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Pode consultarse tamén na web do título:  

http://webs.uvigo.es/masteraprendizaje/estudiantes%20matriculados.htm 
 
 
 
 
 

 
Web do Mestrado: http://webs.uvigo.es/masteraprendizaje/prescripcion_y_matricula.htm 
 

 
Na web da Universidade disponse dun acceso direto á matrícula do curso correspondente, donde figura 
toda a información relevante para a súa realización: 
 http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/posgrao/matricula2012/master/ 
 

 
 
 
 
 

Ano 2011-2012 Ano 2012-2013 

Solicitudes 73 Solicitudes 84 

Admitidos 20 Admitidos 25 

Agarda 35 Agarda 49 

Excluídos 18 Excluídos 10 

 

ACCESO E ADMISIÓN DE ESTUDANTES 
 

Demanda  
 

Matrícula 
 

Información previa á matriculación sobre acceso e admisión (criterios de 
acceso e admisión) 
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Web Mestrado, apartado aceso e admisión: http://webs.uvigo.es/masteraprendizaje/acceso_y_seleccion.htm  

 

Memória Mestrado, pax. 13 e 14: 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/MEMORIAS_DEF_POSGRAO/Master_dificultades_de_aprendizaxe.pdf 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PAT Facultade: http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/?q=node/119 

Web do Mestrado: http://webs.uvigo.es/masteraprendizaje/estudiantes%20matriculados.htm 
 
 

 
 
 
 

Non existen probas de acceso especiais, aínda que terán preferencia os titulados en Psicoloxía, 
Pedagoxía, Psicopedagoxía, Mestre especialista en Educación Especial, Audición e Linguaxe, Infantil e 
Primaria. Tamén os profesores de ensinanza secundaria, primaria e infantil en activo. 

 

Fonte: Memoria mestrado, pax. 14: 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/MEMORIAS_DEF_POSGRAO/Master_dificultades_de_aprendizaxe.pdf 

 
 
 
 
 

Web mestrado: http://webs.uvigo.es/masteraprendizaje/estudiantes%20matriculados.htm 

 

Web facultade: http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/?q=node/39 

 

Memoria mestrado, pax. 15 e 16:  

http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/MEMORIAS_DEF_POSGRAO/Master_dificultades_de_aprendizaxe.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

Web Mestrado: http://webs.uvigo.es/masteraprendizaje/acceso_y_seleccion.htm 

 

Procedementos de acollida e orientación dos/as estudiantes de novo 
ingreso 

 

Condicións ou probas de acceso especiais, se existen 

Información sobre apoio e orientación aos/ás estudiantes 
 

Información sobre a transferencia e recoñecemento de créditos 
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O recoñecemento e a transferencia de créditos está de acordo co Real Decreto 1393/2007 e coa 
normativa aprobada en Consello de Goberno da Universidade de Vigo o 23 de Xullo de 2008. Para ese 
efecto, aprobouse con esa data a Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos para 
titulacións adaptadas ao EEES: http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html 

Procedemento de transferencia e recoñecemento de créditos:  

http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Campus/TRANSFERENCIA.pdf 

 

 

No caso dos mestrados oficiais, esta normativa indica o seguinte: 

(a) Serán competencias recoñecibles por materias, módulos e complementos formativos do 
programa dos estudos de mestrado calquera estudo universitario, perfil académico ou profesional 
coincidentes coas competencias e coñecementos que se impartan no master así determinado mediante 
a correspondente resolución reitoral, de conformidade cos órganos académicos destes estudos 

(b) Os módulos, materias e complementos de formación recoñecidos por resolución reitoral 
consideraranse superados a todos os efectos e figurarán no expediente do alumnado. 

(c) Solo se poderán recoñecer estudos correspondentes aos segundos ciclos de ensinanzas 
conducentes ás titulacións de Licenciado, Enxeñeiro e Arquitecto. 

 A Universidade de Vigo transferirá ao expediente académico do estudante todos os créditos por 
el/ela obtidos en ensinos oficiais cursadas con anterioridade, na mesma ou outra Universidade, que 
non conduzan á obtención dun título oficial.  

A solicitude de recoñecemento de créditos realizarase de acordo co procedemento que estableza 
a Universidade de Vigo. A Comisión Académica do Mestrado será a encargada de analizar as solicitudes 
de recoñecemento de créditos. Calquera decisión farase atendendo á coincidencia de competencias, 
contidos e número de créditos entre a materia cursada e a que se solicita convalidar. 

Todos os créditos obtidos polo/a estudante en ensinos oficiais cursadas en calquera universidade, 
tanto os transferidos, os recoñecidos e os superados para a obtención do correspondente título, serán 
incluídos no seu expediente académico e reflectidos no Suplemento Europeo ao Título.  

 

 
 
 
 

 
Non existe curso ponte neste mestrado. 

 
 
 
 
 
 
 

Non existen complementos formativos neste mestrado. 
 
 
 
 
 

Información sobre o curso ponte ou de adaptación (deseño curricular, 
criterios e condicións de acceso), se existe. 

Información sobre os complementos formativos necesarios, en función 
da formación previa acreditada por o/a estudante, se fora o caso 

Procedemento documentado para a selección, admisión e matriculación 
de estudantes 
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http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/PC04-procedemento-de-seleccion-admision-e-matriculacion-de-estudiantes.pdf 

 
 
 
 
 

 

O procedemento estandarizado para a orientación do estudantado atópase no Sistema de Garantía 
Interno de Calidade, e no enlace: 

http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/PC05-procedemento-de-orientacion-ao-estudante.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO 
Denominació

n da 
proposta 

Punto débil 
detectado 

Ámbito de 
aplicación 

Obxectivos 
específicos 

Actuacións a 
desenvolver 

Responsa
ble da súa 
aplicación 

Período de 
execución 

Recursos/ 
financiació

n 

Responsa
ble do 

seguiment
o 

Indicador
es de 

execución 
Observ
acións 

Acceso e 
admisión de 
estudantes 

Protocolos de 
recoñecemento 

de créditos 

Non ter previsto 
o acceso de 

estudantes que 
xa realizaron 

parcial ou 
totalmente 

outros estudos 
de Mestrado 

Universidade de 
Vigo e  

Mestrado 
Dificultades de 
Aprendizaxe 

Elaborar 
protocolos que 

faciliten a 
validación de 

créditos 

Debate, acordo 
e redacción dos 

criterios de 
recoñecemento 

Comisión 
Académica 

Setembro/ 
2011 a 

Xullo/2013 
2 anos 

Ningún 
Coordinador
a do título 

Protocolos e 
táboas de 
validación 

 

Acceso e 
admisión de 
estudantes 

Aumento do 
número de 

prazas e revisión 
dos criterios de 

admisión 
 

Non se 
especifican 
algunhas 

titulacións do 
ámbito 

educativo nos 
criterios de 

admisión, polo 
que non se dá 

resposta á 
demanda destes 

titulados 
 

Non se 
especifica a cota 

para persoas 
con 

minusvalidez 

Universidade de 
Vigo e  

Mestrado 
Dificultades de 
Aprendizaxe 

Mellorar a 
igualdade de 

oportunidades 
ampliando o 
número de 
prazas e as 
titulacións 

dende as que se 
pode acceder, 
establecendo 

unha cota para 
persoas con 
minusvalidez 

Aumentar o 
número de 

prazas e revisar 
os criterios de 

admisión 

Comisión 
Académica 

Xuño/2012 Ningún 
Coordinador
a do título 

Folla de 
matrícula 

 

 
 
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 
 

 
 

 

 

 

Procedemento documentado para a orientación aos /ás estudantes 
 

Plan de mellora 
 


