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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 Libro Ilustrado e Animación 
Audiovisual 

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

Resultado do proceso de 
seguimento 

       ☐   CONFORME EXCELENTE    

       ☒   CONFORME  (C)   

       ☐   NON CONFORME 
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Xustificación Xeral do Resultado: 
 
Cumprimento do proxecto establecido: 
 
  No curso pasado foi presentada e aprobada de xeito definitivo unha modificación 
substancial do plan de estudos, que incorporará unha modalidade non-presencial á 
presencial existente ata agora. A aplicación destes cambios producirase aínda no curso 
2017-18, dada a súa dificultade de implantación (adaptación de plataformas tecnolóxicas 
etc.) (IRD, p. 3).    
 
Destaca a falta de datos tanto de EAD como das enquisas de satisfacción (neste caso, a 
causa da nula participación). 
 
En consecuencia, non se produce autoanálise nin reflexión suficiente. 
 
No polo positivo, o SGIC do centro é satisfactorio e percíbese un claro avance e mellora. É 
recomendable seguir nesta dirección e continuar actualizando todos os procedementos. 
 
Respecto do conxunto do título, é moi recomendable maior implicación no seguimento e 
na obtención de datos, así como maior reflexión e análise no IRD. 
 
 
 
 
 
Plan de melloras do título: 
 
Non se atopan accións de mellora para todos os puntos débiles atopados.  
 
É precisa máis reflexión e maior implicación no deseño de accións de mellora 
 
 
 
 

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   C 
2 Información e Transparencia    A 
3 Sistema de Garantía de Calidade   A 
4 Recursos Humanos     C 
5 Recursos Materiais e Servizos    D 
6 Resultados de Aprendizaxe     B 
7 Indicadores de Satisfacción e Rendemento  C 
 
Plan de Melloras 
Desenvolvemento       C 
Seguimento       C 
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) 
 

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?&any_academic=2015_16
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Descrición da avaliación: 
Só hai unha pestana de linguas: o galego. Así, aparentemente, todas as guías 
estarían en galego, pero non é así. Están na súa práctica totalidade en 
español e só en español (véxase algunha excepción abaixo).  
 
-P01M058V01103 O Proceso Literario: competencias, contidos e 
metodoloxías adecuados á Memoria. Competencias diverxentes: na guía 
aparecen 9 CE fronte a dúas na memoria (unha delas nin coincide); as dúas 
CT da guía non coinciden coa única da memoria; non se reflicten na guía 
ningunha das CB e CG presentes na memoria.  
-P01M058V01203 Proceso de Animación Audiovisual II: Os contidos e as 
metodoloxías son adecuados e están verdadeiramente en galego, tal como se 
etiqueta. Competencias: na guía aparecen 16 CE fronte a dúas na memoria; 
faltan na guía a CB, CG e CT que figuran na memoria.  
-P01M058V01302 Proxecto Álbum Ilustrado: 
Non coinciden as competencias coas que figuran na Memoria: hai 8 CE fronte 
a 3 na Memoria (dúas coinciden); non coinciden tampouco as CT (dúas e 
unha) e non aparecen as CB e CG da Memoria. Os contidos son adecuados 
e nas metodoloxías non aparece na guía a sesión maxistral (prevista na 
Memoria). 
 
Vistas as incoherencias, revisáronse tres materias máis: 
 
P01M058V01201 Fundamentos do Proxecto Didáctico-Pedagóxico: Os 
contidos e as metodoloxías son adecuados. As competencias, pola contra son 
incoherentes coas da Memoria: aparecen na guía moitas máis CE (6) e non 
coinciden coas da Memoria (2); están ausentes da guía as CG e CB. 
P01M058V01204 Proceso de Edición e Posprodución Audiovisual: De novo, 
os contidos e as metodoloxías son adecuados. As competencias, pola contra 
son incoherentes coas da Memoria: aparecen na guía moitas máis CE (8) e 
non coinciden coas da Memoria (2, distintas); están ausentes da guía as CG, 
CT e CB. 
P01M058V01304 Proxecto Animación Audiovisual Stop Motion: Como 
acontecía nos casos anteriores, os contidos e as metodoloxías son 
adecuados. As competencias, pola contra son incoherentes coas da 
Memoria: aparecen na guía máis CE (4) e só unha coincide coas da Memoria 
(3); están ausentes da guía as CG, CT e CB. 
 
Polo tanto, detéctanse dous incumprimentos: 
1) Lingua(s): non figura nas dúas linguas oficiais e hai incoherncia na 

etiquetaxe. 
2) Hai incoherencias no apartado das competencias. 

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 
Recomendacións para a mellora: Hai mecanismos incompletos de 
coordinación. 
Descrición da avaliación: 
• Hai informe de coordinación (moi breve e conciso). 
• Hai mecanismos de coordinación desenvolvidos e recóllense as 

actividades realizadas (“accións de coordinación”) e proxectadas, con 
vistas á implantación da modalidade online no vindeiro curso (2017-18). 

  

https://secretaria.uvigo.gal/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=201&ensenyament=P01M058V01&assignatura=P01M058V01201&any_academic=2015_16
https://secretaria.uvigo.gal/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=201&ensenyament=P01M058V01&assignatura=P01M058V01204&any_academic=2015_16
https://secretaria.uvigo.gal/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=201&ensenyament=P01M058V01&assignatura=P01M058V01304&any_academic=2015_16
https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
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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  Informe mellorable (maior detalle e nula reflexión).  

Recomendacións 
para a mellora E4 Guías docentes: linguas  

Recomendacións 
para a mellora E1, E4 Adecuar as informacións das guías docentes e da 

Memoria vixente 
 

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, ben estruturada e actualizada 
(http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=169). 
• A información sobre o TFM é completa e preséntase de xeito accesible. 
• Hai información suficiente sobre horarios, calendarios etc. 
• 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 
Fortaleza E9 Páxina web completa 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: 
 

  

http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=169
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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  
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 
Fortaleza E5 Asuntos tratados nas actas da comisión 
Fortaleza E10, E11 Rexistros na documentación do SGIC 

Tipo   
  

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
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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 
Recomendacións para a mellora: Distribucións de profesorado por materias 
ou a categoría do profesorado mellorable. 
Descrición da avaliación: 
• A docencia repártese entre 13 docentes. A maioría das materias son 

impartidas entre varios docentes, que adoitan repartirse entre tres ou 
catro persoas. Por outra banda, varios docentes imparten diversas 
materias (parcialmente): a maioría dos docentes teñen presenza en tres 
ou catro materias. No caso extremo, o catedrático de universidade 
participa na docencia de 13 materias. Esta distribución non se pode 
considerar  en absoluto equilibrada.  

• Malia o alto grao de especialización e profesionalización preciso para a 
docencia das disciplinas deste mestrado, non se explica a excesiva 
compartimentación da docencia das materias, nin a presenza dos 
mesmos docente en diferentes materias. 

• No que respecta á categoría do profesorado, combínase profesorado 
doutor da UVigo con dedicación a tempo completo (5 persoas: un 
catedrático, 1 titular de escola, unha titular, un contratado doutor e un 
CD interino) con profesorado externo non-adscrito (8 docentes 
colaboradores). A maioría do profesorado non ten título de doutor/a: só 
cinco docentes (incluído un profesor colaborador) están doutoradas. Esta 
porcentaxe (apenas un 38%) é moi baixa. 

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. 
• No IRD sí se sinala a ausencia de sexenios de profesorado, que queda 

relativizada polo feito de ser externo a maioría do cadro docente. O escaso 
número de doutores está relacionado co anterior. 

 
1.4.1 Valoración do Criterio: 
 

4 Recursos Humanos     C 
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1.4.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia  Xustificación 
Recomendacións 
para a mellora E15 Necesidade de equilibrar a distribución dos docentes por 

materias 
Recomendacións 
para a mellora E15, E9 Categoría do profesorado 

Non Conformidade E9 EAD: Non se inclúen datos nin se efectúa ningunha 
reflexión. 

Tipo   

 
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 
Non conformidade: Non hai reflexión. 
Descrición da avaliación: 
• Non hai datos das enquisas de satisfacción, pola nula 

participación do alumnado (0%). Só hai datos das persoas 
tituladas. 

• No IRD menciónase a falta de participación do alumnado 
(p. 19), para a que non se ten explicación.   

 
1.5.1 Valoración do Criterio: 
 

5 Recursos Materiais e Servizos   D 
 
1.5.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia ou 
Indicador Xustificación 

Non Conformidade I4 Non hai datos das enquisas de satisfacción do alumnado. 
Non Conformidade E17 Non se efectúa reflexión. 

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 predominio claro 
dos sobresalientes: dun total de 13 TFMs son avaliados 11  
(hai 2 NP) no curso 2015-16 e  danse  7 sobresalientes, 4 
notables e ningún aprobado.  

• Segue a tónica do curso anterior (2014-15), con 11 
sobresalientes e 4 notables en 16 TFMs avaliados. A 
distribución continúa sendo moi 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  
(92%, 100% -agás unha materia, con 95%- e 92%, 
respectivamente), pero considéranse normais e adecuados 
dado o volume do alumnado e a especificidade dos 
estudos. Como valor máis baixo nas taxas de rendemento 
e avaliación, destaca o 75% dunha materia (Proxecto 
animación ...), mentres que o TFM acada do 85%. 

• Xustifícanse estes valores na especificidade dos estudos. 
Será precisa, porén, maior reflexión sobre estas taxas e 
pola sobreabundancia das notas moi elevadas no TFM. 
Malia a orientación específica á que se apela (p. 17) e á 
unha especial motivación do alumnado, non resulta 
razoable 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 

Recomendacións 
para a mellora E24 Elevada concentración de sobresalientes e notables no TFM 

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 
Non conformidade: Non hai reflexión e/ou valores moi 
insatisfactorios. 
Descrición da avaliación: 
• Non hai resultados das enquisas de satisfacción do alumnado 

(0% participación) nin do profesorado (valoración bianual). 
Ignóranse as causas da nula participación do alumnado e 
remítese a unha ulterior reflexión na Xunta do SGIC (IRD p. 
19). 

• Só hai datos de satisfacción das persoas tituladas: 3,47 /5. 
Non hai datos do curso anterior para poder comparar. 

• Preséntanse datos do I06-DO “Índice de satisfacción do 
estudantado coa actividade docente do profesorado”: 4,19 /5, 
moi superior ao obxectivo de calidade fixado en superar o 3,2, 
e superior ao do curso anterior (2014-15): 2,71. Detéctase 
unha progresión moi positiva neste índice. 

• A reflexión é moi escasa (IRD, p. 20): ponse de manifesto o 
perfil de maior especialización no caso dos másteres 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 
Recomendacións para a mellora: Hai unha reflexión incompleta ou 
os resultados non acaden as metas e non xorden accións de 
mellora. 
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 breve reflexión sobre a titulación [nula 
participación do alumnado nas enquisas]. 

• 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 
Recomendacións para a mellora: Reflexión incompleta ou valores 
deficientes. 

Descrición da avaliación: 
• Os valores globais da titulación son en xeral aceptables, aínda 

que mellorables. 
• Lévase a cabo unha valoración moi positiva dos datos da 

titulación, cunha reflexión insuficiente. 
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1.7.1 Valoración do Criterio: 
 

7 Indicadores de Satisfacción e Rendemento  C 
 
1.7.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia ou 
Indicador Xustificación 

Non Conformidade E13, I4 Non hai datos da satisfacción do alumnado 
Recomendacións 
para a mellora E13 IRD: Hai reflexión, pero podería ser máis completa 

Recomendacións 
para a mellora E13 IRD: Valoración moi positiva, sen autocrítica 

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 
Non conformidade: Non hai ningunha acción de mellora de xorda dos 
puntos febles atopados. 
Descrición da avaliación: 
 
• Só algún dos puntos febles atopados conta con acción de mellora (7: 

análise dos resultados de aprendizaxe). Nalgún caso existen acordo no 
IRD para emendar debilidades (baixa participación nas enquisas de 
participación; IRD V. Conclusións e acordos). 

• Por exemplo, non se presentan accións de mellora para os seguintes:  
-Falta de resultados da EAD. 
-Mellora dos resultados de satisfacción (participación e datos). 
-Maior reflexión sobre os resultados de aprendizaxe. 

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 
Recomendacións para a mellora: Non se evidencia un seguimento 
dalgunhas accións de mellora que non son de procesos de seguimento 
externo. 
Descrición da avaliación: 
 
• Na súa maioría, cumpríronse as accións de mellora propostas para o 

centro nos cursos pasados. 
• Para esta titulación de mestrado, as accións específicas foron apenas 

dúas (fichas 4, referida ao PAT, e 7). 
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• Estas accións específicas preséntanse como xa realizadas. Con todo, 
cumpriría mellorar aínda neses aspectos (reflexión e análise dos 
resultados de aprendizaxe, por exemplo). 

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 
Recomendacións para a mellora: As accións de mellora de xeito puntual 
non son capaces de solucionar o problema. 

Descrición da avaliación: 
 
• As accións de mellora propostas son adecuadas e aplicables, aínda 

que poderían ser máis ambiciosas. Os prazos e responsables son 
axeitados para levar a cabo estas accións. 

 

2.1 Valoración do Criterio: 
 

Desenvolvemento      C 
 

Seguimento       C 
 

Coherencia       B 
 
2.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia ou 
Indicador Xustificación 

Non Conformidade I07 Ausencia de EAD 
Non Conformidade I03 Ausencia de resultados das enquisas de satisfacción 
Recomendacións 
para a mellora E17 Reflexión pouco desenvolvida no IRD. 

Recomendacións 
para a mellora E4 Revisión e adecuación das guías docentes 

Recomendacións 
para a mellora E15 

Reflexión sobre os recursos humanos: Equilibrio entre 
docentes e materias, proporción de ‘categorías’ de 
profesorado. 

 
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: 
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