia

D00h03 EX/MX 2SG 9.0 0.0 9.0 Ver primario: V01-G160604

G160605 O teatro da
literatura española
dos séculos XVI e
XVII

OB D00h11 EX/MX 2SG 6.0 20.0 3.0 23.0 Sen docencia

D00h11 EX/MX 2SG 20.0 3.0 23.0 Ver primario: V01-G160605

G160606 Poesía e prosa da
literatura española
dos séculos XVI e
XVII

OB D00h11 EX/MX 2SG 6.0 19.0 1.0 20.0 Sen docencia

D00h11 EX/MX 2SG 19.0 1.0 20.0 Ver primario: V01-G160606

G160607 Literatura
medieval española

OB D00h11 EX/MX 2SG 6.0 18.0 3.0 20.0 Sen docencia
D00h11 EX/MX 2SG 18.0 3.0 20.0 Ver primario: V01-G160607

G160608 Literatura
hispanoamericana:
Narrativa e ensaio

OB D00h11 EX/MX 2SG 6.0 18.0 4.0 20.0 Sen docencia

D00h11 EX/MX 2SG 18.0 4.0 20.0 Ver primario: V01-G160608

3º e 4º Curso
G160901 Comunicación

científica-técnica
en galego e
español

OP D00h03 EX/MX 1SG 6.0 6.0 0.0 6.0 Sen docencia
D00h03 EX/MX 1SG 6.0 0.0 6.0 Ver primario: V01-G160901
D00h03 EX/MX 1SG 6.0 0.0 6.0 Ver primario: V01-G160901
D00h03 EX/MX 1SG 6.0 0.0 6.0 Ver primario: V01-G160901

G160902 Comunicación nos
medios (en
español e galego)

OP D00h10 1SG 6.0 4.0 0.0 4.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 210.0 4.38 32.00
D00h10 EX/MX 1SG 4.0 0.0 4.0 Ver primario: V01-G160902
D00h10 EX/MX 1SG 4.0 0.0 4.0 Ver primario: V01-G160902
D00h10 EX/MX 1SG 4.0 0.0 4.0 Ver primario: V01-G160902

G160903 O español
coloquial e as súas
variedades

OP D00h10 EX/MX 1SG 6.0 15.0 0.0 15.0 Ver primario: V01-G160903
D00h10 EX/MX 1SG 15.0 0.0 15.0 Ver primario: V01-G160903
D00h10 1SG 15.0 0.0 15.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0
D00h10 EX/MX 1SG 15.0 0.0 15.0 Ver primario: V01-G160903

G160904 Edición de textos OP D00h03 EX/MX 1SG 6.0 5.0 0.0 5.0 Sen docencia
D00h03 EX/MX 1SG 5.0 0.0 5.0 Ver primario: V01-G160904
D00h03 EX/MX 1SG 5.0 0.0 5.0 Ver primario: V01-G160904
D00h03 EX/MX 1SG 5.0 0.0 5.0 Ver primario: V01-G160904

G160905 Lingüística,
comunicación e

OP D00h12 EX/MX 1SG 6.0 10.0 1.0 11.0 Ver primario: V01-G160905
D00h12 EX/MX 1SG 10.0 1.0 11.0 Ver primario: V01-G160905



cognición D00h12 EX/MX 1SG 10.0 1.0 11.0 Sen docencia
D00h12 EX/MX 1SG 10.0 1.0 11.0 Ver primario: V01-G160905

G160906 Edición de textos
literarios

OP D00h11 1SG 6.0 4.0 2.0 4.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 210.0 4.38 32.00
D00h11 EX/MX 1SG 4.0 2.0 4.0 Ver primario: V01-G160906
D00h11 EX/MX 1SG 4.0 2.0 4.0 Ver primario: V01-G160906
D00h11 EX/MX 1SG 4.0 2.0 4.0 Ver primario: V01-G160906

G160907 Literatura e cine OP D00h11 1SG 6.0 37.0 2.0 39.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 2,047.5 42.66 32.00
D00h11 EX/MX 1SG 37.0 2.0 39.0 Ver primario: V01-G160907
D00h11 EX/MX 1SG 37.0 2.0 39.0 Ver primario: V01-G160907
D00h11 EX/MX 1SG 37.0 2.0 39.0 Ver primario: V01-G160907

G160908 Historia do libro OP EX/MX 1SG 6.0 0.0 0.0 0.0 Sen docencia
EX/MX 1SG 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G160908
EX/MX 1SG 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G160908
EX/MX 1SG 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G160908

G160909 Tradución literaria OP EX/MX 1SG 6.0 0.0 0.0 0.0 Sen docencia
EX/MX 1SG 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G160909
EX/MX 1SG 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G160909
EX/MX 1SG 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G160909

G160910 Obradoiro de
produción de
textos literarios

OP D00h03 EX/MX 1SG 6.0 9.0 0.0 9.0 Sen docencia
D00h03 EX/MX 1SG 9.0 0.0 9.0 Ver primario: V01-G160910
D00h03 EX/MX 1SG 9.0 0.0 9.0 Ver primario: V01-G160910
D00h03 EX/MX 1SG 9.0 0.0 9.0 Ver primario: V01-G160910

G160911 O español e o
galego como
segundas linguas

OP D00h10 EX/MX 2SG 6.0 1.0 0.0 1.0 Sen docencia
D00h10 EX/MX 2SG 1.0 0.0 1.0 Ver primario: V01-G160911
D00h10 EX/MX 2SG 1.0 0.0 1.0 Ver primario: V01-G160911
D00h10 EX/MX 2SG 1.0 0.0 1.0 Ver primario: V01-G160911

G160912 Prácticas de
gramática
contrastiva

OP D00h03 EX/MX 2SG 6.0 1.0 1.0 1.0 Sen docencia
D00h03 EX/MX 2SG 1.0 1.0 1.0 Ver primario: V01-G160912
D00h03 EX/MX 2SG 1.0 1.0 1.0 Ver primario: V01-G160912
D00h03 EX/MX 2SG 1.0 1.0 1.0 Ver primario: V01-G160912

G160913 Lingua de signos
española

OP D00h10 2SG 6.0 4.0 1.0 4.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 210.0 4.38 32.00
D00h10 EX/MX 2SG 4.0 1.0 4.0 Ver primario: V01-G160913
D00h10 EX/MX 2SG 4.0 1.0 4.0 Ver primario: V01-G160913
D00h10 EX/MX 2SG 4.0 1.0 4.0 Ver primario: V01-G160913

G160914 Dialectoloxía do
galego

OP D00h03 EX/MX 2SG 6.0 5.0 0.0 5.0 Sen docencia
D00h03 EX/MX 2SG 5.0 0.0 5.0 Ver primario: V01-G160914
D00h03 EX/MX 2SG 5.0 0.0 5.0 Ver primario: V01-G160914
D00h03 EX/MX 2SG 5.0 0.0 5.0 Ver primario: V01-G160914

G160915 Lexicografía do
español e do
galego

OP D00h10 EX/MX 2SG 6.0 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G160915
D00h10 EX/MX 2SG 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G160915
D00h10 EX/MX 2SG 0.0 0.0 0.0 Sen docencia
D00h10 EX/MX 2SG 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G160915

G160916 Linguas da
Península Ibérica

OP D00h03 2SG 6.0 6.0 0.0 6.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 315.0 6.56 32.00
D00h03 EX/MX 2SG 6.0 0.0 6.0 Ver primario: V01-G160916
D00h03 EX/MX 2SG 6.0 0.0 6.0 Ver primario: V01-G160916
D00h03 EX/MX 2SG 6.0 0.0 6.0 Ver primario: V01-G160916

G160917 As escritoras da
historia literaria

OP D00h11 2SG 6.0 2.0 0.0 2.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 105.0 2.19 32.00
D00h11 EX/MX 2SG 2.0 0.0 2.0 Ver primario: V01-G160917
D00h11 EX/MX 2SG 2.0 0.0 2.0 Ver primario: V01-G160917
D00h11 EX/MX 2SG 2.0 0.0 2.0 Ver primario: V01-G160917

G160918 Literatura latina OP D00h03 1SG 6.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 0.0 0.00 32.00
D00h03 EX/MX 1SG 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G160918
D00h03 EX/MX 1SG 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G160918
D00h03 EX/MX 1SG 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G160918

G160919 Estética e teoría
da arte

OP EX/MX 2SG 6.0 0.0 0.0 0.0 Sen docencia
EX/MX 2SG 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G160919
EX/MX 2SG 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G160919
EX/MX 2SG 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G160919

G160920 Seminario de
literatura hispánica

OP D00h11 EX/MX 2SG 6.0 6.0 1.0 6.0 Sen docencia
D00h11 EX/MX 2SG 6.0 1.0 6.0 Ver primario: V01-G160920
D00h11 EX/MX 2SG 6.0 1.0 6.0 Ver primario: V01-G160920
D00h11 EX/MX 2SG 6.0 1.0 6.0 Ver primario: V01-G160920

G160921 Textos canónicos
da literatura
galega

OP D00h03 EX/MX 2SG 6.0 6.0 0.0 6.0 Sen docencia
D00h03 EX/MX 2SG 6.0 0.0 6.0 Ver primario: V01-G160921
D00h03 EX/MX 2SG 6.0 0.0 6.0 Ver primario: V01-G160921
D00h03 EX/MX 2SG 6.0 0.0 6.0 Ver primario: V01-G160921

G160922 Crítica literaria OP D00h11 EX/MX 2SG 6.0 15.0 0.0 15.0 Sen docencia
D00h11 EX/MX 2SG 15.0 0.0 15.0 Ver primario: V01-G160922
D00h11 EX/MX 2SG 15.0 0.0 15.0 Ver primario: V01-G160922
D00h11 EX/MX 2SG 15.0 0.0 15.0 Ver primario: V01-G160922

4º Curso
G160701 Gramática

española III
OB D00h10 1SG 6.0 14.0 3.0 16.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 840.0 17.50 32.00

D00h10 1SG 14.0 3.0 16.0 Ver primario: V01-G160701
G160702 Historia da lingua

española
OB D00h10 1SG 6.0 15.0 3.0 17.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 892.5 18.59 32.00

D00h10 1SG 15.0 3.0 17.0 Ver primario: V01-G160702
G160703 O español de OB D00h10 1SG 6.0 18.0 1.0 19.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 997.5 20.78 32.00



américa e o
español no mundo

D00h10 1SG 18.0 1.0 19.0 Ver primario: V01-G160703

G160704 Seminario de
literaturas e
culturas lusófonas

OB D00h03 1SG 6.0 5.0 1.0 5.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 262.5 5.47 32.00

D00h03 1SG 5.0 1.0 5.0 Ver primario: V01-G160704

G160705 Seminario de
literatura galega
desde 1936 a
1975

OB D00h03 1SG 6.0 4.0 1.0 4.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 210.0 4.38 32.00

D00h03 1SG 4.0 1.0 4.0 Ver primario: V01-G160705

G160706 Seminario de
literatura galega
desde 1975 ata a
actualidade

OB D00h03 1SG 6.0 4.0 5.0 4.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 210.0 4.38 32.00

D00h03 1SG 4.0 5.0 4.0 Ver primario: V01-G160706

G160801 Gramática galega
III

OB D00h03 2SG 6.0 7.0 2.0 8.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 420.0 8.75 32.00
D00h03 2SG 7.0 2.0 8.0 Ver primario: V01-G160801

G160802 Historia da lingua
galega

OB D00h03 2SG 6.0 7.0 1.0 8.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 420.0 8.75 32.00
D00h03 2SG 7.0 1.0 8.0 Ver primario: V01-G160802

G160803 Terminoloxía e
neoloxía do galego

OB D00h03 2SG 6.0 6.0 1.0 6.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 315.0 6.56 32.00
D00h03 2SG 6.0 1.0 6.0 Ver primario: V01-G160803

G160804 Literatura
española dos
séculos XVIII e
XIX

OB D00h11 2SG 6.0 11.0 2.0 12.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 630.0 13.13 32.00

D00h11 2SG 11.0 2.0 12.0 Ver primario: V01-G160804

G160805 Literatura
española dos
séculos XX e XXI

OB D00h11 2SG 6.0 11.0 1.0 12.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 630.0 13.13 32.00

D00h11 2SG 11.0 1.0 12.0 Ver primario: V01-G160805

G160806 Literatura
hispanoamericana:
Poesía e teatro

OB D00h11 2SG 6.0 11.0 1.0 12.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 630.0 13.13 32.00

D00h11 2SG 11.0 1.0 12.0 Ver primario: V01-G160806

G160991 Traballo de Fin de
Grao

OB D00h03 2SG 6.0 16.0 9.0 18.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.00 3.33

426

(V01G180V01) Grao en Linguas Estranxeiras
Código Contido Tipo Área/Dep. Docen. Cuad. Cred. N.Nv N.Rep N.Ef HA HB HC GA GB GC H.Impart H.Matric. TMG Presen.

1º Curso
G180101 Historia:

Historia dos
países do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

FB

D00h05 1SG

6.0

55.0 4.0 59.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 2.0 72.0

3,097.5 43.02 32.00

G180102 Lingua:
Comunicación
escrita e oral
en lingua
galega

FB

D00h03 1SG

6.0

4.0 0.0 4.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

210.0 4.38 32.00

G180103 Lingua:
Comunicación
escrita e oral
en lingua
española

FB

D00h10 1SG

6.0

51.0 0.0 51.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 2.0 72.0

2,677.5 37.19 32.00

G180104 Idioma
moderno:
Primeiro
idioma
estranxeiro I:
Inglés

FB

D00h04 1SG

6.0

60.0 3.0 63.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 3.0 104.0

3,307.5 31.80 34.67

G180105 Idioma
moderno:
Primeiro
idioma
estranxeiro
II: Inglés

FB

D00h04 1SG

6.0

57.0 10.0 65.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 3.0 104.0

3,412.5 32.81 34.67

G180106 Idioma
moderno:
Segundo
idioma
estranxeiro I:
Francés

FB

D00h04 1SG

6.0

32.0 1.0 33.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,732.5 33.32 34.67

G180107 Idioma
moderno:
Segundo
idioma
estranxeiro I:
Alemán

FB

D00h04 1SG

6.0

26.0 2.0 28.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,470.0 28.27 34.67

G180108 Idioma
moderno:
Segundo
idioma
estranxeiro I:
Portugués

FB

D00h03 1SG

6.0

32.0 5.0 36.0 Ver primario: V01-G400105

G180201 Lingüística:
Describir a
linguaxe

FB
D00h12 2SG

6.0
54.0 3.0 57.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 2.0 72.0

2,992.5 41.56 32.00



G180202 Literatura:
Pensar a
literatura

FB D00h11 2SG 6.0 54.0 1.0 55.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 2.0 72.0 2,887.5 40.10 32.00

G180203 Idioma
moderno:
Primeiro
idioma
estranxeiro
III: Inglés

FB

D00h04 2SG

6.0

56.0 1.0 57.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 3.0 104.0

2,992.5 28.77 34.67

G180204 Idioma
moderno:
Primeiro
idioma
estranxeiro
IV: Inglés

FB

D00h04 2SG

6.0

56.0 6.0 62.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 3.0 104.0

3,255.0 31.30 34.67

G180205 Idioma
moderno:
Segundo
idioma
estranxeiro
II: Francés

FB

D00h04 2SG

6.0

32.0 1.0 33.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,732.5 33.32 34.67

G180206 Idioma
moderno:
Segundo
idioma
estranxeiro
II: Alemán

FB

D00h04 2SG

6.0

25.0 3.0 28.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,470.0 28.27 34.67

G180207 Idioma
moderno:
Segundo
idioma
estranxeiro
II: Portugués

FB

D00h03 2SG

6.0

11.0 0.0 11.0 Ver primario: V01-G230208

2º Curso
G180301 Introdución á

literatura do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB

D00h04 1SG

9.0

46.0 5.0 51.0 52.0 0.0 26.0 1.0 0.0 3.0 130.0

4,016.3 30.89 34.67

G180302 Primeiro
idioma
estranxeiro
V: Inglés

OB

D00h04 1SG

6.0

63.0 20.0 72.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 3.0 104.0

3,780.0 36.35 34.67

G180303 Pronunciación
do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB

D00h04 1SG

9.0

41.0 15.0 47.0 52.0 0.0 26.0 1.0 0.0 3.0 130.0

3,701.3 28.47 34.67

G180304 Segundo
idioma
estranxeiro
III: Francés

OB

D00h04 1SG

6.0

23.0 1.0 24.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,260.0 24.23 34.67

G180305 Segundo
idioma
estranxeiro
III: Alemán

OB

D00h04 1SG

6.0

19.0 2.0 21.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,102.5 21.20 34.67

G180306 Segundo
idioma
estranxeiro
III:
Portugués

OB

D00h03 NI/NM 1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G180401 Análise e
interpretación
literaria de
textos do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB

D00h04 2SG

9.0

38.0 3.0 41.0 52.0 0.0 26.0 1.0 0.0 2.0 104.0

3,228.8 31.05 34.67

G180402 Morfosintaxe
do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB

D00h04 2SG

9.0

37.0 9.0 42.0 52.0 0.0 26.0 1.0 0.0 2.0 104.0

3,307.5 31.80 34.67

G180403 Primeiro
idioma
estranxeiro
VI: Inglés

OB

D00h04 2SG

6.0

46.0 4.0 50.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 2.0 78.0

2,625.0 33.65 34.67

G180404 Segundo
idioma
estranxeiro
IV: Francés

OB

D00h04 2SG

6.0

22.0 2.0 24.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,260.0 24.23 34.67

G180405 Segundo
idioma
estranxeiro
IV: Alemán

OB

D00h04 2SG

6.0

18.0 2.0 20.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,050.0 20.19 34.67

G180406 Segundo
idioma
estranxeiro
IV: Portugués

OB

NI/NM 2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Sen docencia

3º Curso



G180501 Adquisición e
aprendizaxe
do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB D00h04 2SG 6.0 58.0 16.0 66.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 2.0 78.0 3,465.0 44.42 34.67

G180502 Ámbitos
literarios I do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB

D00h04 1SG

6.0

59.0 5.0 64.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 2.0 78.0

3,360.0 43.08 34.67

G180503 Primeiro
idioma
estranxeiro
VII: Inglés

OB

D00h04 1SG

9.0

66.0 7.0 73.0 52.0 0.0 26.0 1.0 0.0 3.0 130.0

5,748.8 44.22 34.67

G180504 Terceiro
idioma
estranxeiro I:
Francés

OB

D00h04 1SG

9.0

14.0 1.0 15.0 52.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 78.0

1,181.3 15.14 34.67

G180505 Terceiro
idioma
estranxeiro I:
Alemán

OB

D00h04 1SG

9.0

13.0 1.0 14.0 52.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 78.0

1,102.5 14.13 34.67

G180506 Terceiro
idioma
estranxeiro I:
Portugués

OB

D00h03 1SG

9.0

28.0 0.0 28.0 Ver primario: V01-G230108

G180601 Ámbitos
literarios II
do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB

D00h04 2SG

6.0

45.0 10.0 51.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 2.0 78.0

2,677.5 34.33 34.67

G180602 Ámbitos
literarios III
do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB

D00h04 2SG

6.0

48.0 10.0 55.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 2.0 78.0

2,887.5 37.02 34.67

G180603 Historia do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB

D00h04 2SG

6.0

50.0 14.0 57.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 2.0 78.0

2,992.5 38.37 34.67

G180604 Segundo
idioma
estranxeiro
V: Francés

OB

D00h04 1SG

6.0

21.0 8.0 24.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,260.0 24.23 34.67

G180605 Segundo
idioma
estranxeiro
V: Alemán

OB

D00h04 1SG

6.0

20.0 4.0 23.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,207.5 23.22 34.67

G180606 Significado e
discurso do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB

D00h04 2SG

6.0

49.0 8.0 56.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 2.0 78.0

2,940.0 37.69 34.67

G180607 Segundo
idioma
estranxeiro
V: Portugués

OB

NI/NM 1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Sen docencia

4º Curso
G180701 Literatura e

cultura do
segundo
idioma
estranxeiro:
Francés

OB

D00h04 1SG

6.0

21.0 4.0 24.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,260.0 24.23 34.67

G180702 Literatura e
cultura do
segundo
idioma
estranxeiro:
Alemán

OB

D00h04 1SG

6.0

15.0 2.0 17.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

892.5 17.16 34.67

G180703 Terceiro
idioma
estranxeiro
II: Francés

OB

D00h04 1SG

6.0

10.0 2.0 11.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

577.5 11.11 34.67

G180704 Terceiro
idioma
estranxeiro
II: Alemán

OB

D00h04 1SG

6.0

17.0 1.0 18.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

945.0 18.17 34.67

G180705 Terceiro
idioma
estranxeiro
II: Portugués

OB

D00h03 1SG

6.0

13.0 1.0 14.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

735.0 14.13 34.67

G180706 Literatura e
cultura do
segundo
idioma

OB NI/NM 1SG 6.0 0.0 0.0 0.0 Sen docencia



estranxeiro:
Portugués

G180801 Lingua para
fins
específicos

OB
D00h04 2SG

6.0
33.0 1.0 34.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,785.0 34.33 34.67

G180901 Discurso oral
do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

D00h04 1SG

6.0

25.0 0.0 25.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,312.5 25.24 34.67

G180902 Estrutura do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

D00h04 1SG

6.0

21.0 1.0 22.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,155.0 22.21 34.67

G180903 Literatura e
identidade
cultural do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

D00h04 1SG

6.0

37.0 0.0 37.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,942.5 37.36 34.67

G180904 Literatura e
identidade de
xénero do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

D00h04 1SG

6.0

13.0 0.0 13.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

682.5 13.13 34.67

G180905 Literatura e
outras artes
do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

D00h04 1SG

6.0

52.0 2.0 54.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

2,835.0 54.52 34.67

G180906 Tecnoloxías
da linguaxe

OP D00h12 1SG 6.0 36.0 0.0 36.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0 1,890.0 36.35 34.67

G180907 Análise de
textos
escritos/orais
do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

D00h04 2SG

6.0

14.0 1.0 15.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

787.5 15.14 34.67

G180908 Lingua e
sociedade do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

D00h04 2SG

6.0

12.0 1.0 13.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

682.5 13.13 34.67

G180909 Literatura e
sociedade do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

D00h04 2SG

6.0

21.0 0.0 21.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,102.5 21.20 34.67

G180910 Movementos
culturais e
literarios do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

D00h04 2SG

6.0

3.0 1.0 3.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

157.5 3.03 34.67

G180911 Variación e
cambio do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

D00h04 2SG

6.0

33.0 1.0 34.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,785.0 34.33 34.67

G180912 Xéneros
literarios do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

D00h04 2SG

6.0

28.0 2.0 30.0 26.0 0.0 26.0 1.0 0.0 1.0 52.0

1,575.0 30.29 34.67

G180991 Traballo de
Fin de Grao

OB D00h04 2SG 6.0 28.0 13.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00

      384              

(V01G230VEF) Grao en Tradución e Interpretación (Español-
Francés)

Código Contido Tipo Área/Dep. Docen. Cuad. Cred. N.Nv N.Rep N.Ef HA HB HC GA GB GC H.Impart H.Matric. TMG Presen.
1º Curso

G230102 Lingua: Lingua A1,
I: Expresión escrita
e oral: Español

FB
D00h10 1SG

6.0
73.0 4.0 77.0 24.0 24.0 0.0 2.0 3.0 0.0 120.0

4,042.5 33.69 32.00

G230104 Idioma moderno:
Idioma 1, I:

FB D00h04 1SG 9.0 24.0 12.0 27.0 24.0 48.0 0.0 1.0 2.0 0.0 120.0 2,126.3 17.72 32.00



Francés
G230105 Idioma moderno:

Idioma 2, I: Inglés
FB D00h04 1SG 9.0 24.0 4.0 27.0 24.0 48.0 0.0 1.0 2.0 0.0 120.0 2,126.3 17.72 32.00

G230107 Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Alemán

FB
D00h04 1SG

9.0
45.0 2.0 47.0 24.0 48.0 0.0 1.0 2.0 0.0 120.0

3,701.3 30.84 32.00

G230108 Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Portugués

FB
D00h03 1SG

9.0
28.0 0.0 28.0 24.0 48.0 0.0 1.0 1.0 0.0 72.0

2,205.0 30.63 32.00

G230109 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación I:
Informática

OB

D00h12 1SG

6.0

121.0 3.0 124.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 6.0 288.0

6,510.0 22.60 32.00

G230201 Lingua: Lingua A2,
I: Expresión escrita
e oral: Galego

FB
D00h03 2SG

6.0
74.0 11.0 85.0 24.0 24.0 0.0 2.0 3.0 0.0 120.0

4,462.5 37.19 32.00

G230204 Idioma moderno:
Idioma 1, II:
Francés

FB
D00h04 2SG

6.0
23.0 5.0 26.0 24.0 24.0 0.0 1.0 2.0 0.0 72.0

1,365.0 18.96 32.00

G230205 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Inglés

FB
D00h04 2SG

6.0
18.0 7.0 20.0 24.0 24.0 0.0 1.0 1.0 0.0 48.0

1,050.0 21.88 32.00

G230207 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Alemán

FB
D00h04 2SG

6.0
43.0 6.0 49.0 24.0 24.0 0.0 1.0 2.0 0.0 72.0

2,572.5 35.73 32.00

G230208 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Portugués

FB
D00h03 2SG

6.0
11.0 0.0 11.0 24.0 24.0 0.0 1.0 1.0 0.0 48.0

577.5 12.03 32.00

G230209 Antropoloxía:
Antropoloxía das
prácticas de
tradución e
interpretación

FB

D00h12 2SG

6.0

125.0 7.0 132.0 24.0 24.0 0.0 2.0 3.0 0.0 120.0

6,930.0 57.75 32.00

G230210 Introdución á
teoría da tradución
e a interpretación

OB
D00h12 2SG

6.0
124.0 16.0 140.0 48.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 96.0

7,350.0 76.56 32.00

2º Curso
G230302 Lingua A1, II:

Introdución ás
linguas de
especialización:
Español

OB

D00h10 1SG

6.0

72.0 3.0 75.0 24.0 24.0 0.0 1.0 2.0 0.0 72.0

3,937.5 54.69 32.00

G230304 Idioma moderno:
Idioma 1, III:
Francés

FB
D00h04 1SG

6.0
33.0 3.0 36.0 24.0 24.0 0.0 1.0 1.0 0.0 48.0

1,890.0 39.38 32.00

G230305 Idioma 2, III:
Inglés

OB D00h04 1SG 6.0 30.0 3.0 33.0 24.0 24.0 0.0 1.0 1.0 0.0 48.0 1,732.5 36.09 32.00

G230307 Idioma 2, III:
Alemán

OB D00h04 1SG 6.0 47.0 6.0 53.0 24.0 24.0 0.0 1.0 2.0 0.0 72.0 2,782.5 38.65 32.00

G230308 Idioma 2, III:
Portugués

OB D00h03 1SG 6.0 40.0 1.0 41.0 Ver primario: V01-G400303

G230312 Tradución idioma 1,
I: Francés-Español

OB D00h12 1SG 6.0 43.0 7.0 49.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0 2,572.5 26.80 32.00

G230313 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación II:
Documentación

OB

D00h12 1SG

6.0

116.0 11.0 127.0 24.0 24.0 0.0 1.0 2.0 0.0 72.0

6,667.5 92.60 32.00

G230401 Lingua A2, II:
Introdución ás
linguas de
especialización:
Galego

OB

D00h03 2SG

6.0

71.0 8.0 79.0 24.0 24.0 0.0 1.0 2.0 0.0 72.0

4,147.5 57.60 32.00

G230404 Idioma moderno:
Idioma 1, IV:
Francés

FB
D00h04 2SG

6.0
35.0 4.0 39.0 24.0 24.0 0.0 1.0 1.0 0.0 48.0

2,047.5 42.66 32.00

G230405 Idioma 2, IV:
Inglés

OB D00h04 2SG 6.0 26.0 4.0 29.0 24.0 24.0 0.0 1.0 1.0 0.0 48.0 1,522.5 31.72 32.00

G230407 Idioma 2, IV:
Alemán

OB D00h04 2SG 6.0 47.0 14.0 54.0 24.0 24.0 0.0 1.0 2.0 0.0 72.0 2,835.0 39.38 32.00

G230408 Idioma 2, IV:
Portugués

OB D00h03 2SG 6.0 13.0 1.0 14.0 Ver primario: V01-G400983

G230410 Tradución idioma 2,
I: Inglés-Español

OB D00h12 2SG 6.0 23.0 5.0 26.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 1,365.0 28.44 32.00

G230414 Tradución idioma 2,
I: Alemán-Español

OB D00h12 2SG 6.0 32.0 2.0 34.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 1,785.0 37.19 32.00

G230416 Tradución idioma 2,
I: Portugués-
Español

OB
D00h12 2SG

6.0
3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

157.5 3.28 32.00

G230418 Cultura e
civilización para a
tradución e a
interpretación
(conceptualizacións
básicas): Francés

OB

D00h12 2SG

6.0

31.0 3.0 34.0 48.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 48.0

1,785.0 37.19 32.00

3º Curso
G230501 Tradución entre

lingua A1 e lingua
A2

OB
D00h12 1SG

6.0
107.0 18.0 123.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 4.0 192.0

6,457.5 33.63 32.00

G230505 Tradución idioma 1, OB D00h12 1SG 6.0 18.0 1.0 19.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0 997.5 10.39 32.00



II: Francés-Español
G230507 Tradución idioma 2,

II: Inglés-Español
OB D00h12 1SG 6.0 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 945.0 19.69 32.00

G230511 Tradución idioma 2,
II: Alemán-Español

OB D00h12 1SG 6.0 35.0 1.0 36.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0 1,890.0 19.69 32.00

G230513 Tradución Idioma
2, II: Portugués-
Español

OB
D00h12 1SG

6.0
5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

262.5 5.47 32.00

G230517 Interpretación de
enlace idioma 1:
Francés-Español

OB
D00h12 1SG

6.0
20.0 3.0 23.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0

1,207.5 12.58 32.00

G230518 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación III:
Terminoloxía

OB

D00h12 1SG

6.0

118.0 12.0 130.0 24.0 24.0 0.0 2.0 3.0 0.0 120.0

6,825.0 56.88 32.00

G230604 Interpretación
simultánea idioma
1: Francés-Español

OB
D00h12 2SG

6.0
18.0 2.0 20.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0

1,050.0 10.94 32.00

G230608 Tradución idioma 1,
III: Francés-
Español

OB
D00h12 2SG

6.0
16.0 3.0 18.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0

945.0 9.84 32.00

G230610 Tradución idioma 2,
III: Inglés-Español

OB D00h12 2SG 6.0 11.0 2.0 12.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 630.0 13.13 32.00

G230614 Tradución idioma 2,
III: Alemán-
Español

OB
D00h12 2SG

6.0
23.0 1.0 24.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

1,260.0 26.25 32.00

G230616 Tradución idioma 2,
III: Portugués-
Español

OB
D00h12 2SG

6.0
4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

210.0 4.38 32.00

G230620 Interpretación
consecutiva idioma
1: Francés-Español

OB
D00h12 2SG

6.0
17.0 5.0 19.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

997.5 20.78 32.00

G230621 Introdución aos
ámbitos de
especialización
para a tradución e
a interpretación e
aspectos
profesionais da
tradución

OB

D00h12 2SG

6.0

111.0 11.0 122.0 48.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 96.0

6,405.0 66.72 32.00

4º Curso
G230701 Ferramentas para a

tradución e a
interpretación IV:
Revisión e
corrección de
textos

OB

D00h12 1SG

6.0

102.0 13.0 115.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 3.0 144.0

6,037.5 41.93 32.00

G230705 Tradución xurídica-
administrativa
idioma 1: Francés-
Español

OB

D00h12 1SG

6.0

19.0 0.0 19.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

997.5 20.78 32.00

G230804 Tradución
económica idioma
1: Francés-Español

OB
D00h12 2SG

6.0
19.0 2.0 21.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

1,102.5 22.97 32.00

G230901 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

18.0 1.0 19.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0

997.5 10.39 32.00

G230902 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230903 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Francés-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230904 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Francés-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

420.0 8.75 32.00

G230905 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230906 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

24.0 1.0 25.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0

1,312.5 13.67 32.00

G230907 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Francés-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230908 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Francés-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

315.0 6.56 32.00

G230909 Interpretación
idioma 2: Inglés-
Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
7.0 1.0 8.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

420.0 8.75 32.00

G230910 Interpretación OP 2SG 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00



idioma 2: Inglés-
Español

G230911 Interpretación
idioma 2: Francés-
Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

157.5 3.28 32.00

G230912 Interpretación
idioma 2: Francés-
Español

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230913 Interpretación
idioma 2: Alemán-
Galego

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230914 Interpretación
idioma 2: Alemán-
Español

OP
D00h12 2SG

6.0
13.0 0.0 13.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

682.5 14.22 32.00

G230915 Interpretación
idioma 2:
Portugués-Galego

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230916 Interpretación
idioma 2:
Portugués-Español

OP
D00h12 2SG

6.0
1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

52.5 1.09 32.00

G230917 Relacións
Internacionais

OP D00h05 2SG 6.0 57.0 2.0 59.0 48.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 48.0 3,097.5 64.53 32.00

G230918 Tradución
científica-técnica
idioma 1: Inglés-
Galego

OP

D00h12 1SG

6.0

24.0 1.0 25.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

1,312.5 27.34 32.00

G230919 Tradución
científica-técnica
idioma 1: Inglés-
Español

OP

D00h12 1SG

6.0

31.0 1.0 32.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0

1,680.0 17.50 32.00

G230920 Tradución
científica-técnica
idioma 1: Francés-
Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230921 Tradución
científica-técnica
idioma 1: Francés-
Español

OP

D00h12 1SG

6.0

18.0 1.0 19.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

997.5 20.78 32.00

G230922 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Inglés-Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
25.0 2.0 27.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

1,417.5 29.53 32.00

G230923 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Inglés-Español

OP
D00h12 2SG

6.0
38.0 0.0 38.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0

1,995.0 20.78 32.00

G230924 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Francés-Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
12.0 0.0 12.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

630.0 13.13 32.00

G230925 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Francés-Español

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230926 Tradución editorial
idioma 1: Inglés-
Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
17.0 0.0 17.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

892.5 18.59 32.00

G230927 Tradución editorial
idioma 1: Inglés-
Español

OP
D00h12 2SG

6.0
11.0 1.0 12.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

630.0 13.13 32.00

G230928 Tradución editorial
idioma 1: Francés-
Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
13.0 2.0 14.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

735.0 15.31 32.00

G230929 Tradución editorial
idioma 1: Frances-
Español

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230930 Tradución
especializada
lingua A1-lingua A2

OP
D00h12 1SG

6.0
48.0 2.0 50.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0

2,625.0 27.34 32.00

G230931 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación V:
Informática
avanzada

OP

D00h12 1SG

6.0

49.0 3.0 52.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 3.0 144.0

2,730.0 18.96 32.00

G230932 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Inglés-
Galego

OP

D00h12 1SG

6.0

9.0 0.0 9.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

472.5 9.84 32.00

G230933 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Francés-
Galego

OP

D00h12 1SG

6.0

16.0 0.0 16.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

840.0 17.50 32.00

G230934 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Francés-
Español

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230935 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Alemán-
Galego

OP

D00h12 1SG

6.0

19.0 0.0 19.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

997.5 20.78 32.00



G230936 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Alemán-
Español

OP 1SG 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00

G230937 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais:
Portugués-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230938 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais:
Portugués-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

157.5 3.28 32.00

G230939 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica: Inglés-
Galego

OP

D00h12 OF/MR 2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G230940 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica: Inglés-
Español

OP

D00h12 2SG

6.0

7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

367.5 7.66 32.00

G230941 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Francés-Galego

OP

D00h12 OF/MR 2SG

6.0

2.0 0.0 2.0 Sen docencia

G230942 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Francés-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

420.0 8.75 32.00

G230943 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Alemán-Galego

OP

D00h12 2SG

6.0

3.0 1.0 3.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

157.5 3.28 32.00

G230944 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Alemán-Español

OP

D00h12 OF/MR 2SG

6.0

4.0 0.0 4.0 Sen docencia

G230945 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Portugués-Galego

OP

D00h12 OF/MR 2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G230946 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Portugués-Español

OP

D00h12 OF/MR 2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G230947 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Inglés-Galego

OP

2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230948 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Inglés-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

105.0 2.19 32.00

G230949 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Francés-Galego

OP

2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230950 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Francés-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

525.0 10.94 32.00

G230951 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Alemán-Galego

OP

2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230952 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Alemán-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

16.0 0.0 16.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

840.0 17.50 32.00



G230953 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Portugués-Galego

OP 2SG 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00

G230954 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Portugués-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

105.0 2.19 32.00

G230955 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Inglés-
Español

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230981 Prácticas externas:
Prácticas en
empresas e
organismos

OP

D00h12 2SG

6.0

83.0 1.0 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.00

G230991 Traballo de Fin de
Grao

OB D00h12 2SG 6.0 98.0 50.0 112.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00

630

(V01G230VEI) Grao en Tradución e Interpretación (Español-
Inglés)

Código Contido Tipo Área/Dep. Docen. Cuad. Cred. N.Nv N.Rep N.Ef HA HB HC GA GB GC H.Impart H.Matric. TMG Presen.
1º Curso

G230102 Lingua: Lingua A1,
I: Expresión escrita
e oral: Español

FB
D00h10 1SG

6.0
73.0 4.0 77.0 Ver primario: V01-G230102

G230103 Idioma moderno:
Idioma 1, I: Inglés

FB D00h04 1SG 9.0 103.0 15.0 118.0 24.0 48.0 0.0 2.0 4.0 0.0 240.0 9,292.5 38.72 32.00

G230106 Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Francés

FB
D00h04 1SG

9.0
48.0 2.0 50.0 24.0 48.0 0.0 1.0 2.0 0.0 120.0

3,937.5 32.81 32.00

G230107 Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Alemán

FB
D00h04 1SG

9.0
45.0 2.0 47.0 Ver primario: V01-G230107

G230108 Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Portugués

FB
D00h03 1SG

9.0
28.0 0.0 28.0 Ver primario: V01-G230108

G230109 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación I:
Informática

OB

D00h12 1SG

6.0

121.0 3.0 124.0 Ver primario: V01-G230109

G230201 Lingua: Lingua A2,
I: Expresión escrita
e oral: Galego

FB
D00h03 2SG

6.0
74.0 11.0 85.0 Ver primario: V01-G230201

G230203 Idioma moderno:
Idioma 1, II:
Inglés

FB
D00h04 2SG

6.0
96.0 29.0 110.0 24.0 24.0 0.0 2.0 4.0 0.0 144.0

5,775.0 40.10 32.00

G230206 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Francés

FB
D00h04 2SG

6.0
48.0 3.0 51.0 24.0 24.0 0.0 1.0 2.0 0.0 72.0

2,677.5 37.19 32.00

G230207 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Alemán

FB
D00h04 2SG

6.0
43.0 6.0 49.0 Ver primario: V01-G230207

G230208 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Portugués

FB
D00h03 2SG

6.0
11.0 0.0 11.0 Ver primario: V01-G230208

G230209 Antropoloxía:
Antropoloxía das
prácticas de
tradución e
interpretación

FB

D00h12 2SG

6.0

125.0 7.0 132.0 Ver primario: V01-G230209

G230210 Introdución á
teoría da tradución
e a interpretación

OB
D00h12 2SG

6.0
124.0 16.0 140.0 Ver primario: V01-G230210

2º Curso
G230302 Lingua A1, II:

Introdución ás
linguas de
especialización:
Español

OB

D00h10 1SG

6.0

72.0 3.0 75.0 Ver primario: V01-G230302

G230303 Idioma moderno:
Idioma 1, III:
Inglés

FB
D00h04 1SG

6.0
92.0 22.0 105.0 24.0 24.0 0.0 1.0 2.0 0.0 72.0

5,512.5 76.56 32.00

G230306 Idioma 2, III:
Francés

OB D00h04 1SG 6.0 35.0 7.0 40.0 24.0 24.0 0.0 1.0 1.0 0.0 48.0 2,100.0 43.75 32.00

G230307 Idioma 2, III:
Alemán

OB D00h04 1SG 6.0 47.0 6.0 53.0 Ver primario: V01-G230307

G230308 Idioma 2, III:
Portugués

OB D00h03 1SG 6.0 40.0 1.0 41.0 Ver primario: V01-G400303

G230310 Tradución idioma 1,
I: Inglés-Español

OB D00h12 1SG 6.0 68.0 4.0 72.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0 3,780.0 39.38 32.00



G230313 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación II:
Documentación

OB D00h12 1SG 6.0 116.0 11.0 127.0 Ver primario: V01-G230313

G230401 Lingua A2, II:
Introdución ás
linguas de
especialización:
Galego

OB

D00h03 2SG

6.0

71.0 8.0 79.0 Ver primario: V01-G230401

G230403 Idioma moderno:
Idioma 1, IV:
Inglés

FB
D00h04 2SG

6.0
84.0 25.0 96.0 24.0 24.0 0.0 1.0 2.0 0.0 72.0

5,040.0 70.00 32.00

G230406 Idioma 2, IV:
Francés

OB D00h04 2SG 6.0 32.0 6.0 36.0 24.0 24.0 0.0 1.0 1.0 0.0 48.0 1,890.0 39.38 32.00

G230407 Idioma 2, IV:
Alemán

OB D00h04 2SG 6.0 47.0 14.0 54.0 Ver primario: V01-G230407

G230408 Idioma 2, IV:
Portugués

OB D00h03 2SG 6.0 13.0 1.0 14.0 Ver primario: V01-G400983

G230412 Tradución idioma 2,
I: Francés-Español

OB D00h12 2SG 6.0 25.0 1.0 26.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 1,365.0 28.44 32.00

G230414 Tradución idioma 2,
I: Alemán-Español

OB D00h12 2SG 6.0 32.0 2.0 34.0 Ver primario: V01-G230414

G230416 Tradución idioma 2,
I: Portugués-
Español

OB
D00h12 2SG

6.0
3.0 0.0 3.0 Ver primario: V01-G230416

G230417 Cultura e
civilización para a
tradución e a
interpretación
(conceptualizacións
básicas): Inglés

OB

D00h12 2SG

6.0

86.0 8.0 94.0 48.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 96.0

4,935.0 51.41 32.00

3º Curso
G230501 Tradución entre

lingua A1 e lingua
A2

OB
D00h12 1SG

6.0
107.0 18.0 123.0 Ver primario: V01-G230501

G230503 Tradución idioma 1,
II: Inglés-Español

OB D00h12 1SG 6.0 50.0 1.0 51.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0 2,677.5 27.89 32.00

G230509 Tradución idioma 2,
II: Francés-Español

OB D00h12 1SG 6.0 33.0 1.0 34.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 1,785.0 37.19 32.00

G230511 Tradución idioma 2,
II: Alemán-Español

OB D00h12 1SG 6.0 35.0 1.0 36.0 Ver primario: V01-G230511

G230513 Tradución Idioma
2, II: Portugués-
Español

OB
D00h12 1SG

6.0
5.0 0.0 5.0 Ver primario: V01-G230513

G230515 Interpretación de
enlace idioma 1:
Inglés-Español

OB
D00h12 1SG

6.0
56.0 4.0 60.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 3.0 144.0

3,150.0 21.88 32.00

G230518 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación III:
Terminoloxía

OB

D00h12 1SG

6.0

118.0 12.0 130.0 Ver primario: V01-G230518

G230602 Interpretación
simultánea idioma
1: Inglés-Español

OB
D00h12 2SG

6.0
54.0 3.0 57.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 3.0 144.0

2,992.5 20.78 32.00

G230606 Tradución idioma 1,
III: Inglés-Español

OB D00h12 2SG 6.0 51.0 2.0 53.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0 2,782.5 28.98 32.00

G230612 Tradución idioma 2,
III: Francés-
Español

OB
D00h12 2SG

6.0
33.0 1.0 34.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

1,785.0 37.19 32.00

G230614 Tradución idioma 2,
III: Alemán-
Español

OB
D00h12 2SG

6.0
23.0 1.0 24.0 Ver primario: V01-G230614

G230616 Tradución idioma 2,
III: Portugués-
Español

OB
D00h12 2SG

6.0
4.0 0.0 4.0 Ver primario: V01-G230616

G230618 Interpretación
consecutiva idioma
1: Inglés-Español

OB
D00h12 2SG

6.0
52.0 10.0 59.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 3.0 144.0

3,097.5 21.51 32.00

G230621 Introdución aos
ámbitos de
especialización
para a tradución e
a interpretación e
aspectos
profesionais da
tradución

OB

D00h12 2SG

6.0

111.0 11.0 122.0 Ver primario: V01-G230621

4º Curso
G230701 Ferramentas para a

tradución e a
interpretación IV:
Revisión e
corrección de
textos

OB

D00h12 1SG

6.0

102.0 13.0 115.0 Ver primario: V01-G230701

G230703 Tradución xurídica-
administrativa
idioma 1: Inglés-
Español

OB

D00h12 1SG

6.0

44.0 1.0 45.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0

2,362.5 24.61 32.00

G230802 Tradución
económica idioma

OB D00h12 2SG 6.0 41.0 1.0 42.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0 2,205.0 22.97 32.00



1: Inglés-Español
G230901 Interpretación

simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

18.0 1.0 19.0 Ver primario: V01-G230901

G230902 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230902

G230903 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Francés-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230903

G230904 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Francés-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

8.0 0.0 8.0 Ver primario: V01-G230904

G230905 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230905

G230906 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

24.0 1.0 25.0 Ver primario: V01-G230906

G230907 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Francés-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230907

G230908 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Francés-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

6.0 0.0 6.0 Ver primario: V01-G230908

G230909 Interpretación
idioma 2: Inglés-
Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
7.0 1.0 8.0 Ver primario: V01-G230909

G230910 Interpretación
idioma 2: Inglés-
Español

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230910

G230911 Interpretación
idioma 2: Francés-
Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
3.0 0.0 3.0 Ver primario: V01-G230911

G230912 Interpretación
idioma 2: Francés-
Español

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230912

G230913 Interpretación
idioma 2: Alemán-
Galego

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230913

G230914 Interpretación
idioma 2: Alemán-
Español

OP
D00h12 2SG

6.0
13.0 0.0 13.0 Ver primario: V01-G230914

G230915 Interpretación
idioma 2:
Portugués-Galego

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230915

G230916 Interpretación
idioma 2:
Portugués-Español

OP
D00h12 2SG

6.0
1.0 2.0 1.0 Ver primario: V01-G230916

G230917 Relacións
Internacionais

OP D00h05 2SG 6.0 57.0 2.0 59.0 Ver primario: V01-G230917

G230918 Tradución
científica-técnica
idioma 1: Inglés-
Galego

OP

D00h12 1SG

6.0

24.0 1.0 25.0 Ver primario: V01-G230918

G230919 Tradución
científica-técnica
idioma 1: Inglés-
Español

OP

D00h12 1SG

6.0

31.0 1.0 32.0 Ver primario: V01-G230919

G230920 Tradución
científica-técnica
idioma 1: Francés-
Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230920

G230921 Tradución
científica-técnica
idioma 1: Francés-
Español

OP

D00h12 1SG

6.0

18.0 1.0 19.0 Ver primario: V01-G230921

G230922 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Inglés-Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
25.0 2.0 27.0 Ver primario: V01-G230922

G230923 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Inglés-Español

OP
D00h12 2SG

6.0
38.0 0.0 38.0 Ver primario: V01-G230923

G230924 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Francés-Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
12.0 0.0 12.0 Ver primario: V01-G230924

G230925 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Francés-Español

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230925

G230926 Tradución editorial
idioma 1: Inglés-
Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
17.0 0.0 17.0 Ver primario: V01-G230926



G230927 Tradución editorial
idioma 1: Inglés-
Español

OP D00h12 2SG 6.0 11.0 1.0 12.0 Ver primario: V01-G230927

G230928 Tradución editorial
idioma 1: Francés-
Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
13.0 2.0 14.0 Ver primario: V01-G230928

G230929 Tradución editorial
idioma 1: Frances-
Español

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230929

G230930 Tradución
especializada
lingua A1-lingua A2

OP
D00h12 1SG

6.0
48.0 2.0 50.0 Ver primario: V01-G230930

G230931 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación V:
Informática
avanzada

OP

D00h12 1SG

6.0

49.0 3.0 52.0 Ver primario: V01-G230931

G230932 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Inglés-
Galego

OP

D00h12 1SG

6.0

9.0 0.0 9.0 Ver primario: V01-G230932

G230933 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Francés-
Galego

OP

D00h12 1SG

6.0

16.0 0.0 16.0 Ver primario: V01-G230933

G230934 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Francés-
Español

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230934

G230935 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Alemán-
Galego

OP

D00h12 1SG

6.0

19.0 0.0 19.0 Ver primario: V01-G230935

G230936 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Alemán-
Español

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230936

G230937 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais:
Portugués-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230937

G230938 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais:
Portugués-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

3.0 0.0 3.0 Ver primario: V01-G230938

G230939 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica: Inglés-
Galego

OP

D00h12 2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230939

G230940 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica: Inglés-
Español

OP

D00h12 2SG

6.0

7.0 0.0 7.0 Ver primario: V01-G230940

G230941 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Francés-Galego

OP

D00h12 2SG

6.0

2.0 0.0 2.0 Ver primario: V01-G230941

G230942 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Francés-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

8.0 0.0 8.0 Ver primario: V01-G230942

G230943 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Alemán-Galego

OP

D00h12 2SG

6.0

3.0 1.0 3.0 Ver primario: V01-G230943

G230944 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Alemán-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

4.0 0.0 4.0 Ver primario: V01-G230944

G230945 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-

OP D00h12 2SG 6.0 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230945



económica:
Portugués-Galego

G230946 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Portugués-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230946

G230947 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Inglés-Galego

OP

2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230947

G230948 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Inglés-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

2.0 0.0 2.0 Ver primario: V01-G230948

G230949 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Francés-Galego

OP

2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230949

G230950 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Francés-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

10.0 0.0 10.0 Ver primario: V01-G230950

G230951 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Alemán-Galego

OP

2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230951

G230952 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Alemán-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

16.0 0.0 16.0 Ver primario: V01-G230952

G230953 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Portugués-Galego

OP

2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230953

G230954 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Portugués-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

2.0 0.0 2.0 Ver primario: V01-G230954

G230955 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Inglés-
Español

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230955

G230981 Prácticas externas:
Prácticas en
empresas e
organismos

OP

D00h12 2SG

6.0

83.0 1.0 84.0 Ver primario: V01-G230981

G230991 Traballo de Fin de
Grao

OB D00h12 2SG 6.0 98.0 50.0 112.0 Ver primario: V01-G230991

      630              

(V01G230VGF) Grao en Tradución e Interpretación (Galego-
Francés)

Código Contido Tipo Área/Dep. Docen. Cuad. Cred. N.Nv N.Rep N.Ef HA HB HC GA GB GC H.Impart H.Matric. TMG Presen.
1º Curso

G230101 Lingua: Lingua A1,
I: Expresión escrita
e oral: Galego

FB
D00h03 1SG

6.0
48.0 39.0 55.0 24.0 24.0 0.0 1.0 2.0 0.0 72.0

2,887.5 40.10 32.00

G230104 Idioma moderno:
Idioma 1, I:
Francés

FB
D00h04 1SG

9.0
24.0 12.0 27.0 Ver primario: V01-G230104

G230105 Idioma moderno:
Idioma 2, I: Inglés

FB D00h04 1SG 9.0 24.0 4.0 27.0 Ver primario: V01-G230105

G230107 Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Alemán

FB
D00h04 1SG

9.0
45.0 2.0 47.0 Ver primario: V01-G230107

G230108 Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Portugués

FB
D00h03 1SG

9.0
28.0 0.0 28.0 Ver primario: V01-G230108

G230109 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación I:
Informática

OB

D00h12 1SG

6.0

121.0 3.0 124.0 Ver primario: V01-G230109

G230202 Lingua: Lingua A2,
I: Expresión escrita
e oral: Español

FB
D00h10 2SG

6.0
47.0 2.0 49.0 24.0 24.0 0.0 1.0 2.0 0.0 72.0

2,572.5 35.73 32.00

G230204 Idioma moderno: FB D00h04 2SG 6.0 23.0 5.0 26.0 Ver primario: V01-G230204



Idioma 1, II:
Francés

G230205 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Inglés

FB
D00h04 2SG

6.0
18.0 7.0 20.0 Ver primario: V01-G230205

G230207 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Alemán

FB
D00h04 2SG

6.0
43.0 6.0 49.0 Ver primario: V01-G230207

G230208 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Portugués

FB
D00h03 2SG

6.0
11.0 0.0 11.0 Ver primario: V01-G230208

G230209 Antropoloxía:
Antropoloxía das
prácticas de
tradución e
interpretación

FB

D00h12 2SG

6.0

125.0 7.0 132.0 Ver primario: V01-G230209

G230210 Introdución á
teoría da tradución
e a interpretación

OB
D00h12 2SG

6.0
124.0 16.0 140.0 Ver primario: V01-G230210

2º Curso
G230301 Lingua A1, II:

Introdución ás
linguas de
especialización:
Galego

OB

D00h03 1SG

6.0

41.0 11.0 47.0 24.0 24.0 0.0 1.0 2.0 0.0 72.0

2,467.5 34.27 32.00

G230304 Idioma moderno:
Idioma 1, III:
Francés

FB
D00h04 1SG

6.0
33.0 3.0 36.0 Ver primario: V01-G230304

G230305 Idioma 2, III:
Inglés

OB D00h04 1SG 6.0 30.0 3.0 33.0 Ver primario: V01-G230305

G230307 Idioma 2, III:
Alemán

OB D00h04 1SG 6.0 47.0 6.0 53.0 Ver primario: V01-G230307

G230308 Idioma 2, III:
Portugués

OB D00h03 1SG 6.0 40.0 1.0 41.0 Ver primario: V01-G400303

G230311 Tradución idioma 1,
I: Francés-Galego

OB D00h12 1SG 6.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 262.5 5.47 32.00

G230313 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación II:
Documentación

OB

D00h12 1SG

6.0

116.0 11.0 127.0 Ver primario: V01-G230313

G230402 Lingua A2, II:
Introdución ás
linguas de
especialización:
Español

OB

D00h10 2SG

6.0

43.0 1.0 44.0 24.0 24.0 0.0 1.0 2.0 0.0 72.0

2,310.0 32.08 32.00

G230404 Idioma moderno:
Idioma 1, IV:
Francés

FB
D00h04 2SG

6.0
35.0 4.0 39.0 Ver primario: V01-G230404

G230405 Idioma 2, IV:
Inglés

OB D00h04 2SG 6.0 26.0 4.0 29.0 Ver primario: V01-G230405

G230407 Idioma 2, IV:
Alemán

OB D00h04 2SG 6.0 47.0 14.0 54.0 Ver primario: V01-G230407

G230408 Idioma 2, IV:
Portugués

OB D00h03 2SG 6.0 13.0 1.0 14.0 Ver primario: V01-G400983

G230409 Tradución idioma 2,
I: Inglés-Galego

OB D00h12 2SG 6.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 210.0 4.38 32.00

G230413 Tradución idioma 2,
I: Alemán-Galego

OB D00h12 2SG 6.0 16.0 2.0 18.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 945.0 19.69 32.00

G230415 Tradución idioma 2,
I: Portugués-
Galego

OB
D00h12 2SG

6.0
9.0 0.0 9.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

472.5 9.84 32.00

G230418 Cultura e
civilización para a
tradución e a
interpretación
(conceptualizacións
básicas): Francés

OB

D00h12 2SG

6.0

31.0 3.0 34.0 Ver primario: V01-G230418

3º Curso
G230501 Tradución entre

lingua A1 e lingua
A2

OB
D00h12 1SG

6.0
107.0 18.0 123.0 Ver primario: V01-G230501

G230504 Tradución idioma 1,
II: Francés-Galego

OB D00h12 1SG 6.0 5.0 1.0 5.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 262.5 5.47 32.00

G230506 Tradución idioma 2,
II: Inglés-Galego

OB D00h12 1SG 6.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 105.0 2.19 32.00

G230510 Tradución idioma 2,
II: Alemán-Galego

OB D00h12 1SG 6.0 19.0 1.0 20.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 1,050.0 21.88 32.00

G230512 Tradución idioma 2,
II: Portugués-
Galego

OB
D00h12 1SG

6.0
8.0 2.0 9.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

472.5 9.84 32.00

G230516 Interpretación de
enlace idioma 1:
Francés-Galego

OB
D00h12 1SG

6.0
5.0 1.0 5.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

262.5 5.47 32.00

G230518 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación III:
Terminoloxía

OB

D00h12 1SG

6.0

118.0 12.0 130.0 Ver primario: V01-G230518

G230603 Interpretación
simultánea idioma

OB D00h12 2SG 6.0 6.0 1.0 6.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 315.0 6.56 32.00



1: Francés-Galego
G230607 Tradución idioma 1,

III: Francés-Galego
OB D00h12 2SG 6.0 5.0 1.0 5.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 262.5 5.47 32.00

G230609 Tradución idioma 2,
III: Inglés-Galego

OB D00h12 2SG 6.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 105.0 2.19 32.00

G230613 Tradución idioma 2,
III: Alemán-Galego

OB D00h12 2SG 6.0 19.0 5.0 21.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 1,102.5 22.97 32.00

G230615 Tradución idioma 2,
III: Portugués-
Galego

OB
D00h12 2SG

6.0
7.0 1.0 8.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

420.0 8.75 32.00

G230619 Interpretación
consecutiva idioma
1: Francés-Galego

OB
D00h12 2SG

6.0
5.0 1.0 5.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

262.5 5.47 32.00

G230621 Introdución aos
ámbitos de
especialización
para a tradución e
a interpretación e
aspectos
profesionais da
tradución

OB

D00h12 2SG

6.0

111.0 11.0 122.0 Ver primario: V01-G230621

4º Curso
G230701 Ferramentas para a

tradución e a
interpretación IV:
Revisión e
corrección de
textos

OB

D00h12 1SG

6.0

102.0 13.0 115.0 Ver primario: V01-G230701

G230704 Tradución xurídica-
administrativa
idioma 1: Francés-
Galego

OB

D00h12 1SG

6.0

6.0 1.0 6.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

315.0 6.56 32.00

G230803 Tradución
económica idioma
1: Francés-Galego

OB
D00h12 2SG

6.0
7.0 1.0 8.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0

420.0 8.75 32.00

G230901 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

18.0 1.0 19.0 Ver primario: V01-G230901

G230902 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230902

G230903 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Francés-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230903

G230904 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Francés-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

8.0 0.0 8.0 Ver primario: V01-G230904

G230905 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230905

G230906 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

24.0 1.0 25.0 Ver primario: V01-G230906

G230907 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Francés-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230907

G230908 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Francés-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

6.0 0.0 6.0 Ver primario: V01-G230908

G230909 Interpretación
idioma 2: Inglés-
Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
7.0 1.0 8.0 Ver primario: V01-G230909

G230910 Interpretación
idioma 2: Inglés-
Español

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230910

G230911 Interpretación
idioma 2: Francés-
Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
3.0 0.0 3.0 Ver primario: V01-G230911

G230912 Interpretación
idioma 2: Francés-
Español

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230912

G230913 Interpretación
idioma 2: Alemán-
Galego

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230913

G230914 Interpretación
idioma 2: Alemán-
Español

OP
D00h12 2SG

6.0
13.0 0.0 13.0 Ver primario: V01-G230914

G230915 Interpretación
idioma 2:
Portugués-Galego

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230915

G230916 Interpretación
idioma 2:

OP D00h12 2SG 6.0 1.0 2.0 1.0 Ver primario: V01-G230916



Portugués-Español
G230917 Relacións

Internacionais
OP D00h05 2SG 6.0 57.0 2.0 59.0 Ver primario: V01-G230917

G230918 Tradución
científica-técnica
idioma 1: Inglés-
Galego

OP

D00h12 1SG

6.0

24.0 1.0 25.0 Ver primario: V01-G230918

G230919 Tradución
científica-técnica
idioma 1: Inglés-
Español

OP

D00h12 1SG

6.0

31.0 1.0 32.0 Ver primario: V01-G230919

G230920 Tradución
científica-técnica
idioma 1: Francés-
Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230920

G230921 Tradución
científica-técnica
idioma 1: Francés-
Español

OP

D00h12 1SG

6.0

18.0 1.0 19.0 Ver primario: V01-G230921

G230922 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Inglés-Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
25.0 2.0 27.0 Ver primario: V01-G230922

G230923 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Inglés-Español

OP
D00h12 2SG

6.0
38.0 0.0 38.0 Ver primario: V01-G230923

G230924 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Francés-Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
12.0 0.0 12.0 Ver primario: V01-G230924

G230925 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Francés-Español

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230925

G230926 Tradución editorial
idioma 1: Inglés-
Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
17.0 0.0 17.0 Ver primario: V01-G230926

G230927 Tradución editorial
idioma 1: Inglés-
Español

OP
D00h12 2SG

6.0
11.0 1.0 12.0 Ver primario: V01-G230927

G230928 Tradución editorial
idioma 1: Francés-
Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
13.0 2.0 14.0 Ver primario: V01-G230928

G230929 Tradución editorial
idioma 1: Frances-
Español

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230929

G230930 Tradución
especializada
lingua A1-lingua A2

OP
D00h12 1SG

6.0
48.0 2.0 50.0 Ver primario: V01-G230930

G230931 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación V:
Informática
avanzada

OP

D00h12 1SG

6.0

49.0 3.0 52.0 Ver primario: V01-G230931

G230932 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Inglés-
Galego

OP

D00h12 1SG

6.0

9.0 0.0 9.0 Ver primario: V01-G230932

G230933 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Francés-
Galego

OP

D00h12 1SG

6.0

16.0 0.0 16.0 Ver primario: V01-G230933

G230934 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Francés-
Español

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230934

G230935 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Alemán-
Galego

OP

D00h12 1SG

6.0

19.0 0.0 19.0 Ver primario: V01-G230935

G230936 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Alemán-
Español

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230936

G230937 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais:
Portugués-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230937

G230938 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais:
Portugués-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

3.0 0.0 3.0 Ver primario: V01-G230938

G230939 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-

OP D00h12 2SG 6.0 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230939



económica: Inglés-
Galego

G230940 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica: Inglés-
Español

OP

D00h12 2SG

6.0

7.0 0.0 7.0 Ver primario: V01-G230940

G230941 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Francés-Galego

OP

D00h12 2SG

6.0

2.0 0.0 2.0 Ver primario: V01-G230941

G230942 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Francés-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

8.0 0.0 8.0 Ver primario: V01-G230942

G230943 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Alemán-Galego

OP

D00h12 2SG

6.0

3.0 1.0 3.0 Ver primario: V01-G230943

G230944 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Alemán-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

4.0 0.0 4.0 Ver primario: V01-G230944

G230945 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Portugués-Galego

OP

D00h12 2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230945

G230946 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Portugués-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230946

G230947 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Inglés-Galego

OP

2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230947

G230948 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Inglés-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

2.0 0.0 2.0 Ver primario: V01-G230948

G230949 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Francés-Galego

OP

2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230949

G230950 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Francés-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

10.0 0.0 10.0 Ver primario: V01-G230950

G230951 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Alemán-Galego

OP

2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230951

G230952 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Alemán-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

16.0 0.0 16.0 Ver primario: V01-G230952

G230953 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Portugués-Galego

OP

2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230953

G230954 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Portugués-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

2.0 0.0 2.0 Ver primario: V01-G230954

G230955 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Inglés-
Español

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230955

G230981 Prácticas externas:
Prácticas en
empresas e
organismos

OP

D00h12 2SG

6.0

83.0 1.0 84.0 Ver primario: V01-G230981



G230991 Traballo de Fin de
Grao

OB D00h12 2SG 6.0 98.0 50.0 112.0 Ver primario: V01-G230991

      630              

(V01G230VGI) Grao en Tradución e Interpretación (Galego-
Inglés)

Código Contido Tipo Área/Dep. Docen. Cuad. Cred. N.Nv N.Rep N.Ef HA HB HC GA GB GC H.Impart H.Matric. TMG Presen.
1º Curso

G230101 Lingua: Lingua A1,
I: Expresión escrita
e oral: Galego

FB
D00h03 1SG

6.0
48.0 39.0 55.0 Ver primario: V01-G230101

G230103 Idioma moderno:
Idioma 1, I: Inglés

FB D00h04 1SG 9.0 103.0 15.0 118.0 Ver primario: V01-G230103

G230106 Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Francés

FB
D00h04 1SG

9.0
48.0 2.0 50.0 Ver primario: V01-G230106

G230107 Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Alemán

FB
D00h04 1SG

9.0
45.0 2.0 47.0 Ver primario: V01-G230107

G230108 Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Portugués

FB
D00h03 1SG

9.0
28.0 0.0 28.0 Ver primario: V01-G230108

G230109 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación I:
Informática

OB

D00h12 1SG

6.0

121.0 3.0 124.0 Ver primario: V01-G230109

G230202 Lingua: Lingua A2,
I: Expresión escrita
e oral: Español

FB
D00h10 2SG

6.0
47.0 2.0 49.0 Ver primario: V01-G230202

G230203 Idioma moderno:
Idioma 1, II:
Inglés

FB
D00h04 2SG

6.0
96.0 29.0 110.0 Ver primario: V01-G230203

G230206 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Francés

FB
D00h04 2SG

6.0
48.0 3.0 51.0 Ver primario: V01-G230206

G230207 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Alemán

FB
D00h04 2SG

6.0
43.0 6.0 49.0 Ver primario: V01-G230207

G230208 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Portugués

FB
D00h03 2SG

6.0
11.0 0.0 11.0 Ver primario: V01-G230208

G230209 Antropoloxía:
Antropoloxía das
prácticas de
tradución e
interpretación

FB

D00h12 2SG

6.0

125.0 7.0 132.0 Ver primario: V01-G230209

G230210 Introdución á
teoría da tradución
e a interpretación

OB
D00h12 2SG

6.0
124.0 16.0 140.0 Ver primario: V01-G230210

2º Curso
G230301 Lingua A1, II:

Introdución ás
linguas de
especialización:
Galego

OB

D00h03 1SG

6.0

41.0 11.0 47.0 Ver primario: V01-G230301

G230303 Idioma moderno:
Idioma 1, III:
Inglés

FB
D00h04 1SG

6.0
92.0 22.0 105.0 Ver primario: V01-G230303

G230306 Idioma 2, III:
Francés

OB D00h04 1SG 6.0 35.0 7.0 40.0 Ver primario: V01-G230306

G230307 Idioma 2, III:
Alemán

OB D00h04 1SG 6.0 47.0 6.0 53.0 Ver primario: V01-G230307

G230308 Idioma 2, III:
Portugués

OB D00h03 1SG 6.0 40.0 1.0 41.0 Ver primario: V01-G400303

G230309 Tradución idioma 1,
I: Inglés-Galego

OB D00h12 1SG 6.0 37.0 5.0 42.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0 2,205.0 22.97 32.00

G230313 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación II:
Documentación

OB

D00h12 1SG

6.0

116.0 11.0 127.0 Ver primario: V01-G230313

G230402 Lingua A2, II:
Introdución ás
linguas de
especialización:
Español

OB

D00h10 2SG

6.0

43.0 1.0 44.0 Ver primario: V01-G230402

G230403 Idioma moderno:
Idioma 1, IV:
Inglés

FB
D00h04 2SG

6.0
84.0 25.0 96.0 Ver primario: V01-G230403

G230406 Idioma 2, IV:
Francés

OB D00h04 2SG 6.0 32.0 6.0 36.0 Ver primario: V01-G230406

G230407 Idioma 2, IV:
Alemán

OB D00h04 2SG 6.0 47.0 14.0 54.0 Ver primario: V01-G230407

G230408 Idioma 2, IV:
Portugués

OB D00h03 2SG 6.0 13.0 1.0 14.0 Ver primario: V01-G400983



G230411 Tradución idioma 2,
I: Francés-Galego

OB D00h12 2SG 6.0 13.0 1.0 14.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 735.0 15.31 32.00

G230413 Tradución idioma 2,
I: Alemán-Galego

OB D00h12 2SG 6.0 16.0 2.0 18.0 Ver primario: V01-G230413

G230415 Tradución idioma 2,
I: Portugués-
Galego

OB
D00h12 2SG

6.0
9.0 0.0 9.0 Ver primario: V01-G230415

G230417 Cultura e
civilización para a
tradución e a
interpretación
(conceptualizacións
básicas): Inglés

OB

D00h12 2SG

6.0

86.0 8.0 94.0 Ver primario: V01-G230417

3º Curso
G230501 Tradución entre

lingua A1 e lingua
A2

OB
D00h12 1SG

6.0
107.0 18.0 123.0 Ver primario: V01-G230501

G230502 Tradución idioma 1,
II: Inglés-Galego

OB D00h12 1SG 6.0 27.0 4.0 31.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0 1,627.5 16.95 32.00

G230508 Tradución idioma 2,
II: Francés-Galego

OB D00h12 1SG 6.0 10.0 1.0 11.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 577.5 12.03 32.00

G230510 Tradución idioma 2,
II: Alemán-Galego

OB D00h12 1SG 6.0 19.0 1.0 20.0 Ver primario: V01-G230510

G230512 Tradución idioma 2,
II: Portugués-
Galego

OB
D00h12 1SG

6.0
8.0 2.0 9.0 Ver primario: V01-G230512

G230514 Interpretación de
enlace idioma 1:
Inglés-Galego

OB
D00h12 1SG

6.0
32.0 12.0 36.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0

1,890.0 19.69 32.00

G230518 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación III:
Terminoloxía

OB

D00h12 1SG

6.0

118.0 12.0 130.0 Ver primario: V01-G230518

G230601 Interpretación
simultánea idioma
1: Inglés-Galego

OB
D00h12 2SG

6.0
33.0 8.0 37.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0

1,942.5 20.23 32.00

G230605 Tradución idioma 1,
III: Inglés-Galego

OB D00h12 2SG 6.0 31.0 15.0 35.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0 1,837.5 19.14 32.00

G230611 Tradución idioma 2,
III: Francés-Galego

OB D00h12 2SG 6.0 9.0 2.0 10.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 48.0 525.0 10.94 32.00

G230613 Tradución idioma 2,
III: Alemán-Galego

OB D00h12 2SG 6.0 19.0 5.0 21.0 Ver primario: V01-G230613

G230615 Tradución idioma 2,
III: Portugués-
Galego

OB
D00h12 2SG

6.0
7.0 1.0 8.0 Ver primario: V01-G230615

G230617 Interpretación
consecutiva idioma
1: Inglés-Galego

OB
D00h12 2SG

6.0
32.0 11.0 36.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0

1,890.0 19.69 32.00

G230621 Introdución aos
ámbitos de
especialización
para a tradución e
a interpretación e
aspectos
profesionais da
tradución

OB

D00h12 2SG

6.0

111.0 11.0 122.0 Ver primario: V01-G230621

4º Curso
G230701 Ferramentas para a

tradución e a
interpretación IV:
Revisión e
corrección de
textos

OB

D00h12 1SG

6.0

102.0 13.0 115.0 Ver primario: V01-G230701

G230702 Tradución xurídica-
administrativa
idioma 1: Inglés-
Galego

OB

D00h12 1SG

6.0

32.0 1.0 33.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0

1,732.5 18.05 32.00

G230801 Tradución
económica idioma
1: Inglés-Galego

OB
D00h12 2SG

6.0
34.0 12.0 39.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 2.0 96.0

2,047.5 21.33 32.00

G230901 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

18.0 1.0 19.0 Ver primario: V01-G230901

G230902 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230902

G230903 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Francés-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230903

G230904 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Francés-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

8.0 0.0 8.0 Ver primario: V01-G230904

G230905 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230905



G230906 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Español

OP D00h12 1SG 6.0 24.0 1.0 25.0 Ver primario: V01-G230906

G230907 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Francés-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230907

G230908 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Francés-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

6.0 0.0 6.0 Ver primario: V01-G230908

G230909 Interpretación
idioma 2: Inglés-
Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
7.0 1.0 8.0 Ver primario: V01-G230909

G230910 Interpretación
idioma 2: Inglés-
Español

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230910

G230911 Interpretación
idioma 2: Francés-
Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
3.0 0.0 3.0 Ver primario: V01-G230911

G230912 Interpretación
idioma 2: Francés-
Español

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230912

G230913 Interpretación
idioma 2: Alemán-
Galego

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230913

G230914 Interpretación
idioma 2: Alemán-
Español

OP
D00h12 2SG

6.0
13.0 0.0 13.0 Ver primario: V01-G230914

G230915 Interpretación
idioma 2:
Portugués-Galego

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230915

G230916 Interpretación
idioma 2:
Portugués-Español

OP
D00h12 2SG

6.0
1.0 2.0 1.0 Ver primario: V01-G230916

G230917 Relacións
Internacionais

OP D00h05 2SG 6.0 57.0 2.0 59.0 Ver primario: V01-G230917

G230918 Tradución
científica-técnica
idioma 1: Inglés-
Galego

OP

D00h12 1SG

6.0

24.0 1.0 25.0 Ver primario: V01-G230918

G230919 Tradución
científica-técnica
idioma 1: Inglés-
Español

OP

D00h12 1SG

6.0

31.0 1.0 32.0 Ver primario: V01-G230919

G230920 Tradución
científica-técnica
idioma 1: Francés-
Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230920

G230921 Tradución
científica-técnica
idioma 1: Francés-
Español

OP

D00h12 1SG

6.0

18.0 1.0 19.0 Ver primario: V01-G230921

G230922 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Inglés-Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
25.0 2.0 27.0 Ver primario: V01-G230922

G230923 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Inglés-Español

OP
D00h12 2SG

6.0
38.0 0.0 38.0 Ver primario: V01-G230923

G230924 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Francés-Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
12.0 0.0 12.0 Ver primario: V01-G230924

G230925 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Francés-Español

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230925

G230926 Tradución editorial
idioma 1: Inglés-
Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
17.0 0.0 17.0 Ver primario: V01-G230926

G230927 Tradución editorial
idioma 1: Inglés-
Español

OP
D00h12 2SG

6.0
11.0 1.0 12.0 Ver primario: V01-G230927

G230928 Tradución editorial
idioma 1: Francés-
Galego

OP
D00h12 2SG

6.0
13.0 2.0 14.0 Ver primario: V01-G230928

G230929 Tradución editorial
idioma 1: Frances-
Español

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230929

G230930 Tradución
especializada
lingua A1-lingua A2

OP
D00h12 1SG

6.0
48.0 2.0 50.0 Ver primario: V01-G230930

G230931 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación V:
Informática
avanzada

OP

D00h12 1SG

6.0

49.0 3.0 52.0 Ver primario: V01-G230931

G230932 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos

OP D00h12 1SG 6.0 9.0 0.0 9.0 Ver primario: V01-G230932



culturais: Inglés-
Galego

G230933 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Francés-
Galego

OP

D00h12 1SG

6.0

16.0 0.0 16.0 Ver primario: V01-G230933

G230934 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Francés-
Español

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230934

G230935 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Alemán-
Galego

OP

D00h12 1SG

6.0

19.0 0.0 19.0 Ver primario: V01-G230935

G230936 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Alemán-
Español

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230936

G230937 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais:
Portugués-Galego

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230937

G230938 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais:
Portugués-Español

OP

D00h12 1SG

6.0

3.0 0.0 3.0 Ver primario: V01-G230938

G230939 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica: Inglés-
Galego

OP

D00h12 2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230939

G230940 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica: Inglés-
Español

OP

D00h12 2SG

6.0

7.0 0.0 7.0 Ver primario: V01-G230940

G230941 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Francés-Galego

OP

D00h12 2SG

6.0

2.0 0.0 2.0 Ver primario: V01-G230941

G230942 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Francés-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

8.0 0.0 8.0 Ver primario: V01-G230942

G230943 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Alemán-Galego

OP

D00h12 2SG

6.0

3.0 1.0 3.0 Ver primario: V01-G230943

G230944 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Alemán-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

4.0 0.0 4.0 Ver primario: V01-G230944

G230945 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Portugués-Galego

OP

D00h12 2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230945

G230946 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativa-
económica:
Portugués-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230946

G230947 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Inglés-Galego

OP

2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230947

G230948 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Inglés-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

2.0 0.0 2.0 Ver primario: V01-G230948

G230949 Tradución
especializada
idioma 2:

OP 2SG 6.0 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230949



Científica-técnica:
Francés-Galego

G230950 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Francés-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

10.0 0.0 10.0 Ver primario: V01-G230950

G230951 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Alemán-Galego

OP

2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230951

G230952 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Alemán-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

16.0 0.0 16.0 Ver primario: V01-G230952

G230953 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Portugués-Galego

OP

2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230953

G230954 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Portugués-Español

OP

D00h12 2SG

6.0

2.0 0.0 2.0 Ver primario: V01-G230954

G230955 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: Inglés-
Español

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G230955

G230981 Prácticas externas:
Prácticas en
empresas e
organismos

OP

D00h12 2SG

6.0

83.0 1.0 84.0 Ver primario: V01-G230981

G230991 Traballo de Fin de
Grao

OB D00h12 2SG 6.0 98.0 50.0 112.0 Ver primario: V01-G230991

630

(V01G400V01) Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos
Literarios

Código Contido Tipo Área/Dep. Docen. Cuad. Cred. N.Nv N.Rep N.Ef HA HB HC GA GB GC H.Impart H.Matric. TMG Presen.
1º Curso

G400101 Lingua:
Fundamentos
gramaticais do
galego e do
español I

FB

D00h10 1SG

6.0

25.0 4.0 28.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 3.0 96.0

1,470.0 15.31 32.00

G400102 Lingüística:
Introdución á
lingüística
aplicada

FB

D00h12 1SG

6.0

27.0 2.0 29.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 3.0 96.0

1,522.5 15.86 32.00

G400103 Filosofía:
Introdución ás
ciencias
humanas e
sociais

FB

D00x11 1SG

6.0

30.0 0.0 30.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 3.0 96.0

1,575.0 16.41 32.00

G400104 Literatura:
Introdución aos
estudos
literarios

FB D00h11 1SG 6.0 31.0 1.0 32.0 12.0 0.0 12.0 1.0 0.0 3.0 48.0 1,680.0 17.50 32.00

D00h03 1SG 31.0 1.0 32.0 12.0 0.0 12.0 1.0 0.0 3.0 48.0

G400105 Idioma
moderno:
Lingua
portuguesa I

FB

D00h03 1SG

6.0

32.0 5.0 36.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 3.0 96.0

1,890.0 19.69 32.00

G400201 Historia:
Historia das
culturas
ibéricas

FB

D00h05 2SG

6.0

31.0 6.0 35.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 3.0 96.0

1,837.5 19.14 32.00

G400202 Lingua:
Fundamentos
gramaticais do
galego e do
español II

FB

D00h03 2SG

6.0

26.0 3.0 29.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 3.0 96.0

1,522.5 15.86 32.00

G400203 Literatura:
Teoría da
literatura

FB
D00h11 2SG

6.0
28.0 1.0 29.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 3.0 96.0

1,522.5 15.86 32.00

G400204 Lingüística:
Lingüística
xeral

FB
D00h12 2SG

6.0
28.0 1.0 29.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 3.0 96.0

1,522.5 15.86 32.00

G400205 Literatura:
Crítica literaria

FB D00h11 2SG 6.0 26.0 0.0 26.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 3.0 96.0 1,365.0 14.22 32.00

2º Curso
G400301 Lingua e

comunicación
OB D00h03 1SG 9.0 21.0 0.0 21.0 24.0 0.0 48.0 1.0 0.0 2.0 120.0 1,653.8 13.78 32.00



oral e escrita:
galego

G400302 Lingua e
comunicación
oral e escrita:
español

OB

D00h10 1SG

9.0

25.0 0.0 25.0 24.0 0.0 48.0 1.0 0.0 2.0 120.0

1,968.8 16.41 32.00

G400303 Lingua
portuguesa II

OB D00h03 1SG 6.0 40.0 1.0 41.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 3.0 96.0 2,152.5 22.42 32.00

G400304 Obras
principais das
literaturas
galega e
lusófona

OB

D00h03 1SG

6.0

22.0 0.0 22.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 2.0 72.0

1,155.0 16.04 32.00

G400401 Sociolingüística OB D00h12 2SG 6.0 22.0 0.0 22.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 2.0 72.0 1,155.0 16.04 32.00
G400402 Retórica e

poética
OB D00h11 2SG 6.0 24.0 0.0 24.0 12.0 0.0 12.0 1.0 0.0 2.0 36.0 1,260.0 17.50 32.00

D00h03 2SG 24.0 0.0 24.0 12.0 0.0 12.0 1.0 0.0 2.0 36.0
G400403 Latín e

literatura
grecolatina

OB
D00h03 2SG

6.0
22.0 0.0 22.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 2.0 72.0

1,155.0 16.04 32.00

G400404 Literatura
comparada

OB D00h11 2SG 6.0 26.0 0.0 26.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 2.0 72.0 1,365.0 18.96 32.00

G400405 Literatura en
lingua española

OB D00h11 2SG 6.0 22.0 0.0 22.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 2.0 72.0 1,155.0 16.04 32.00

3º Curso
G400901 Morfoloxía da

lingua galega
OP D00h03 1SG 6.0 23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 1,207.5 25.16 32.00

G400902 Fonética e
fonoloxía da
lingua galega

OP
D00h03 1SG

6.0
23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

1,207.5 25.16 32.00

G400903 Sintaxe da
lingua galega I

OP D00h03 2SG 6.0 23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 1,207.5 25.16 32.00

G400904 Lexicoloxía e
fraseoloxía da
lingua galega

OP
D00h03 2SG

6.0
23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

1,207.5 25.16 32.00

G400911 Historia e
historiografía
da lingua
española

OP

D00h10 1SG

6.0

23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

1,207.5 25.16 32.00

G400912 Lexicografía do
español

OP D00h10 1SG 6.0 23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 1,207.5 25.16 32.00

G400913 Fonética e
fonoloxía da
lingua española

OP
D00h10 2SG

6.0
23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

1,207.5 25.16 32.00

G400914 Variedades do
español

OP D00h10 2SG 6.0 23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 1,207.5 25.16 32.00

G400921 Literatura
medieval
galego-
portuguesa

OP

D00h03 1SG

6.0

23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

1,207.5 25.16 32.00

G400922 Literatura dos
'Séculos
Escuros' e do
século XIX

OP

D00h03 1SG

6.0

23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

1,207.5 25.16 32.00

G400923 Análise das
obras centrais
do período Nós

OP
D00h03 2SG

6.0
23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

1,207.5 25.16 32.00

G400924 Análise das
obras centrais
da literatura
galega durante
o franquismo

OP

D00h03 2SG

6.0

23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

1,207.5 25.16 32.00

G400931 Literatura
española
medieval

OP
D00h11 1SG

6.0
23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

1,207.5 25.16 32.00

G400932 Literatura
española do
século XVI

OP
D00h11 1SG

6.0
23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

1,207.5 25.16 32.00

G400933 Literatura
española do
século XVII

OP
D00h11 2SG

6.0
23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

1,207.5 25.16 32.00

G400934 Literatura
española dos
séculos XVIII-
XIX

OP

D00h11 2SG

6.0

23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

1,207.5 25.16 32.00

G400941 Lingüística
aplicada á
ensinanza de
linguas

OP

D00h12 1SG

6.0

23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

1,207.5 25.16 32.00

G400942 Introdución á
ensinanza do
español e do
galego como
L2/LE

OP

D00h10 1SG

6.0

23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

1,207.5 25.16 32.00

G400943 Políticas
lingüísticas e
ensinanza de
linguas

OP

D00h03 2SG

6.0

23.0 0.0 23.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

1,207.5 25.16 32.00

G400944 Variación
lingüística e

OP D00h03 2SG 6.0 23.0 0.0 23.0 12.0 0.0 12.0 1.0 0.0 1.0 24.0 1,207.5 25.16 32.00
D00h10 2SG 23.0 0.0 23.0 12.0 0.0 12.0 1.0 0.0 1.0 24.0



ensinanza de
linguas

G400951 Linguas e
tecnoloxía na
sociedade do
coñecemento

OP

NI/NM 1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G400952 Lingüística de
corpus

OP NI/NM 1SG 6.0 0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G400953 Análise e
avaliación de
textos dixitais

OP
NI/NM 2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G400954 Aplicacións das
tecnoloxías da
fala

OP
NI/NM 2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G400961 Estética:
Palabra e
imaxe

OP
D00h11 1SG

6.0
0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

0.0 0.00 32.00

G400962 Prácticas
textuais:
Narración

OP
D00h03 1SG

6.0
0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

0.0 0.00 32.00

G400963 Xéneros OP D00h11 2SG 6.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 0.0 0.00 32.00
G400964 Prácticas

textuais:
Escritura
dramática

OP

D00h11 2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0

0.0 0.00 32.00

G400971 Figuras
conceptuais do
pensamento
contemporáneo

OP

NI/NM 1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G400972 Literatura e
cultura popular

OP NI/NM 1SG 6.0 0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G400973 Transferencia
cultural e
tradición
clásica

OP

NI/NM 2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G400974 Literatura,
imaxe e
tecnoloxías

OP
NI/NM 2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Sen docencia

G400981 Lingua
portuguesa III

OP D00h03 1SG 6.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 0.0 0.00 32.00

G400982 Estudos
lusófonos I

OP D00h03 1SG 6.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 0.0 0.00 32.00

G400983 Lingua
portuguesa IV

OP D00h03 2SG 6.0 13.0 1.0 14.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 735.0 15.31 32.00

G400984 Estudos
lusófonos II

OP D00h05 2SG 6.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 24.0 1.0 0.0 1.0 48.0 0.0 0.00 32.00

336

(V01G404V01) Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos
Literarios

Código Contido Tipo Área/Dep. Docen. Cuad. Cred. N.Nv N.Rep N.Ef HA HB HC GA GB GC H.Impart H.Matric. TMG Presen.
1º Curso

G404101 Lingua:
Fundamentos
gramaticais do
galego e do
español I

FB

D00h10 1SG

6.0

25.0 4.0 28.0 Ver primario: V01-G400101

G404102 Lingüística:
Introdución á
lingüística
aplicada

FB

D00h12 1SG

6.0

27.0 2.0 29.0 Ver primario: V01-G400102

G404103 Filosofía:
Introdución ás
ciencias
humanas e
sociais

FB

D00x11 1SG

6.0

30.0 0.0 30.0 Ver primario: V01-G400103

G404104 Literatura:
Introdución aos
estudos
literarios

FB D00h11 1SG 6.0 31.0 1.0 32.0 Ver primario: V01-G400104

D00h03 1SG 31.0 1.0 32.0 Ver primario: V01-G400104

G404105 Idioma
moderno:
Lingua
portuguesa I

FB

D00h03 1SG

6.0

32.0 5.0 36.0 Ver primario: V01-G400105

G404201 Historia:
Historia das
culturas
ibéricas

FB

D00h05 2SG

6.0

31.0 6.0 35.0 Ver primario: V01-G400201

G404202 Lingua:
Fundamentos
gramaticais do
galego e do
español II

FB

D00h03 2SG

6.0

26.0 3.0 29.0 Ver primario: V01-G400202

G404203 Literatura:
Teoría da

FB D00h11 2SG 6.0 28.0 1.0 29.0 Ver primario: V01-G400203



literatura
G404204 Lingüística:

Lingüística
xeral

FB
D00h12 2SG

6.0
28.0 1.0 29.0 Ver primario: V01-G400204

G404205 Literatura:
Crítica literaria

FB D00h11 2SG 6.0 26.0 0.0 26.0 Ver primario: V01-G400205

2º Curso
G404301 Lingua e

comunicación
oral e escrita:
galego

OB

D00h03 1SG

9.0

21.0 0.0 21.0 Ver primario: V01-G400301

G404302 Lingua e
comunicación
oral e escrita:
español

OB

D00h10 1SG

9.0

25.0 0.0 25.0 Ver primario: V01-G400302

G404303 Lingua
portuguesa II

OB D00h03 1SG 6.0 40.0 1.0 41.0 Ver primario: V01-G400303

G404304 Obras
principais das
literaturas
galega e
lusófona

OB

D00h03 1SG

6.0

22.0 0.0 22.0 Ver primario: V01-G400304

G404401 Sociolingüística OB D00h12 2SG 6.0 22.0 0.0 22.0 Ver primario: V01-G400401
G404402 Retórica e

poética
OB D00h11 2SG 6.0 24.0 0.0 24.0 Ver primario: V01-G400402

D00h03 2SG 24.0 0.0 24.0 Ver primario: V01-G400402
G404403 Latín e

literatura
grecolatina

OB
D00h03 2SG

6.0
22.0 0.0 22.0 Ver primario: V01-G400403

G404404 Literatura
comparada

OB D00h11 2SG 6.0 26.0 0.0 26.0 Ver primario: V01-G400404

G404405 Literatura en
lingua española

OB D00h11 2SG 6.0 22.0 0.0 22.0 Ver primario: V01-G400405

3º Curso
G404901 Morfoloxía da

lingua galega
OP D00h03 1SG 6.0 23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400901

G404902 Fonética e
fonoloxía da
lingua galega

OP
D00h03 1SG

6.0
23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400902

G404903 Sintaxe da
lingua galega I

OP D00h03 2SG 6.0 23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400903

G404904 Lexicoloxía e
fraseoloxía da
lingua galega

OP
D00h03 2SG

6.0
23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400904

G404911 Historia e
historiografía
da lingua
española

OP

D00h10 1SG

6.0

23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400911

G404912 Lexicografía do
español

OP D00h10 1SG 6.0 23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400912

G404913 Fonética e
fonoloxía da
lingua española

OP
D00h10 2SG

6.0
23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400913

G404914 Variedades do
español

OP D00h10 2SG 6.0 23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400914

G404921 Literatura
medieval
galego-
portuguesa

OP

D00h03 1SG

6.0

23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400921

G404922 Literatura dos
'Séculos
Escuros' e do
século XIX

OP

D00h03 1SG

6.0

23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400922

G404923 Análise das
obras centrais
do período Nós

OP
D00h03 2SG

6.0
23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400923

G404924 Análise das
obras centrais
da literatura
galega durante
o franquismo

OP

D00h03 2SG

6.0

23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400924

G404931 Literatura
española
medieval

OP
D00h11 1SG

6.0
23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400931

G404932 Literatura
española do
século XVI

OP
D00h11 1SG

6.0
23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400932

G404933 Literatura
española do
século XVII

OP
D00h11 2SG

6.0
23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400933

G404934 Literatura
española dos
séculos XVIII-
XIX

OP

D00h11 2SG

6.0

23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400934

G404941 Lingüística
aplicada á
ensinanza de
linguas

OP

D00h12 1SG

6.0

23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400941

G404942 Introdución á OP D00h10 1SG 6.0 23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400942



ensinanza do
español e do
galego como
L2/LE

G404943 Políticas
lingüísticas e
ensinanza de
linguas

OP

D00h03 2SG

6.0

23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400943

G404944 Variación
lingüística e
ensinanza de
linguas

OP D00h03 2SG 6.0 23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400944

D00h10 2SG 23.0 0.0 23.0 Ver primario: V01-G400944

G404951 Linguas e
tecnoloxía na
sociedade do
coñecemento

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G400951

G404952 Lingüística de
corpus

OP 1SG 6.0 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G400952

G404953 Análise e
avaliación de
textos dixitais

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G400953

G404954 Aplicacións das
tecnoloxías da
fala

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G400954

G404961 Estética:
Palabra e
imaxe

OP
D00h11 1SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G400961

G404962 Prácticas
textuais:
Narración

OP
D00h03 1SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G400962

G404963 Xéneros OP D00h11 2SG 6.0 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G400963
G404964 Prácticas

textuais:
Escritura
dramática

OP

D00h11 2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G400964

G404971 Figuras
conceptuais do
pensamento
contemporáneo

OP

1SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G400971

G404972 Literatura e
cultura popular

OP 1SG 6.0 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G400972

G404973 Transferencia
cultural e
tradición
clásica

OP

2SG

6.0

0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G400973

G404974 Literatura,
imaxe e
tecnoloxías

OP
2SG

6.0
0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G400974

G404981 Lingua
portuguesa III

OP D00h03 1SG 6.0 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G400981

G404982 Estudos
lusófonos I

OP D00h03 1SG 6.0 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G400982

G404983 Lingua
portuguesa IV

OP D00h03 2SG 6.0 13.0 1.0 14.0 Ver primario: V01-G400983

G404984 Estudos
lusófonos II

OP D00h05 2SG 6.0 0.0 0.0 0.0 Ver primario: V01-G400984
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Resumo de horas por departamento e Área
Código Nome Horas Depto Horas Áreas Total horas
PDA.DEP Departamentos 17,465.00 0.00 17,465.00
 D00h03 - Filoloxía galega e latina 2,229.00 0.00 2,229.00

 
D00h04 - Filoloxía inglesa, francesa e
alemá 4,876.00 0.00 4,876.00

 D00h05 - Historia, arte e xeografía 360.00 0.00 360.00
 D00h10 - Lingua española 1,224.00 0.00 1,224.00

 
D00h11 - Literatura española e teoría
da literatura 1,212.00 0.00 1,212.00

 D00h12 - Tradución e lingüística 7,468.00 0.00 7,468.00

 
D00x11 - Socioloxía, ciencia política e
da administración e filosofía 96.00 0.00 96.00

Desglose de horas de Áreas por Departamento (POD)
 Horas POD

Código Nome Grado
Master con
repercusión

Master sen
repercusión

D00h03 Filoloxía galega e latina 2,300.00 72.50 0.00
 A0355 - Filoloxía latina 156.00 0.0 0.0
 A0370 - Filoloxías galega e portuguesa 2,144.00 72.50 0.0

 Horas POD

Código Nome Grado
Master con
repercusión

Master sen
repercusión



D00h04 Filoloxía inglesa, francesa e alemá 4,602.00 315.00 0.00
A0320 - Filoloxía alemana 778.00 0.0 0.0
A0335 - Filoloxía francesa 1,018.00 15.00 0.0
A0345 - Filoloxía inglesa 2,806.00 300.00 0.0

Horas POD

Código Nome Grado
Master con
repercusión

Master sen
repercusión

D00h05 Historia, arte e xeografía 360.00 0.00 0.00
A0450 - Historia contemporánea 162.00 0.0 0.0
A0490 - Historia moderna 198.00 0.0 0.0

Horas POD

Código Nome Grado
Master con
repercusión

Master sen
repercusión

D00h10 Lingua española 1,224.00 135.50 0.00
A0567 - Lingua española 1,224.00 135.50 0.00

Horas POD

Código Nome Grado
Master con
repercusión

Master sen
repercusión

D00h11 Literatura española e teoría da literatura 1,212.00 18.00 0.00
A0583 - Literatura española 780.00 16.00 0.0
A0796 - Teoría de literatura e
literat.comparada 432.00 2.00 0.0

Horas POD

Código Nome Grado
Master con
repercusión

Master sen
repercusión

D00h12 Tradución e lingüística 7,433.00 980.00 238.00
A0575 - Lingüística xeral 532.00 140.50 0.00
A0814 - Traducción e interpretación 6,901.00 839.50 238.00
A.Externa - Área externa 35.00 95.00 194.00

Horas POD

Código Nome Grado
Master con
repercusión

Master sen
repercusión

D00x01 Análise e intervención psicosocioeducativa 0.00 60.00 0.00
A0620 - Metodoloxía de ccas. do
comportamento 0.0 15.00 0.0
A0805 - Teoría e historia da educación 0.0 45.00 0.0

Horas POD

Código Nome Grado
Master con
repercusión

Master sen
repercusión

D00x02 Dereito privado 0.00 48.00 0.00
A0165 - Dereito mercantil 0.0 48.00 0.0

Horas POD

Código Nome Grado
Master con
repercusión

Master sen
repercusión

D00x04
Didáctica, organización escolar e métodos de
investigación 0.00 15.00 0.00
A0215 - Didáctica e organización escolar 0.0 15.00 0.0
A0625 - Métodos de inves.e diagnóst.en
educación 0.0 0.00 0.0

Horas POD

Código Nome Grado
Master con
repercusión

Master sen
repercusión

D00x05 Didácticas especiais 0.00 0.00 0.00
A0189 - Didáctica da expresión musical 0.0 0.00 0.0
A0245 - Educación física e deportiva 0.0 0.00 0.0

Horas POD

Código Nome Grado
Master con
repercusión

Master sen
repercusión

D00x09 Organización de empresas e márketing 0.00 48.00 0.00
A0650 - Organización de empresas 0.0 48.00 0.0

Horas POD

Código Nome Grado
Master con
repercusión

Master sen
repercusión

D00x10 Psicoloxía evolutiva e comunicación 0.00 0.00 0.00



A0675 - Xornalismo 0.0 0.0 0.00

Horas POD

Código Nome Grado
Master con
repercusión

Master sen
repercusión

D00x11
Socioloxía, ciencia política e da
administración e filosofía 96.00 0.00 0.00
A0375 - Filosofía 96.00 0.0 0.0

Horas POD

Código Nome Grado
Master con
repercusión

Master sen
repercusión

D00x14 Comunicación audiovisual e publicidade 0.00 0.00 0.00
A0105 - Comunicación audiovisual e
publicidade 0.0 0.0 0.00

Horas POD

Código Nome Grado
Master con
repercusión

Master sen
repercusión

Externo Dpto. Externo 35.00 95.00 194.00
A.Externa - Área externa 35.00 95.00 194.00

Lenda:
NI/NM - Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable)
OF/MR - Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EX/MR - Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EX/MX - Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
OF/NM - Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XT/NM - Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable
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