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 Accións de mellora
 

 Atracción de alumnado estranxeiro

Denominación da
acción de mellora:

Atracción de alumnado
estranxeiro

Estado: En preparación
Sgic: 2020-2021
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/10/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

29/07/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: Nos últimos anos vemos un aumento do alumnado Erasmus saínte pero son poucos os
alumnos/as extranxeiros que chegan a nosa Facultade.

 

Actuacións a
desenvolver:

As accións a desenvolver céntranse en tres aspectos:

Traducción da páxina web da Facultade ao inglés.
Presentación de todas as guías docentes nos tres idiomas (galego, castelán e inglés).
Participación de materias no programa English Friendly.

 

Recursos financieiros: Gastos de traducción da páxina web da Facultade.
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Coordinación entre materias

Denominación da
acción de mellora:

Coordinación entre materias

Estado: En preparación
Sgic: 2020-2021
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/10/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

29/07/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: Unha queixa recurrente do noso alumnado é a falta de coordinación entre as materias, o que
leva a ter unha acumulación de tarefas no mesmo periodo. Consideramos que se o
profesorado dunha materia coñece o calendario de tarefas do resto este problema podería
solucionarse.

 

Actuacións a
desenvolver:

Proponse empregar unha ferramenta como o “Google Calendar” para facer visibles o encargo
de tarefas de todas as materias dun curso ao profesorado e alumnado dese curso.

Mais adiante proponse o emprego de alguna ferramenta do Moovi para este fin.
 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Visibilidade da Facultade

Denominación da
acción de mellora:

Visibilidade da Facultade

Estado: En preparación
Sgic: 2020-2021
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/10/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

29/07/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: Consideramos que as actividades que se realizan na Facultade e o traballo de profesores/as
e investigadores/as non se coñecen o suficiente na sociedade.

 

Actuacións a
desenvolver:

O emprego de ferramentas coma o Instagram é cada vez maior para dar visibilidade a
empresas ou institucións. Por elo proponse dar de alta a Facultade de Química en Instagram
e incluir publicacións que mostren o traballo que se realiza na Facultade e diferentes
actividades que se organicen.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Dar a coñecer a Facultade en Institutos de Formación Profesional

Denominación da
acción de mellora:

Dar a coñecer a Facultade en
Institutos de Formación
Profesional

Estado: En preparación
Sgic: 2020-2021
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/10/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

29/07/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: Temos diferentes actividades que nos dan a coñecer entre o alumnado que cursa
bacharelato. Sen embargo, dubidamos de que unha parte importante do alumnado de
Formación Profesional considere a posibilidade de continuar os seus estudos na nosa
Facultade.

 

Actuacións a
desenvolver:

Unha forma de darnos a coñecer ao alumnado de Formación Profesional é trasladar aos seus
centros algunas das actividades que se organizan para centros de bacharelato: charlas nos
centros, visitas á Facultade, etc.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Grado de satisfacción de las personas tituladas sobre la información y
transparencia

Denominación da
acción de mellora:

Grado de satisfacción de las
personas tituladas sobre la
información y transparencia

Estado: En preparación
Sgic: 2020-2021
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11M085V02 - Máster

Universitario en Ciencia e
Tecnoloxía de Conservación de
Produtos da Pesca

 

Data de comezo: 01/10/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

29/07/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: Se ha detectado, a través del análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a las
personas egresadas del máster, una valoración  de 2,75  puntos para el grado de satisfacción
con el apartado de “Información y transparencia”.  Se hace necesario abordar con los
alumnos y con el resto de los actores del título este aspecto a fin de detectar si existen
carencias significativas en la difusión de la información a lo largo del desarrollo del máster. Se
tratará el tema en las reuniones del PAT y se realizará una encuesta específica sobre este
tema, con el objetivo de identificar las oportunidades de mejora.

 

Actuacións a
desenvolver:

Mejora de la difusión de la información y transparencia.

 

Recursos financieiros: Propios de la titulación.
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Adecuación das aulas para a docencia semipresencial

Denominación da
acción de mellora:

Adecuación das aulas para a
docencia semipresencial

Estado: En preparación
Sgic: 2020-2021
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/07/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

01/09/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e

servizos
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: As aulas tiñan proxectores pero non cámaras nin micrófonos, precisos para a docencia
semipresencial.

 

Actuacións a
desenvolver:

As accións a desenvolver centraranse en:

Dotar as aulas de cámaras e micrófonos.
Actualizar os equipos informáticos.
Preparar a aula de informática con mampara que permitirán o uso de todos os postos.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións: Recursos da Facultade (partida especial do Vicerreitorado de Planificación).
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 
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