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INFORME PARA A AVALIACIÓN INTERNA 
SEGUIMENTO DE TÍTULOS OFICIAIS DE 

GRAO E MESTRADO 
 

CONVOCATORIA: 2015-2016 
 
 
 

☐ PROVISIONAL  ☒ FINAL DATA: 11 de setembro de 2017 
 
 

 
DATOS DO TÍTULO 

Denominación do Título Máster en Arte Contemporánea. Creación e 
Investigación 

Centro/s onde se imparte 
o título Facultade de Belas Artes 

Resultado do proceso de 
seguimento 

       ☐   CONFORME EXCELENTE    

       ☒   CONFORME   (B)  

       ☐   NON CONFORME 

 
 
  



 

Área de Calidade 

 

Seguimento de títulos. Avaliación interna.   2                       

Xustificación Xeral do Resultado: 
 
Cumprimento do proxecto establecido: 
 
 

O proxecto establecido cúmprese nos termos previstos na memoria vixente. 
 
A información sobre o título é clara e accesible. Producíronse melloras na distribución e contidos 
da páxina web, propiciando mesmo un mellor acceso para potencial alumnado estranxeiro. 
 
No curso 2015-16 foron efectuados “cambios non substanciais” no plan de estudos desta 
titulación, que están a aplicarse no curso actual, 2016-17. Segundo se indica no IRD (pp. 2-3). 
Estas modificacións afectan á oferta de materias optativas, nunca á distribución de créditos entre 
obrigatorias e optativas. 
 
Maniféstase unha progresión positiva no título, así como unha implicación coa continuidade dos 
procesos de melloría por parte da coordinación e do centro responsables do título. 

 
 
 
 
Plan de melloras do título: 
 
En resposta aos puntos débiles detectados no seguimento do curso anterior, proxectáronse diversas 
accións de mellora, que se presentan como xa realizadas na súa práctica totalidade.  
 
Algunha das accións recollidas no cadro atópase parcialmente realizada ou pendente, mais 
insírense fundamentalmente no curso 2016-17. 
 
 
 
 
 

Vigo, a 11 de setembro de 2017 

 

 

 

Xosé María Gómez Clemente 

Director da Área de Calidade 
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1.Valoración do cumprimento 
Resultado: 

☐ Conforme excelente     ☒ Conforme ☐  Non Conforme    
☐ A      ☒  B   ☐  D 
      ☐  C 

Resumo das Valoracións:  
 
1 Organización e Desenvolvemento   B 
2 Información e Transparencia    A 
3 Sistema de Garantía de Calidade   A 
4 Recursos Humanos     B 
5 Recursos Materiais e Servizos    A 
6 Resultados de Aprendizaxe     B 
7 Indicadores de Satisfacción e Rendemento  B 
 
Plan de Melloras 
Desenvolvemento       C 
Seguimento       B 
Coherencia       A 
 
 
 
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). 

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?&any_academic=2015_16


 

Área de Calidade 

 

Seguimento de títulos. Avaliación interna.   4                       

Descrición da avaliación: 
 
Revisáronse as seguintes guías: 
-P01M080V01102 Recursos Cognitivos e Metodolóxicos (Cognitive and 
Methodological Resources): Faltan as dúas linguas oficiais. Á guía pódese 
acceder unicamente a través da pestana “inglés”, a única dispoñible: o 
“inglés” aí contido é moi deficiente e case incomprensible; procede 
claramente dun tradutor automático (inclúe asteriscos, formas como 
“situacionismo”, “fenomenoloxía” etc). Contidos e resultados: adecuados. 
Competencias: non se adecúan ás previstas na Memoria (na guía só hai CE 
(25) fronte a 7 da Memoria) e faltan o resto das  competencias.  
-P01M080V01105 Laboratorio de Tempo: En galego e castelán, aínda que 
con abundantes incongruencias (tradutor automático sen revisión posterior): 
na versión castelá aparece “venidlo” por “vídeo”. Contidos e resultados: 
adecuados. Nas competencias, son adecuadas as CE mais faltan as CG.  
-P01M080V01201 Perspectivas Actuais: En galego e castelán (correctos e 
comprensibles). Contidos e resultados: adecuados. Nas competencias, son 
adecuadas as CE (hai máis que na Memoria) pero faltan as CG. Contidos e 
resultados: adecuados. 
 
Revisáronse tres materias máis para confirmar se estas incidencias 
lingüísticas eran illadas ou sistemáticas:  
- P01M080V01103 Tendencias e Modos de Produción Contemporánea: Só en 
galego. Apartados: adecuados. 
- P01M080V01207 Taller de Investigador Invitado: En galego e castelán. 
Adecuado. 
- P01M080V01209 Modelos e Disciplinas Auxiliares: Só hai pestana de 
galego  (malia estar a descrición da materia en castelán). 
 
A falta de regularidade lingüística é bastante xeral, con inversas 
manifestacións. 

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 
Fortaleza: Mecanismos de coordinación desenvolvidos e informe elaborado. 

Descrición da avaliación: 
• Hai informe de coordinación, moi completo e detallado.  
• Reflicte e detalla a coordinación en distintos niveis. Exponse unha 

análise de certas disfuncións, queixas e incidencias, así como unha 
reflexión profunda sobre a mellora do funcionamento do mestrado. 

 
1.1.1 Valoración do Criterio: 
 

1 Organización e Desenvolvemento   B 
  

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
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1.1.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia Xustificación Alégase? 

Recomendacións 
para a mellora E4 Guías docentes: lingua 

 

Recomendacións 
para a mellora E1, E4 Adecuación ás competencias da Memoria 

 

Fortaleza  Informe de coordinación completo  
Tipo    

 
1.1.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

 Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
 
 

 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 
Fortaleza: Información clara, accesible e actualizada. 

Descrición da avaliación: 
 
Na web da titulación, aloxada na da Facultade (Belas Artes) hai información 
adecuada, facilmente accesible e actualizada 
(http://www.belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=168). 
• A información sobre o TFM é completa e preséntase de xeito moi 

organizado (normativas, guías de elaboración, comisións de avaliación, 
liñas de investigación etc.). 

• Hai información completa sobre horarios, aulas e calendarios de exames: 
preséntanse horarios detallados por días e docentes e cronogramas por 
cuadrimestre. 

• No relativo á información sobre o SGC, esta atópase na web da Facultade 
(http://www.belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=218). 

• A información sobre o profesorado é completa e accesible. 
• IRD: atópase na web da Facultade. 

 
1.2.1 Valoración do Criterio: 
 

2 Información e Transparencia   A 
 
1.2.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia  Xustificación Alégase? 
Fortaleza E9 Información da páxina web clara e accesible  

Tipo    
 
1.2.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

 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. 
Descrición da avaliación: 
• Nas actas da Comisión de Calidade trátanse asuntos relacionados coa a 

orientación, as prácticas e a coordinación. 

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 
Fortaleza: Están todos os procedementos actualizados e correctamente 
desenvolvidos  
Descrición da avaliación: 
 
  Existen rexistros destes dous procedementos (R1 DO 0203 P1 Plan de acción 
titorial e R1 DO 0202 P1 Plan de Promoción do centro). 

• R1 DO 0203 P1 Plan de acción titorial: En relación co PAT, existe un 
rexistro, que conduce a un enlace coa web do centro, que posúe un 
acceso directo ao PAT. 

• R1 DO 0202 P1 Plan de Promoción do centro: Existe tamén este 
rexistro, que inclúe o cadro de actuacións previstas. Entre elas, figuran 
accións específicas para este mestrado. 

 
1.3.1 Valoración do Criterio: 
 
3 Sistema de Garantía de Calidade   A 
 
1.3.2 Xustificación do Resultado: 
 
Clasificación Evidencia  Xustificación Alégase? 

Fortaleza E5 Tratamento de asuntos nas actas da comisión de 
calidade 

 

Fortaleza E10, E11 Rexistros na documentación do SGIC  
Tipo    

 
  

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php


 

Área de Calidade 

 

Seguimento de títulos. Avaliación interna.   8                       

 
1.3.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

 Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
 
 

 Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
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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 
Fortaleza: Categoría do profesorado e distribución de profesorado por materia 
óptimo. 

Descrición da avaliación: 
• A docencia repártese de xeito adecuado e moi equilibrado entre 23 

docentes. A maioría das materias son impartidas por un único docente; 
nas que hai máis de un, a materia é compartida por dúas ou, como 
máximo, tres persoas (“Perspectivas...”). 

• Practicamente todo o profesorado (22 de 23) está doutorado e ten 
dedicación a tempo completo na Universidade (vinculación permanente; 
contratadas/os doutores, titulares ou catedráticos). 

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 
Non conformidade: Non hai reflexión 
Recomendacións para a mellora: Hai unha reflexión incompleta ou non 
acadar as metas asociadas  non haber asociados accións de mellora. 
Descrición da avaliación: 
• Os resultados obtidos nas EAD non figuran no IRD nin son analizados 

nel. 
• Valórase de xeito moi positivo a cualificación do profesorado e o número 

de sexenios (24, na páx 18; 15, na páx 65), en progresión ascendente nos 
últimos anos. Sinálase como fortaleza. 

• Lévase a cabo unha reflexión de carácter xeral sobre os RRHH no IRD: 
sinálase con preocupación os problemas de renovación do cadro de 
persoal docente, con carácter xeral, e detéctase como punto feble tamén 
a baixa participación do PDI nos programas de formación (1 persoa no 
curso 2015-16). 

 
1.4.1 Valoración do Criterio: 
 

4 Recursos Humanos     B 
 
1.4.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia  Xustificación Alégase? 
Fortaleza E15 Distribución axeitada do profesorado  
Fortaleza E15, E9 Categoría e cualificación do profesorado  

Non 
Conformidade E17 EAD: non se presentan nin se analizan os 

resultados no IRD  

Recomendacións 
para a mellora E17 IRD: información contraditoria (sexenios)  
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1.4.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

 Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
 
 

 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 
Fortaleza: Hai unha reflexión completa. 
Descrición da avaliación: 
• No IRD destácase este aspecto como o mellor valorado nas 

enquisas de satisfacción, con valores iguais ou superiores 
a 4 / 5: as preguntas 15, 17 e 18 obteñen 4,2 / 5; e a 
pregunta 16 (referida a obradoiros e espazos 
experimentais) 4/ 5. Valórase como positivo e 
satisfactorio. 

• Tamén no caso das persoas tituladas o epígrafe 15 (Aulas 
e equipamento) é dos mellor valorados (segundo 
lugar):4,25 /5. 

• Reflexiónase sobre os problemas que se produciron en 
relación coa organización dos talles da FBBAA (reflectidos 
no Informe de coordinación e no Informe de Queixas...) e a 
súa solución, ademais de facer fincapé nos esforzos de 
coordinación dos espazos de traballo (p. 18). 

 
1.5.1 Valoración do Criterio: 
 

5 Recursos Materiais e Servizos   A 
 
1.5.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación 
Evidencia 

ou 
Indicador 

Xustificación Alégase? 

Fortaleza E17 Reflexión completa e autocrítica no IRD  

Fortaleza E17 Traballo de coordinación para resolver os problemas de 
organización dos talleres 

 

Tipo    
 
1.5.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

 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 
Recomendacións para a mellora: Non hai unha distribución 
razoable das cualificacións. 
Descrición da avaliación: 
• A distribución das cualificacións revela unha 

concentración nas notas máis altas, cun grande número 
de notables e sobresalientes: dun total de 30 TFMs son 
avaliados 25 (hai 5 NP) no curso 2015-16 e danse 9 
sobresalientes, 15 notables e só 1 aprobado.  

• Modérase o número de sobresalientes respecto do curso 
anterior (2014-15), mais aínda así hai unha distribución 
pouco proporcionada.  

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: 
 
• No IRD lévase a cabo unha breve análise (p. 17) dos 

indicadores por materia do máster. Constátanse os valores 
elevados das taxas de rendemento, éxito e avaliación: 97%, 
100% e 97% respectivamente; con todo, considéranse 
normais e adecuados, dado o volume do alumnado e a 
especificidade dos estudos. O TFM é o que presenta unhas 
taxas de rendemento e avaliación máis baixa: 83%. 

• Semella unha valoración excesivamente positiva e pouco 
autocrítica: todos os mestrados posúen unha orientación 
bastante específica e supoñen unha certa motivación do 
alumnado, pero non por iso resulta verosímil unha 
concentración tan alta de notas elevadas.  

 
1.6.1 Valoración do Criterio: 
 

6 Resultados de Aprendizaxe    B 
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1.6.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia ou 
Indicador Xustificación Alégase? 

Recomendacións 
para a mellora E24 Elevada concentración de 

sobresalientes e notables  

Recomendacións 
para a mellora E17 IRD Reflexión pouco desenvolvida  

Tipo    
 
1.6.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

 Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
 
 

 Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
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CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN E RENDEMENTO: 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: 
 
Efectúase unha concisa pero adecuada análise dos datos dos 
distintos grupos. Faise reflexión autocrítica tanto sobre a 
participación como sobre os valores acadados. 
• Alumnado: Con apenas un 14% de participación (moi inferior 

ao 26,47% do ano anterior), o grao de satisfacción deste grupo 
coa titulación sitúase case exactamente na meta de calidade. 
O obxectivo de calidade acádase de maneira moi axustada, 
pero prodúcese un claro descenso respecto do valor do curso 
precedente (3,13 / 5). No IRD constátase este feito e remítese 
a súa análise a futuras xuntas do SGIC. 

• Sinálanse os epígrafes mellor e peor valorados: recursos 
materiais (aulas, equipamento, bibliotecas) e organización 
temporal dos estudos e desenvolvemento das ensinanzas 
(preguntas 8, 9, 11, 12: materias, horarios, proporción de 
clases teóricas e prácticas). Reflexiónase sobre estes 
resultados. 

• No caso das persoas tituladas, o grao de satisfacción é 3,13 /5 
(non hai datos do curso anterior para poder efectuar unha 
comparación). 

• Preséntanse datos do I06-DO “Índice de satisfacción do 
estudantado coa actividade docente do profesorado”: 3,69 /5, 
moi superior ao obxectivo de calidade fixado en superar o 2,5 
e superior ao do curso anterior (2014-15): 2,76. Detéctase 
unha progresión positiva neste índice. 

• Hai reflexión (IRD, p. 19): ponse de manifesto o perfil de maior 
especialización no caso dos mestrados e a existencia dunha 
perspectiva laboral, para explicar a boa valoración do 
alumnado xa titulado. 

12.- Resultados asociados á 
política e obxectivos de 
calidade  
Fonte Informe de Revisión pola 
dirección 

Valorar os resultados dos indicadores asociados a política e 
obxectivos de calidade que integran o SGIC no informe de revisión 
pola dirección. 
 
Suxestión de valoración 
Non conformidade: Non hai reflexión  
Recomendacións para a mellora: Hai unha reflexión incompleta ou 
os resultados non acaden as metas e non xorden accións de 
mellora  
Fortaleza: Hai unha reflexión completa e os resultados acadan as 
metas asociadas 
Descrición da avaliación: 
• No IRD preséntanse os rexistros de resultados do panel de 

indicadores do SGIC e o estado de situación dos rexistros de 
calidade do sistema.  

• Lévase a cabo unha reflexión adecuada sobre a titulación. 
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• Hai reflexión sobre os resultados asociados a queixas e 
suxestións (QSP), en relación coa docencia e os servizos. 

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 
Non conformidade: Non haber reflexión e/ou valores moi 
insuficientes  
Recomendacións para a mellora: Reflexión incompleta ou valores 
deficientes 
Fortaleza: Reflexión completa e valores salientables. 
Descrición da avaliación: 
• Os valores globais da titulación son en xeral aceptables, aínda 

que mellorables. 
• Lévase a cabo unha valoración en conxunto positiva dos datos 

da titulación, con reflexión autocrítica e poñendo de manifesto 
o proceso de cambios no plan de estudos e modificacións 
levadas a cabo (presente curso, 2016-17) para corrixir puntos 
débiles e mellorar o título. 

 
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 E13 Baixa participación e resultados de satisfacción 

axustados.  

Recomendacións 
para a mellora E13 Reflexión suficiente, mais mellorable.  

Tipo    
 
1.7.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

 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: 
• Boa parte dos puntos febles atopados contan con accións de 

melloras. Noutros casos existen acordos no IRD para emendalas. 
• Non se presentan accións de mellora para algúns deles:  

-Falta de resultados da EAD 
-Maior reflexión sobre os resultados de aprendizaxe. 
-Mellora dos resultados de satisfacción (participación e datos). 

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 
Non conformidade: Non haber seguimento das accións de mellora do 
curso pasado e especialmente das accións dos procesos de avaliación 
externa 
Recomendacións para a mellora: Non se evidencia un seguimento 
dalgunhas accións de mellora que non son de procesos de seguimento 
externo 
Fortaleza: Evidenciase que todas as accións de mellora do curso pasado 
teñen un seguimento. 
Descrición da avaliación: 
• Na súa maioría, cumpríronse as accións de mellora propostas para 

o centro nos cursos pasados. 
• Algunha das accións propostas para o presente curso tamén se 

presentan como realizadas (nº 14, por exemplo), incluso. 
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3.- Coherencia  
As accións de mellora 
en xeral son 
coherentes para 
solucionar os puntos 
febles ? 

Analizar se os puntos febles se poden 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 
Recomendacións para a mellora: As accións de mellora de xeito puntual 
non son capaces de solucionar o problema. 
Descrición da avaliación: 
 
• As accións de melloras propostas son adecuadas, congruentes e 

aplicables. Os prazos e responsables son axeitados para levar a cabo 
estas accións. 

 

2.1 Valoración do Criterio: 
 

Desenvolvemento      C 
 

Seguimento       B 
 

Coherencia       A 
 
2.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia ou 
Indicador Xustificación 

Recomendacións 
para a mellora I07 Ausencia de análise das EAD. 

Recomendacións 
para a mellora E13 Baixa participación nas enquisas de satisfacción. 

Recomendacións 
para a mellora E4 Regularización e revisión das guías docentes. 

Recomendacións 
para a mellora E24, E25 Reflexión sobre as cualificacións dos TFM. 

Tipo   
 
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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