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Web Mestrado:  
http://webs.uvigo.es/masteraprendizaje/justificacion.htm 
 
Memoria Mestrado, pax. 6 e 7: 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/MEMORIAS_DEF_POSGRAO/Master_dificultades_de_aprendizaxe.pdf 
 

 
 
 
 
 

Web Mestrado:  
http://webs.uvigo.es/masteraprendizaje/justificacion.htm 
 
Memoria Mestrado, pax. 8 e 9: 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/MEMORIAS_DEF_POSGRAO/Master_dificultades_de_aprendizaxe.pdf 
 

 

 

 
 
 
 

Web Mestrado:  
http://webs.uvigo.es/masteraprendizaje/justificacion.htm 
 
Memoria Mestrado, pax. 10 e seguintes: 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/MEMORIAS_DEF_POSGRAO/Master_dificultades_de_aprendizaxe.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

Toda a información pública concernente a este procedemento pódese atopar nos documentos do 
Sistema de Garantía Interno da Calidade da web da Facultade de Ciencias de Educación de Ourense 
(epígrafe calidade/procedementos específicos) ou ben pódese acceder a través do vínculo:  
http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/PE01-procedimiento-para-la-definicion-y-revision-de-la-politica-de-calidad.pdf 
 

 

XUSTIFICACIÓN 
 

Xustificación do título proposto, argumentando o seu interese académico, 
científico ou profesional. 
 

Referentes externos á Universidade 

Descrición dos procedementos de consulta internos e externos utilizados 
para a elaboración do plan de estudos 

Procedemento documentado para o establecemento, revisión e 
actualización da política e os obxectivos da calidade 
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O equipo decanal da Facultade de Ciencias da Educación comprométense, para todos os títulos que se 
imparten no centro, a: 

• Proporcionar a formación continua adecuada a todos os nosos empregados, segundo as súas 
respectivas actividades, e facilitar os coñecementos necesarios para que poidan desenvolver a 
súa actividade enfocada á satisfacción das necesidades dos nosos           usuarios. 

• Establecer unha sistemática de actuación e documentala, para asegurar a calidade dos nosos 
procesos.  

• Conseguir un compromiso permanente de mellora continua como norma de conducta, propor e 
levar a cabo, as accións correctivas e preventivas que puidesen ser necesarias. 

• Asegurar que a Política de Calidade é entendida e aceptada por todo o persoal do Centro e que 
se atopa a disposición do público.  

• Asegurar que o Sistema de Garantía da Calidade mantense efectivo e é controlado e revisado 
de forma periódica. 

 
A política de calidade e o Sistema de Garantía Interno de Calidade da Facultade de Ciencias da 
Educación atópase no enlace  http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/?q=node/100 
 
Pode consultarse tamén a Web do Título, apartado Sistema Interno de Garantía de Calidade:  
http://webs.uvigo.es/masteraprendizaje/Doctorado_Sistema%20de%20calidad.htm 

 
 
 
 
 
 

CRITERIO OBXECTIVO 

Obxectivos do Plan de 
Estudios 

Potenciar a difusión entre o alumnado, dos obxectivos do plan de 
estudios ligados a cada unha das titulacións do centro 

Políticas e procedementos 
de admisión 

Potenciar a difusión da política e criterios de admisión así como o 
perfil de entrada asociados a cada unha das titulacións do centro 
entre o alumnado 

Sistematizar os procedementos de seguimento e mellora dos títulos 
de acordo ás directrices establecidas pola ACSUG 

Planificación e 
desenvolvemento do 
ensino 

Obter unha valoración media superior a 3,5/7(ou equivalente) no 
Indicador relacionado co grao de satisfacción do alumnado coa 
planificación e desenvolvemento do ensino das titulacións impartidas 
no centro 

Satisfacción dos grupos de 
interese 

Mellorar o procedemento para a xestión de queixas 

Accións para orientar ao 
estudiante Integrar todos os títulos do centro no PAT 

Persoal académico 
Obter unha valoración media superior a 3,5/7( ou equivalente) no 
Indicador relacionado co grao de satisfacción do alumnado coa 
actividade docente do profesorado 

Recursos e servizos Obter unha valoración media superior a 3,5/7 (ou equivalente) no 

Política de calidade 

 

Obxectivos de calidade 
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Indicador relacionado co grao de satisfacción do PDI e alumnado cos 
recursos de apoio ao ensino 

 
 
Poden consultarse tamén a web da facultade, apartado de calidade:  
http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/PE01-IT01_0.pdf 
 
 
 

 
 
 

 

CRITE
RIO 

Denomina
ción da 

proposta 

Punto 
débil 

detectado 

Ámbito 
de 

aplicaci
ón 

Obxectivo
s 

específico
s 

Actuacións a 
desenvolver 

Responsa
ble da súa 
aplicación 

Período de 
execución 

Recursos/ 
financiaci

ón 

Responsa
ble do 

seguiment
o 

Indicador
es de 

execución 
Observ
acións 

Xustific
ación 

Axuste da 
investigación 

ás 
necesidades 
dos centros 
educativos 

Falta de 
aplicabilidad

e de 
algunhas 

investigación
s 

Mestrado 
Dificultad

es de 
Aprendiz

axe 

Mellorar a 
xustificación 
científica e 
profesional 
do título 

Sesións de 
traballo con 
docentes de 

outras áreas e 
Universidades, 
egresados/as, 
expertos/as e 
profesionais 

Comisión 
Académica 

Setembro/ 
2011 a 

Xullo/2013 
2 anos 

Sen estimar 
Coordinador
a do título 

Actas das 
sesións de 

traballo 
 

 

Fonte:  
Web facultade/Seguimento de títulos da Facultade/ Mestrado Universitario en Dificultades de 
Aprendizaxe e Procesos Cognitivos/ Plan de Mellora Global:  
http://seguimientotitulos.ziblec.com/app/webroot/pdf/50a44e1778dfd.pdf 

Plan de mellora 
 


