
DO-0301 P1: Información pública e rendemento de contas 
 

Edificio Facultades 

Campus de Ourense 

32004 Ourense, España 

 

Tel.: 988 387101  

Fax.: 988 387159 

http://webs.uvigo.es/educacion-ou/ 

 
 

 
 
 

 

 

                      
         Facultade de Ciencias 
                da Educación 

 

 

PLAN OPERATIVO DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA  

E RENDEMENTO  

DE CONTAS 

do 

C E N T R O 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O documento inicial foi validado pola Comisión de Garantía Interna de Calidade e aprobado pola Xunta de Centro,  o día 19 de decembro de 2016       

 

 

Revisado, actualizado e validado pola Comisión de Garantía Interna de Calidade  

o día 9 de marzo de 2018 e o día 28 de maio de 2020 

 

Este documento ten carácter permanente ata que se produzan cambios relevantes e/ ou aparezan novos requisitos, necesidades, etc.    

 

 

 

http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/Documentos/Calidade/Procedementos/Clave/DO-03%20INFORMACION%20PUBLICA%20E%20RENDEMENTO%20DE%20CONTAS/DO0301%20P1%20Informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20e%20rendemento%20de%20contas.pdf
http://webs.uvigo.es/educacion-ou/


DO-0301 P1: Información pública e rendemento de contas 
 

Edificio Facultades 

Campus de Ourense 

32004 Ourense, España 

 

Tel.: 988 387101  

Fax.: 988 387159 

http://webs.uvigo.es/educacion-ou/ 

 
 

2 

 

 
 

 
 

ÍNDICE 
 

 

 

 

1. INTRODUCIÓN……………………………………………………………… 

 

2. CANLES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN DO 

CENTRO………………………………………………………………………… 

 

3. ESIXENCIAS E TIPO DE INFORMACIÓN A PUBLICAR NA WEB …… 

 

4. INFORMACIÓN PÚBLICA: ESTRUTURA XERAL DA WEB DO 

CENTRO ……...………………………………………………………………… 

 

4.1. Estrutura da Web nos títulos ………………………………...… 

4.2. Outros apartados para difundir a información dende a interface 

principal ………………………………………………….…… 

 

5. ELABORACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN E RENDEMENTO DE 

CONTAS………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

 

  

http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/Documentos/Calidade/Procedementos/Clave/DO-03%20INFORMACION%20PUBLICA%20E%20RENDEMENTO%20DE%20CONTAS/DO0301%20P1%20Informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20e%20rendemento%20de%20contas.pdf
http://webs.uvigo.es/educacion-ou/


DO-0301 P1: Información pública e rendemento de contas 
 

Edificio Facultades 

Campus de Ourense 

32004 Ourense, España 

 

Tel.: 988 387101  

Fax.: 988 387159 

http://webs.uvigo.es/educacion-ou/ 

 
 

3 

 

1. INTRODUCIÓN 

 

O Plan Operativo de Información Pública da Facultade de Ciencias da Educación ven 

desenvolvéndose baixo o requirimento do Sistema de Garantía Interno de Calidade 

(SGIC) do centro, encadrado no Procedemento cuxa referencia pasou de PC13 

«Información pública» á actual: “DO-0301 P1: Información pública e rendemento de 

contas” (Índice 04). O actual procedemento foi validado pola Comisión de Garantía 

Interna de Calidade (CGIC) o día 9 de xuño de 2014 e Aprobado pola Xunta de Centro 

o día 7 de xullo de 2014. 

Ao amparo deste documento enténdese por Información Pública aqueles datos que 

contan con significado e que teñen interese para estar a disposición a súa consulta polos 

grupos de interese con vinculación co centro ou por novos usuarios ou outros que o 

puidesen ser no futuro. Por outra banda, o Rendemento de Contas representa o principio 

polo que as persoas, as organizacións e a sociedade son responsables das súas accións e 

pódeselles solicitar unha explicación. 

A información principal, obxecto de presenza pública, relacionada coas decisións 

propias ou asociadas co centro vén sendo reflectida na súa páxina Web dende, 

aproximadamente, o ano 2004 no que se creou a primeira páxina. Posteriormente, a 

partir das recomendacións feitas nas revisións dos Seguimentos dos títulos dos graos do 

centro deseñouse unha nova páxina Web entre o ano 2010 e 2011; e máis recentemente 

no ano 2019. Cabe resaltar que cada vez, en maior medida, é o principal soporte para a 

difusión da información da facultade; aínda que non se descarta o emprego doutros 

medios que garantan, do mellor modo posible, a comunicación, por exemplo, de 

información sensible.  

A finalidade do presente Plan Operativo de Información Pública e rendemento de 

Contas da Facultade de Ciencias da Educación é difundir fundamentalmente a 

información sobre o centro, a referida ás catro titulacións de grao e ás tres de Mestrado 

que se imparten nel; así como que o seu rendemento de contas sexa accesible 

principalmente aos distintos colectivos de interese. Seguindo a literalidade do  

procedemento o seu alcance (Cód. DO-0301 Pl, Índice 04): “esténdese a toda a 

http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/Documentos/Calidade/Procedementos/Clave/DO-03%20INFORMACION%20PUBLICA%20E%20RENDEMENTO%20DE%20CONTAS/DO0301%20P1%20Informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20e%20rendemento%20de%20contas.pdf
http://webs.uvigo.es/educacion-ou/
http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/Documentos/Calidade/Procedementos/Clave/DO-03%20INFORMACION%20PUBLICA%20E%20RENDEMENTO%20DE%20CONTAS/DO0301%20P1%20Informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20e%20rendemento%20de%20contas.pdf
http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/Documentos/Calidade/Procedementos/Clave/DO-03%20INFORMACION%20PUBLICA%20E%20RENDEMENTO%20DE%20CONTAS/DO0301%20P1%20Informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20e%20rendemento%20de%20contas.pdf
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información pertinente e relevante e ao rendemento de contas asociados ás titulacións 

oficiais de grao e Mestrado universitario dos centros da Universidade de Vigo.” 

O Decanato da facultade e a CGIC teñen un empeño constante en difundir e actualizar a 

información asociada coa Facultade de Ciencias da Educación para cumprir cos 

requisitos que marca o centro a partir do SGIC e a Axencia para a Calidade do Sistema 

Universitario Galego (ACSUG). Neste sentido, ademais de garantir a veracidade e a 

actualización da información tamén é preciso ter en conta para a súa difusión o 

establecemento doutras canles de comunicación por vía interna, a través de: 

plataformas, aplicacións dixitais, correos electrónicos e diversos espazos na “nube”.  

Os obxectivos do Plan Operativo de Información Pública e Rendemento de Contas son:  

 Identificar a información pública e establecer as canles de difusión que o centro debe poñer á 

disposición dos colectivos de interese.  

 Determinar os mecanismos de difusión máis axeitados para cada tipo de información.  

 Precisar os/as responsables e establecer os períodos para a elaboración, revisión e actualización 

da información obxecto de difusión.  

 Respostar ás expectativas en canto á información pública dos distintos grupos de interese.  

 Garantir o axeitado rendemento de contas.  

 

2. CANLES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN DO CENTRO 

A Facultade de Ciencias da Educación de Ourense dispón de diferentes canles para a 

difusión que permiten o acceso á información pública dos grupos de interese, tanto do 

centro, coma das titulacións que se imparten nel (táboa 1).  

Táboa 1. Principais canles de difusión de información da Facultade de CC. da Educación 

VÍA INTERNET 

Canle de acceso URL 

Páxina Web da Facultade de Ciencias da Educación http://fcce.uvigo.es 

Páxina Web dos títulos de 

Mestrado do centro 

Mestrado en intervención multidisciplinar na 

diversidade de contextos educativos 
http://webs.uvigo.es/masterdiversidade 

Mestrado en dificultades de aprendizaxe e procesos 

cognitivos 
http://webs.uvigo.es/masteraprendizaje 

Mestrado en profesorado de secundaria http://mpe.uvigo.es 

Páxina Web do campus de Ourense (Campus da Auga) http://campusdaauga.uvigo.es 

Portal Institucional da Universidade de Vigo https://www.uvigo.gal 

Páxina do servizo de Teledocencia da UVigo (FaiTIC) http://faitic.uvigo.es 

http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/Documentos/Calidade/Procedementos/Clave/DO-03%20INFORMACION%20PUBLICA%20E%20RENDEMENTO%20DE%20CONTAS/DO0301%20P1%20Informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20e%20rendemento%20de%20contas.pdf
http://webs.uvigo.es/educacion-ou/
http://fcce.uvigo.es/
http://webs.uvigo.es/masterdiversidade
http://webs.uvigo.es/masteraprendizaje
http://mpe.uvigo.es/
http://campusdaauga.uvigo.es/
https://www.uvigo.gal/
http://faitic.uvigo.es/
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É de sinalar que tanto o estudantado como o profesorado da propia Facultade de 

Ciencias da Educación son os principais beneficiarios da información das páxinas Web 

referidas, independentemente de que internet, por ser rede de redes, chega e difunde a 

información por todo o mundo. 

Táboa 2. Canles de difusión de información en soporte impreso e dixital 

OUTRAS VÍAS DE DIFUSIÓN 

Taboleiros de anuncios da facultade  (Hall edf. Facultades) 

Taboleiros de anuncios dos despachos do profesorado (ao carón  da porta de cada despacho, edf. pavillóns ) 

Cartelaría e dípticos en soporte papel (paredes do edf. Facultades e mesas de diversas estancias comúns) 

Pantallas dixitais de información (Hall edf. Facultades) 

Etc. 

Outras vías de comunicación, que non se sitúan na Internet tamén resultan de moita 

utilidade e chegan en boa medida aos grupos de interese que transita a facultade (táboa 

2). 

Como canles de comunicación e información dixitais tamén cabe destacar o uso de 

correos electrónicos a través de listas de distribución (táboa 3), principalmente no caso 

do alumnado e mediante grupos de correo no caso do profesorado e PAS. Por outra 

parte, cando se trata de comunicacións que afectan a un grupo ou persoa concreta é 

comunicada directamente, de forma nominativa, en soporte escrito e/ou vía dixital. O 

estudantado ten a posibilidade de subscribirse a través das listas de distribución da súa 

titulación. 

Táboa 3. Canles de comunicación para facilitar a información dende a facultade 

ACCESO LISTAS DE DISTRIBUCIÓN ENLACES 

Listaxes de 

distribución de 

listas.uvigo.es – 

CC Educación: 

- Estudantado Grao en Educación Infantil 

- Estudantado Grao en Educación Primaria 

- Estudantado Grao en Educación Social 

- Estudantado Grao en Traballo Social: 

-Titores externos do Prácticum do Grao en Traballo 

Social 

- Busca de emprego para: Mestres/as, Educación 

Social, Traballo Social. 

-Etc.  

https://listas.uvigo.es/mailman3/postorius/lists/infantil-

ou.listas.uvigo.es/ 

https://listas.uvigo.es/mailman3/postorius/lists/primaria-

ou.listas.uvigo.es/ 

https://listas.uvigo.es/mailman3/postorius/lists/edusocial.listas.uvigo.es/ 

https://listas.uvigo.es/mailman3/postorius/lists/trabsocial.listas.uvigo.es/ 

 

https://listas.uvigo.es/ 

Redes Sociais 

Facebook: Delegación de Estudantes da Facultade 

de CC. da Educación de Ourense (Código QR): 

 
Facebook: Grao en Traballo Social 

https://www.facebook.com/traballosocial 

http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/Documentos/Calidade/Procedementos/Clave/DO-03%20INFORMACION%20PUBLICA%20E%20RENDEMENTO%20DE%20CONTAS/DO0301%20P1%20Informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20e%20rendemento%20de%20contas.pdf
http://webs.uvigo.es/educacion-ou/
https://listas.uvigo.es/mailman3/postorius/lists/infantil-ou.listas.uvigo.es/
https://listas.uvigo.es/mailman3/postorius/lists/infantil-ou.listas.uvigo.es/
https://listas.uvigo.es/mailman3/postorius/lists/edusocial.listas.uvigo.es/
https://listas.uvigo.es/mailman3/postorius/lists/trabsocial.listas.uvigo.es/
https://listas.uvigo.es/
https://www.facebook.com/traballosocial
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3. ESIXENCIAS E TIPO DE INFORMACIÓN A PUBLICAR NA PÁXINA WEB 

Na guía de avaliación para o seguimento e a renovación da acreditación de títulos 

oficiais de grao e mestrado a ACSUG ven facendo énfase nunha listaxe de aspectos que 

son relevantes para difundir a información esencial sobre os respectivos títulos. Tanto 

nas versións anteriores coma na V2_30/01/2018 (anexo II, p. 35) a ACSUG continúa 

insistindo nunha serie de compoñentes (táboa 4).  
 

Táboa 4. Información Pública mínima a publicar sobre o Título (ACSUG, 2018)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 http://www.acsug.es/sites/default/files/guia_seg.-acred_grado_y_master_v2_2018.pdf 
 

   

 

 

http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/Documentos/Calidade/Procedementos/Clave/DO-03%20INFORMACION%20PUBLICA%20E%20RENDEMENTO%20DE%20CONTAS/DO0301%20P1%20Informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20e%20rendemento%20de%20contas.pdf
http://webs.uvigo.es/educacion-ou/
http://www.acsug.es/sites/default/files/guia_seg.-acred_grado_y_master_v2_2018.pdf
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A Facultade de Ciencias da Educación do campus de Ourense ten no seu empeño asumir 

as directrices da ACSUG facendo pública a información a través da páxina Web do 

centro. Así mesmo, mantén o compromiso de ofrecer outro tipo de información 

relevante (tal como pode verse na páxina Web da facultade) e de relevancia para os 

grupos de interese. Todo isto garantindo a fiabilidade da información pública, a súa 

actualización e accesibilidade na medida do posible. Ademais, como é de esperar, trata 

de evitar información obsoleta e/ou errónea na páxina Web da facultade. 

4. INFORMACIÓN PÚBLICA: ESTRUTURA XERAL DA WEB DO CENTRO 

Cabe traer a colación que definir a estrutura da páxina Web do centro resulta arriscado, 

pois un elevado número de usuarios e unha importante diversidade entre eles/elas 

incrementa a posibilidade de preferencias moi diferentes. Por iso, ademais de ser 

actualizada a súa información regularmente tamén a estrutura ten carácter dinámico e, 

aínda que a parte máis estable é a dos bloques centrais da páxina Web do centro, 

atendendo a un proceso de mellora continuada poden someterse a cambios.  

A páxina Web do centro ten preferencia por recoller no menú principal, na parte 

superior, unha serie de entradas chave, con disposición horizontal acompañadas dunha 

imaxe corporativa, para difundir a información sobre a facultade (ilustración 1):  

- O CENTRO 

- ESTUDOS 

- DOCENCIA 

- ESTUDANTES 

- CALIDADE 

- ACTUALIDADE 

Ilustración 1. Interface principal da Web do centro 

 

 

 

 

 

 

http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/Documentos/Calidade/Procedementos/Clave/DO-03%20INFORMACION%20PUBLICA%20E%20RENDEMENTO%20DE%20CONTAS/DO0301%20P1%20Informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20e%20rendemento%20de%20contas.pdf
http://webs.uvigo.es/educacion-ou/
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4.1. Estrutura da páxina Web nos títulos 

A páxina Web do centro tamén se concibe co carácter dinámico no referido á 

información sobre os respectivos títulos. Con todo, na súa interface destaca a 

información dos distintos títulos de grao do centro: Grao en Educación Infantil; Grao en 

Educación Primaria; Grao en Educación Social; e Grao en Traballo Social. Cada un dos 

graos inclúe asociado aos seus respectivos nomes unha seria de entradas que alberga 

unha cantidade de información esencial e ampla, véxase o exemplo da ilustración 2.   

Ilustración 2. Exemplo sobre apartados principais da Web dos títulos de Grao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, desde a interface principal da páxina Web do centro, na parte central 

desde o apartado “Estudos” (ilustración 3) despega a entrada ás Web dos Graos e o 

acceso ás dos tres Mestrados da Facultade: (Mestrado de Diversidade; Mestrado de 

Dificultades; e Mestrado de Prof. de Secundaria) e do Programa de Doutoramento. 

Estas páxinas Web dos Mestrados e a do Doutoramento contan con autonomía propia, 

estando baixo a responsabilidade das súas respectivas Coordinacións. 

  

http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/Documentos/Calidade/Procedementos/Clave/DO-03%20INFORMACION%20PUBLICA%20E%20RENDEMENTO%20DE%20CONTAS/DO0301%20P1%20Informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20e%20rendemento%20de%20contas.pdf
http://webs.uvigo.es/educacion-ou/
http://fcce.uvigo.es/gl/estudos/grao-en-educacion-infantil/
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Ilustración 3. Acceso desde a Web do centro ás dos Mestrados e Doutoramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.2. Outros apartados para difundir a información dende a interface principal 
 

Tendo en conta os grupos de interese e os/as usuarios/as da Facultade de CC. da 

Educación tamén se inclúe outra información de interese, que se sitúa basicamente na 

parte inferior esquerda e dereita da interface principal da páxina Web do centro. Neste 

sentido os apartados reflectidos céntranse en cuestións de actualidade, noticias e novas, 

como pode verse nas evidencias seguintes (ilustración 4 e 5).  

Ilustración 4. Avisos 
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Ilustración 5. Actualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ELABORACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN E RENDEMENTO DE CONTAS 

 

É de sinalar que ao longo do curso académico hai momentos chave para elaborar, 

revisar e actualizar determinada información, en particular a relacionada coa posta a 

punto de cada novo curso. Así mesmo, a frecuencia de actualización da información na 

páxina Web é constante ao concibirse como un medio de difusión esencial para a 

visualización / transmisión de Información pública rendendo as contas pertinentes.  

A modo de síntese preséntase unha recompilación para indicar os principais 

responsables da elaboración da información que soporta a páxina Web do centro e 

períodos aproximados en que se leva a cabo a súa revisión e actualización (táboa 5). 

http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/Documentos/Calidade/Procedementos/Clave/DO-03%20INFORMACION%20PUBLICA%20E%20RENDEMENTO%20DE%20CONTAS/DO0301%20P1%20Informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20e%20rendemento%20de%20contas.pdf
http://webs.uvigo.es/educacion-ou/
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Táboa 5. Responsables, tipo de información e período de envío á páxina Web do centro 

RESPONSABLE INFORMACIÓN 

PERÍODO DE ENVÍO / 

REVISIÓN / 

ACTUALIZACIÓN 

Decana 

- Normativas da universidade. 

- Normativas aprobadas no centro. 

- Impresos para facilitar a xestión ao estudantado e PDI. 

- Plan de autoprotección. 

- Convocatorias de matrícula. 

- Convocatorias de bolsas de estudantado. 

- Coordinacións docentes do centro. 

Cando se aproban nas 

respectivas comisións ou 

órganos colexiados. 

Secretario 
Documentación asociada fundamentalmente á xestión 

administrativa do centro. 

Cando se aproban nas 

respectivas comisións ou 

órganos colexiados. 

Vicedecano de 

estudantes, 

mobilidade e 

actividades 

culturais 

- Información asociada ás convocatorias de mobilidade e trámites 

que isto require, exemplo: listaxe de estudantado seleccionado de 

intercambio. 

- Novas de actividades socio-culturais. 

- Conclusións ou novidades de relevancia educativa. 

Ao longo do curso, cando se 

abren prazos de 

convocatorias ou se producen 

novidades. 

Vicedecano de 

Organización 

Académica 

- Horarios de clase (Grao en Ed. Infantil e Primaria). 

- Datas e horarios de exame (Grao en Ed. Infantil e Primaria). 

- Ocupación de aulas. 

Ao finalizar o 1º e 2º 

cuadrimestre. 

Vicedecana de 

titulacións 

- Documentación común asociada coas titulacións de grao do 

centro. 

De forma intermitente, ao 

longo do curso. 

Vicedecana de 

Calidade e 

Innovación 

Educativa 

- Procedementos e información relativa á Calidade e ao SGIC. 

- Cursos de formación. 

- Información xeral de carácter pedagóxico.  

- Revisión sistemática e xeral da páxina Web. 

De forma constante ao longo 

do curso académico. 

Coordinadoras de 

título e 

coordinadores/as 

de curso  

- Trípticos de Acollida. 

- Listaxe de profesorado do título e datos de contacto. 

- Distribución de estudantes por grupo en colaboración cos 

coordinadores/as de curso. 

- Horarios de clase e datas e horarios de exames (Grao en Trab. 

Social e en Ed. Social). 

- Revisión puntual de documentos do título. 

Cada ano, principalmente a 

finais de xullo e principios de 

setembro, e de xeito puntual 

ao longo do curso. 

Coordinadora PAT 

- Relación de titoras/es por título de grao. 

- Listaxes coa asignación de estudantes a titoras/es. 

- Calendario de reunións de grupos de PAT. 

Fundamentalmente no mes 

de setembro. 

Coordinadoras/es 

Prácticum 

- Calendario do Prácticum. 

- Listaxe de estudantes de Prácticum. 

- Documentación específica para a xestión do Prácticum nas 

institucións. 

- Listaxe de asignación de titor/a académico/a (Facultade). 

- Calendario de titorías, se procede, segundo a organización 

académica do título. 

- Aproximadamente en maio-

xuño. 

- Aproximadamente en 

setembro-outubro  

- Outubro 

Coordinadoras/es 

de TFG 

- Información sobre o procedemento de presentación e defensa 

pública de TFG. 

- Nomeamento de tribunais. 

- Listaxes de asignación de estudantado a comisións. 

- Cronograma para as distintas convocatorias etc. 

Inicios e mediados do 1º 

cuadrimestre, e antes das 

respectivas convocatorias. 

Profesorado 

- Actualización do CV. 

- Actualización do horario de titorías de cada curso académico. 

- Revisión e actualización das guías docentes. 

- De forma permanente. 

- Maio-xullo. 

 

http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/Documentos/Calidade/Procedementos/Clave/DO-03%20INFORMACION%20PUBLICA%20E%20RENDEMENTO%20DE%20CONTAS/DO0301%20P1%20Informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20e%20rendemento%20de%20contas.pdf
http://webs.uvigo.es/educacion-ou/

