
Facultade de Fisioterapia 

Plan de Mejoras 
Curso 2016/2017 



Área de Apoyo a la Docencia y la Calidad 

Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Fisioterapia 

Nº de Ficha de mejora 48 

Curso académico en el que se formula la 
acción 

2016-2017 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se asocia 1 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance sea 
titulación) 

Grado en Fisioterapia 

Denominación de la acción de mejora 
Modificación del Reglamento del Trabajo Fin de 

Grado 

Punto débil / Análisis de las causas 

Explicitar el procedimiento para la designación de 
tutorandas/os en caso de que un número elevado de 

ellas/os solicite al mismo docente y éste no puede 
asumir la tutorización de todos ellos. 

Objetivos 
Actualizar el Reglamento del Trabajo Fin de Grado del 

Grado en Fisioterapia de la Uvigo 

Actuaciones a desarrollar 
Elaboración de la propuesta de modificación del 

Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Facultad 
de Fisioterapia de la Uvigo. 

Fecha límite para su ejecución 31/07/2018 

Recursos / financiamiento - 

Responsable de su aplicación Coordinador/a del TFG y Junta de Facultad 

Responsable del seguimiento Equipo Decanal 

Fecha para realizar el seguimiento 31/07/2017 

Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de su implantación 

Acta de la Junta de Facultad donde se refleje su 
aprobación 

OBSERVACIONES - 

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento 

Resultados obtenidos 

Grado de satisfacción 

Acciones correctoras a desarrollar 

Responsable de la revisión 

Fecha de la revisión 



Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 
CENTRO Facultade de Fisioterapia 
Nº de Ficha de mellora 47 
Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 
Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola Dirección) 
Criterio do programa ao que se asocia 5 
Ámbito de aplicación Titulación e Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa 
titulación) Grao en Fisioterapia 

Denominación da acción de mellora Promoción da Titulación e o Centro 

Punto débil / Análise das causas 

Existe unha necesidade constante de dar a coñecer o 
papel que o fisioterapeuta pode desempeñar no seu 

exercicio profesional tanto á comunidade 
universitaria como á sociedade. 

Obxectivos Reforzar a imaxe de Fisioterapia dentro e fora do 
ámbito universitario 

Actuacións a desenvolver 

Promover actividades no Centro e no Campus, en 
colaboración con distintas institucións, de cara a 

promocionar o título e o coñecemento do papel do 
fisioterapeuta. 

Data límite para súa execución 31/12/2017 

Recursos / financiamento Recursos propios do Centro e posible colaboración 
do Vicerreitorado do Campus de Pontevedra. 

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal. 
Responsable do seguimento Equipo Decanal. 
Data para realizar o seguimento 31/07/2017 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Informe das actividades desenvolvidas. 

OBSERVACIONES - 
Revisión / Valoración da acción de mellora 
Estado / Nivel de cumprimento 
Resultados obtidos 
Grao de satisfacción 
Accións correctoras a desenvolver 
Responsable da revisión 
Data da revisión 



 

 Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora  

CENTRO Facultade de Fisioterapia 

Nº de Ficha de mellora 46 
Curso académico no que se 
formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se 
asocia 1 

Ámbito de aplicación Titulación 
Titulación (sempre que o alcance 
sexa titulación) Grao en Fisioterapia 

Denominación da acción de 
mellora Modificación da Memoria Verifica do Título 

Punto débil / Análise das causas 

Se detectaron similitudes entre determinadas competencias 
transversais e específicas nas distintas materias, o que xerou a 

necesidade da súa revisión e elaboración da re-estruturación das 
competencias das materias do plano de estudos. Tamén modificar, 

en caso necesario, a localización temporal das materias e/ou a 
modificación das mesmas 

Obxectivos Actualizar a oferta formativa que ofrece o Título de Grao en 
Fisioterapia da Uvigo 

Actuacións a desenvolver 

Elaboración da proposta de modificación do Título de Grao en 
Fisioterapia e súa verificación por parte do organismo competente, 

incluíndo a re-estruturación das competencias das materias, así 
como outras posibles modificacións necesarias. 

Data límite para súa execución 31/07/2018 

Recursos / financiamento - 

Responsable da súa aplicación Responsable do Título 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 31/07/2017 
Indicadores de execución ou 
evidencias documentais da súa 
implantación 

Acta da Comisión de Calidade sobre a modificación da Titulación 

OBSERVACIONES - 
Revisión / Valoración da acción 
de mellora  

Estado / Nivel de cumprimento  
Resultados obtidos  
Grao de satisfacción  
Accións correctoras a desenvolver  
Responsable da revisión  
Data da revisión  

 

  



 

 Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora  

CENTRO Facultade de Fisioterapia 

Nº de Ficha de mellora 45 
Curso académico no que se 
formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola Dirección) 

Criterio do programa ao que se 
asocia 7 

Ámbito de aplicación Centro 
Titulación (sempre que o 
alcance sexa titulación) - 

Denominación da acción de 
mellora Finalización do desenvolvemento da nova páxina WEB da Facultade 

Punto débil / Análise das 
causas 

A principios do curso 2016-2017 iniciou o funcionamento da nova 
WEB do Centro. Con todo, é necesario completar a información sobre 

o Centro e o Título que nel se imparte, ademais de corrixir errores 
detectados. 

Obxectivos 
Mellorar a WEB da Facultade e mellorar o nivel de información 

dispoñible sobre o Centro, a Titulación e os distintos procedementos 
vinculados a elos 

Actuacións a desenvolver 

Facilitar a información actualizada á empresa responsable polo 
mantemento da WEB do Centro e incentivar a colaboración dos 

distintos grupos de interese na detección de errores e proposición de 
melloras na mesma. 

Data límite para súa execución 31/05/2017 

Recursos / financiamento Recursos do centro 

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Fecha para realizar o 
seguimento 30/03/2017 

Indicadores de execución ou 
evidencias documentais da súa 
implantación 

A propia WEB da Facultade 

OBSERVACIONES  
Revisión / Valoración da 
acción de mellora  

Estado / Nivel de 
cumprimento Planificada 

Resultados obtidos  
Grao de satisfacción  
Accións correctoras a 
desenvolver  

Responsable da revisión  
Data da revisión  

 

  



 

 Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora  

CENTRO Facultade de Fisioterapia 

Nº de Ficha de mellora 44 
Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia 6 

Ámbito de aplicación Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa 
titulación) Grao en Fisioterapia 

Denominación da acción de mellora Análise das calificacións de TFG 

Punto débil / Análise das causas A estreita ventá de calificacións dos TFG e o feito de 
presentar uns resultados de éxito de 100% 

Obxectivos Analizar as calificacións dos TFG e súa posible correlación 
co rendemento nas demais materias 

Actuacións a desenvolver 
Analizar os datos referentes aos resultados da materia TFG 

e súa correlación cos resultados obtidos nas diferentes 
materias do plano de estudos. 

Data límite para súa execución 30/09/2017 

Recursos / financiamento - 

Responsable da súa aplicación Coordinación de Calidade 
Responsable do seguimento Comisión de Calidade 
Data para realizar o seguimento 15/07/2017 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Informe da análise realizada 

OBSERVACIONES - 
Revisión / Valoración da acción de 
mellora  

Estado / Nivel de cumprimento  
Resultados obtidos  
Grao de satisfacción  
Accións correctoras a desenvolver  
Responsable da revisión  
Data da revisión  

 

  



 

 

  

 

   
 

Área de Apoio á 
Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 
CENTRO   
Nº de Ficha de mellora 43  
Curso académico no que se formula a acción 2015-2016 

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola 
dirección) 

Criterio do programa ao que se asocia 4 

Ámbito de aplicación Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora Dispoñer de PAS 
durante todo o ano 

Punto débil / Análise das causas 

Ausencia de persoal 
na administración do 
centro cando o xefe 

de negociado atópase 
de vacacións 

Obxectivos Mellorar a atención 
aos usuarios 

Actuacións a desenvolver 

Remitir escritos o 
administrador do 
campus e Xerente 
solicitando persoal 

para cubrir o servizo 
Data límite para a súa execución 31/07/2016 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 31/08/2016 
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación   
OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 
Estado / Nivel de cumprimento   
Resultados obtidos   
Grado de satisfacción   
Accións correctoras a desenvolver   
Responsable da revisión   
Data da revisión   



 

 

  
 

Área de Apoio á 
Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 
CENTRO   
Nº de Ficha de mellora 41  
Curso académico no que se formula a acción 2015-2016 

Programa de calidade asociado SGIC(Revisión pola 
dirección) 

Criterio do programa ao que se asocia 4 
Ámbito de aplicación Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora Solicitar prazas de 
profesorado estable 

Punto débil / Análise das causas 
Non dispoñes de 

suficiente profesorado 
estable 

Obxectivos Contar cun cadro de 
persoal máis estable 

Actuacións a desenvolver Solicitar prazas de 
axudante doutor 

Data límite para a súa execución 30/04/2016 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 31/07/2016 
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa 
implantación   

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 
Estado / Nivel de cumprimento   
Resultados obtidos   
Grado de satisfacción   
Accións correctoras a desenvolver   
Responsable da revisión   
Data da revisión   

 

  



 

 

  
 

Área de Apoio á 
Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 
CENTRO Facultade de Fisioterapia 
Nº de Ficha de mellora 35  
Curso académico no que se formula a acción 2014-2015 

Programa de calidade asociado 
Certificación da 

implantación do Sistema de 
Garantía de CALIDADE 

Criterio do programa ao que se asocia 3 
Ámbito de aplicación Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Fisioterapia 

Denominación da acción de mellora 

Informar sobre o SGC nas 
diferentes reunións co 

alumnado (curso de 
iniciación EEES, reunións de 

mobilidade, estancias 
clínicas e PAT) 

Punto débil / Análise das causas 

Non se pode evidenciar 
que a responsabilidade 

sobre a calidade e a 
mellora continua se 

estenda a tódalas persoas 
vinculadas coa actividade 
do Centro: Profesorado, 

PAS e estudantes 

Obxectivos Promover unha maior 
implicación do alumnado 

Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución   
Recursos / financiamento   

Responsable da súa aplicación 
Coordinador de calidade, 

mobilidade, estancias 
clínicas e PAT 

Responsable do seguimento Comisión de Calidade 
Data para realizar o seguimento 01/11/2016 
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa 
implantación   

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 
Estado / Nivel de cumprimento Planificado 
Resultados obtidos   
Grado de satisfacción   
Accións correctoras a desenvolver   
Responsable da revisión   
Data da revisión   

  



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e 
Calidade 

Ficha de Mellora 
CENTRO Facultade de Fisioterapia 
Nº de Ficha de mellora 29  
Curso académico no que se formula a acción 2014-2015 
Programa de calidade asociado SGIC(Revisión pola dirección) 
Criterio do programa ao que se asocia 2 
Ámbito de aplicación Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 
Da unha maior visibilidade aos 

resultados do traballo da Comisión de 
Calidade 

Punto débil / Análise das causas   

Obxectivos 
Tratar de que tódolos grupos de 

interese coñezan a labor que se está a 
realizar dende a Comisión de Calidade 

Actuacións a desenvolver 

Publicar na WEB os acordos 
adoptados en comisión. Realizar un 

informe semestral coas accións 
levadas a cabo nese período e 

envialos a tódolos grupos de interese 
por correo-e a PDI, PAS e delegación 

de alumnos, así como publicalo na 
páxina WEB. 

Habilitar un taboleiro específico na 
Facultade para a publicación da 

información da Comisión de 
Calidade. 

Data límite para a súa execución 31/07/2015 
Recursos / financiamento Taboleiro de anuncios 
Responsable da súa aplicación Comisión de Calidade 
Responsable do seguimento Comisión de Calidade 
Data para realizar o seguimento 01/11/2016 
Indicadores de execución ou evidencias documentais da 
súa implantación 

Plan Operativo de Información 
Pública 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 
Estado / Nivel de cumprimento  

Resultados obtidos   
Grado de satisfacción   
Accións correctoras a desenvolver   
Responsable da revisión   
Data da revisión   

  



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e 
Calidade 

Ficha de Mellora 
CENTRO Facultade de Fisioterapia 
Nº de Ficha de mellora 23  
Curso académico no que se formula a acción 2014-2015 
Programa de calidade asociado SGIC(Revisión pola dirección) 
Criterio do programa ao que se asocia 7 
Ámbito de aplicación Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Fisioterapia 

Denominación da acción de mellora 

Adaptar a enquisas de 
satisfacción ao profesorado 

asociado en ciencias da saúde 
(estancias clínicas) 

Punto débil / Análise das causas 

A enquisa de satisfacción non 
se adapta ao profesorado 

asociado en ciencias da saúde 
xa que la maioría dos ítems no 
poden ser valorados por eles 

Obxectivos 

Que a participación nas 
enquisa de satisfacción non 

diminuía por non adaptación 
da enquisa  

Actuacións a desenvolver Petición da realización da 
enquisa 

Data límite para a súa execución 31/07/2016 
Recursos / financiamento Elaboración da enquisa 
Responsable da súa aplicación Área de Calidade 
Responsable do seguimento Comisión de Calidade 
Data para realizar o seguimento 31/10/2016 
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa 
implantación 

Realización e posta en marcha 
da mesma 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento Pendente 
Resultados obtidos   
Grado de satisfacción   
Accións correctoras a desenvolver   
Responsable da revisión   
Data da revisión   

 

  



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e 
Calidade 

Ficha de Mellora 
CENTRO Facultade de Fisioterapia 
Nº de Ficha de mellora 8  
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 
Criterio do programa ao que se asocia 5 
Ámbito de aplicación Centro  
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Fisioterapia 

Denominación da acción de mellora Contar cun centro asistencial e 
investigador 

Punto débil / Análise das causas 

Dificultades para acceder a 
investigación y transferencia de 
resultados a la comunidade y 

proporcionar ao profesorado la 
posibilidade de seguir en 

contacto con la actividade 
asistencial 

Obxectivos Mellorar as instalacións da 
Facultade 

Actuacións a desenvolver Entregar memoria de 
necesidades ao Vicerreitorado 

Data límite para a súa execución 31/07/2014 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación Equipo decanal 
Responsable do seguimento Equipo decanal 
Data para realizar o seguimento 14/11/2014 
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa 
implantación   

OBSERVACIÓNS Pendente aprobación do Plan 
Urbanístico e de financiamento 

Revisión / Valoración da acción de mellora 
Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente  
Resultados obtidos   
Grado de satisfacción Baixo 

Accións correctoras a desenvolver 
Manter reunións con equipo de 

economía aplicada da 
Universidade 

Responsable da revisión Decanato 
Data da revisión 13/11/2015 

 

  



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e 
Calidade 

Ficha de Mellora 
CENTRO Facultade de Fisioterapia 
Nº de Ficha de mellora 3  
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 
Criterio do programa ao que se asocia 1 
Ámbito de aplicación Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grao en Fisioterapia 

Denominación da acción de mellora 

Seguimento da evolución dos 
porcentaxes de alumnos segundo a 
vía de acceso e influencia nas taxas 

establecidas 

Punto débil / Análise das causas 

Con el RD 1982/2008 ha aumentado 
a porcentaxe de alumnos procedentes 

da Formación Profesional. É 
necesario observar como evolucionan 
os porcentaxes do alumnado segundo 
a vía de acceso e a influencia nas taxas 

establecidas na memoria de 
verificación. 

Obxectivos 

Coñecer si a modificación establecida 
no RD 1892/2008 inflúe na 

evolución das taxas establecidas na 
Memoria de Verificación 

Actuacións a desenvolver Análise das taxas tendo en conta a vía 
de acceso 

Data límite para a súa execución 22/12/2015 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación Equipo decanal 
Responsable do seguimento Equipo decanal 
Data para realizar o seguimento 22/12/2015 
Indicadores de execución ou evidencias documentais da 
súa implantación Análise dos datos estatísticos 

OBSERVACIÓNS 
Solicitouse a UEP a través do 

procedemento DE02 a posibilidade 
de obter este dato e aínda non se 

dispón de resposta 

Revisión / Valoración da acción de mellora 
Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente 
Resultados obtidos   
Grado de satisfacción   
Accións correctoras a desenvolver   
Responsable da revisión Equipo decanal 
Data da revisión   
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