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                                                          Mestrado en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 
 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ASIGNACIÓN DE TITORAS/ES, ETC.* 

CURSO 2019-20 

ACCIÓNS ACTIVIDADE PROCEDEMENTO /CONTIDO DESTINATARIOS RESPONSABLE DATA 

 
 
 
 
 

Acollida e 
orientación 

inicial 
 
 
 

 

 
Sesión de 
acollida 

Presentación do mestrado. Información sobre o título. Tamén 
se lles ofreceu  información sobre a plataforma Faitic, acceso 
wifi, conta de correo UVigo, recursos informáticos, 
normativas, bolsas, instalacións deportivas e culturais, 
infraestruturas da Facultade; e orientacións introdutorias sobre 
o TFM e actividades académicas complementarias.  

To
do

 o
 a

lu
m

na
do

 d
o 

m
es

tra
do

 

Coordinadora do 
Mestrado 18/09/2019 

Accións 
formativas na 
Biblioteca 
Universitaria 
do Campus 

Realízanse dúas sesións sobre como xestionar dunha forma 
máis eficaz as bases da datos e demais recursos dispoñibles na 
biblioteca para a realización dunha investigación. 

Persoal da biblioteca 19-20/ 
09/2019 

Formación 
e 

orientación 
académica 

Información e 
formación 
sobre o TFM 

Reforzo académico para a realización do TFM mediante: 
Seminarios de contido científico para a realización do TFM;  
Charlas sobre os problemas mais frecuentes na realización do 
TFM e a resolución de dúbidas. 

Docentes do mestrado Novembro-
abril 

 
 

Validado pola Comisión de Garantía 
Interna de Calidade o  

día 13 de decembro 2019 
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ACCIÓNS ACTIVIDADE PROCEDEMENTO/CONTIDO DESTINATARIOS RESPONSABLES DATA 

Titorización 
académico - 
curricular 

Asignación de 
titoras/es 

A cada estudante se lle asigna a principios 
de curso un/unha titor/a, que coincide cos 
docentes que dirixan o seu Traballo Fin de 
Mestrado.    

To
do

 o
 a

lu
m

na
do

 d
o 

m
es

tra
do

 

 
Listado de titoras/es: 
Alfonso Gil, Sonia; 
Conde Rodríguez, Ángeles; 
Dosil Díaz, Joaquín;  
Fernández Cueli, Marisol; 
García Señorán, Mar;  
González González, Salvador G.;  
Iglesias Sarmiento, Valentín;  
Martínez Figueira, María Esther;  
Raposo Rivas, Manuela; 
Tellado González, Fernando. 
 

 
A partir do mes  

de outubro 

Complemento 
á formación 

Información 
diversa 
relacionada co 
mestrado 

A información (sobre formación 
complementaria a través de cursos, 
conferencias, congresos, etc.) será 
trasladada mediante a plataforma faitic, 
email, oralmente na aula, web do 
Mestrado, etc. 

Fundamentalmente a coordinación 
do título e os Coordinadores/as de 
Módulo. 

Ao longo de 
todo o curso 

 
 

 

mailto:sdexbo@uvigo.es�


Facultade de  
CC. da Educación 
Ourense 

Edificio de Facultades 
Campus de Ourense 
32004 Ourense 
España 

Tel. 988 387 101 
Fax 988 387 159 
sdexbo@uvigo.e 

         

3 
 

 
 

 

 

 

ACCIÓNS ACTIVIDADE PROCEDEMENTO/CONTIDO DESTINATARIOS RESPONSABLES DATA 

Atención á 
diversidade 

Atención 
específica dos 
docentes do 
mestrado e do 
persoal 
especializado 

Cando algunha persoa comunique a necesidade 
de atención especializada, está previsto 
trasladar a petición ao Gabinete 
Psicopedagóxico da Universidade de Vigo para 
solicitar apoio e asesoramento. Asimesmo 
comunicaríanselle aos docentes as medidas a 
seguir. 
  
Na web do Mestrado tamén se ofrece 
información específica sobre o Programa de 
Integración de Universitarios con Necesidades 
Especiais (PIUNE) da Universidade. 
 

A
lu

m
na

do
 q

ue
 o

 d
em

an
de

 

Fundamentalmente a coordinación  
do título. 

 
A

o 
lo

ng
o 

de
 to

do
 o

 c
ur

so
 

Orientación 
profesional 

Información 
diversa 
relativa a 
outro tipo de 
alternativas ou 
saídas 

Trasladaráselle información mediante a 
plataforma faitic, email, oralmente na aula, 
web do Mestrado, etc. sobre bolsas de 
formación, programas de mobilidade, 
convocatorias de oposicións... 

Todo o alumnado do 
mestrado 

Fundamentalmente a coordinación 
do título e a responsable de 
Calidade do mestrado. 

 

 

*Esta previsión podería conlevar pequenas alteracións que serían comunicadas oportunamente. 
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