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Informe sobre a revisión das FICHAS DE SEGUIMENTO DAS 

ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS OU TITORÍAS GRUPAIS E/OU 

INDIVIDUAIS (ANO 2015-2016) e das enquisas cumprimentadas polo 

alumnado. 

Á parte das titorías individuais, case sempre debidas a problemas particulares 

de diversa índole que, por razóns obvias, non son obxecto deste informe, as 

demandas, dúbidas e suxestións do alumnado, pódense agrupar nas 

seguintes categorías: 

1. Dúbidas acerca do Traballo Fin de Grao – importancia da temática a

elixir, estrutura do TFG, normas APA, presentación e difusión do TFG. 

2. Interese pola formación continua: Casa das Campás, Axenda,

Universidade, Facultade.. 

3. Interese polos programas de mobilidade estudantil.

4. Interese por coñecer os centros que son ofertados nas prácticas, e da

posibilidade de que un centro non ofertado pola facultade poida ofertar 

prazas.  

5. Queixas polo exceso de calor nas aulas.

6. Información sobre voluntariado: as súas condicións, horarios e

recoñecemento de créditos. 

7. Resolución de dúbidas sobre o convenio existente para a realización de

prácticas no estranxeiro. 
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8. Interese por coñecer o funcionamento da universidade: software, correo

da Uvigo. Web da Universidade, proxy, facebook e ORI. 

9. Interese por coñecer a Universidade (software, correo web, diferentes

normativas, regulamentos, material académico, exames, cursos online,  

mobilidade estudantil. (GRAO  

10. Descontento  por acumulación de traballos e tarefas coa consecuente

reclamación dunha mellora na planificación do plan de estudos. Así mesmo, 

solicitan unha maior coordinación horizontal e intramaterial, amosando o 

seu descontento cunha materia impartida por tres docentes diferentes. 

(GRAO CCAFD). 

11.Desenvolvemento do curso académico, aprendizaxe de linguas

estranxeiras e intercambios académicos. 

12. Información acerca do PAT, da existencia dun gabinete, da páxina web

da Universidade e da importancia de ter un horario de estudo así como 

unha boa preparación de idiomas. 

13. Reclaman un maior número de horas para determinadas materias (por

exemplo a materia de Fisioloxía do Exercicio (CCAFD). 

14. Solicitan unha modificación do Plan de estudos (CCAFD)

15. Dúbidas referentes ao TFG e a presentación en primeira

convocatoriaInterese pola continuación de estudos e exposición do TFG . 

16. Información acerca do programa de mobilidade internacional e cambio

de centro 

17. Dúbidas acerca do TFG e información das distintas oposicións.
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Comentarios 

En moitas ocasións, cando a resolución das cuestións formuladas non era 

competencia  da persoa titora, as dúbidas e demandas solucionáronse 

derivando ao alumnado interesado ao vicedecanato ou servizo da 

Universidade de Vigo responsable da temática correspondente. 

Cómpre destacar os aspectos máis demandados: 

1. Existe unha queixa xeneralizada respecto ás altas temperaturas que se

alcanzan nas aulas, como consecuencia da falla de illamento do edificio. 

Inda que esta cuestión se está a solucionar en diversas dependencias 

(seminarios, dependencias ocupadas polo PAS, decanato), non semella 

facilmente subsanable o problema das aulas, que requiriría a instalación de 

aire acondicionado en todas elas, cos subseguintes problemas de custo e 

mantemento. Este circunstancia repercute negativamente nas enquisas de 

satisfacción do alumnado, que identifica problemas de infraestrutura con 

recursos. 

2. Solicítase información sobre funcionamento da Universidade de Vigo e os

servizos dos que dispón o alumnado. 

3. Solicítase información sobre mobilidade internacional.

4. Id. Id. Sobre aprendizaxe de linguas estranxeiras.

4. Solicítase información sobre diversos aspectos do TFG

No caso particular da titulación en CCAFD solicítase, repetidamente, a 

modificación do Plan de estudos. 
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Accións de mellora 

O vicedecano de calidade mantivo unha xuntanza con representantes da 

Delegación de Alumnado para comunicarlle os resultados da análise do PAT 

(2015-2016), o das enquisas de satisfacción  e recabar o seu apoio para 

mellorar a participación nas titorías que se convocan, así como na 

cumprimentación das enquisas de satisfacción. 

 

Data: 24 outubro de 2016 

Asisten o vicedecano de calidade, e, en representación da delegación de 

alumnado, un alumno de CCAFD e unha alumna de EP, que xa cursara EI 

en anos anteriores. 

Manifestan que o alumnado acude á Delegación, en lugar das titorías do 

PAT, porque lle resulta máis próxima que o profesorado e pode falar con 

“máis confianza”. 

Respecto á baixa participación nas enquisas de satisfacción, manifestan que, 

a pesar dos recordatorios que se envían desde o vicedecanato de calidade, 

“despístanse” e non as cubren. Por outra parte, a maioría de alumnado non 

lle ve moita utilidade. 

Respecto aos recursos da facultade, cren que son suficientes e incluso moi 

bos no caso dos laboratorios. 

Reiteran as queixas sobre a calor que se soporta nas aulas, se ben entenden 

que se fixo un esforzo no último curso coa instalación de aire acondicionado 

e entenden que a estrutura e os materiais de construción do edificio non son 

responsabilidade do equipo decanal nin do profesorado. 
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Acordos 

Organizar a cumprimentación das enquisas de satisfacción de maneira 

colectiva. 

Mellorar o denominado Curso cero e convertelo nunha Xornada de 

acollida. . 

A Delegación tentará recabar información sobre talleres que se poden 

organizar de interese para o alumnado. 

Estudarase a posibilidade de organizar un PAT entre iguais. 

 

  
 
 
 
 
 
 
Xabier Álvarez Lires 
Coordinador do PAT 


