
Facultade de Fisioterapia 

Plan de Melloras 
Curso 2018/2019 



 Accións de mellora
 

 Solicitar prazas de profesorado Axudante Doutor para a estabilización do
PDI da titulación.

Denominación da
acción de mellora:

Solicitar prazas de profesorado
Axudante Doutor para a
estabilización do PDI da
titulación.

Estado: En preparación

Sgic: 2018-2019

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia

Titulación: P05G170V01 - Grao en
Fisioterapia

 

Data de comezo: 01/04/2019

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz: 4. Recursos humanos
 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: En función da xubilación dalgúns profesores titulares da titulación e do propio incremento
de horas de docencia da titulación cando esta pasou a grao, moitas materias veñen sendo
impartidas por profesorado interino cando se trata dunha docencia permanente.

 

Actuacións a
desenvolver:

Solicitar prazas de profesores Axudantes Doutores para a estabilización do profesorado da
titulación de Grao en Fisioterapia.

 

Recursos financieiros: Recursos propios do Centro e posible
colaboración do Vicerreitorado do Campus
de Pontevedra.

 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Completar prazas vacantes dos representantes en Comisión de Calidade

Denominación da
acción de mellora:

Completar prazas vacantes
dos representantes en
Comisión de Calidade

Estado: En preparación

Sgic: 2018-2019

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia

Titulación: P05G170V01 - Grao en
Fisioterapia

 

Data de comezo: 25/03/2019

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/12/2019

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Acreditación

Criterio / Directriz: 3. Sistema de garantía de
calidade

 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: Nos dous últimos anos non se dan completados os membros con representación en
Comisión de Calidade, especialmente entre os colectivos de representante da sociedade e
PDI (dous últimos anos), e alumnado (no último ano).

 

Actuacións a
desenvolver:

Contactar con diferentes responsables de centros de referencia en fisioterapia dentro da
provincia de Pontevedra e ademais co alumnado que resulte elixido como representantes
en Xunta de Facultade ou non e co profesorado que imparte docencia na titulación para
integren como membros a Comisión de Calidade.

 

Recursos financieiros: Recursos propios do Centro.
 

Observacións: Esta acción de mellora vense repetindo dende o IRD do 14/15 e 15/16; e mais tarde na
acreditación no curso 2016/17

 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Solicitude de informe aos coordinadores das diferentes unidades de
fisioterapia de voluntariado.

Denominación da
acción de mellora:

Solicitude de informe aos
coordinadores das diferentes
unidades de fisioterapia de
voluntariado.

Estado: En preparación

Sgic: 2018-2019

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia

Titulación: P05G170V01 - Grao en
Fisioterapia

 

Data de comezo: 25/03/2019

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/08/2019

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz: 1. Organización e
desenvolvemento

 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: En función de diferentes casuísticas ocorridas nas diferentes unidades de fisioterapia de
voluntariado nos dous últimos anos e ao no haber ningún mecanismo formalizado de
informe de ocorrencias, a responsable desas unidades no noso centro suxire a importancia
de poder contar con informes emitidos polos respectivos coordinadores de unidade e desa
forma poder actuar en consecuencia cando así sexa necesario.

 

Actuacións a
desenvolver:

Solicitar pola responsable das unidades de
fisioterapia de voluntariado aos
coordinadores das unidades un informe
final sobre o desenvolvemento de cada
unidade de fisioterapia co propósito de, ao
final do curso académico, ter unha
perspectiva global do funcionamento das
uniades.

 

Recursos financieiros: Recursos propios do Centro e posible colaboración do Vicerreitorado do Campus de
Pontevedra.

 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Revisión das metas de indicadores de calidade referente a diferentes
aspectos.

Denominación da
acción de mellora:

Revisión das metas de
indicadores de calidade
referente a diferentes
aspectos.

Estado: En preparación

Sgic: 2018-2019

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia
 

Data de comezo: 25/03/2019

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz: 3. Sistema de garantía de
calidade

 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: En función da inactividade da Comisión de Calidade durante o pasado curso académico,
non houbo revisión e análise da adecuación dos indicadores ata o presente IRD 17-18 co
obxectivo de mellora dos mesmos.

 

Actuacións a
desenvolver:

Revisión por parte da Comisión de Calidade da adecuación dos indicadores en función dos
resultados do título.

 

Recursos financieiros: Recursos propios do Centro.
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Promover o incremento da participación nas enquisas de satisfacción coa
Titulación entre o alumnado, titulados e PDI.

Denominación da
acción de mellora:

Promover o incremento da
participación nas enquisas de
satisfacción coa Titulación
entre o alumnado, titulados e
PDI.

Estado: En preparación

Sgic: 2018-2019

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia

Titulación: P05G170V01 - Grao en
Fisioterapia

 

Data de comezo: 15/03/2019

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e
rendemento

 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: Baixa participación nas enquisas de satisfacción coa Titulación entre os distintos públicos.
 

Actuacións a
desenvolver:

Promoción e divulgación entre o alumnado e que a súa vez serán futuros titulados e deses
cos prazos para cubrir as enquisas e da importancia que a información contida nas
enquisas facilitan a mellora da Titulación

 
 

Recursos financieiros: Recursos propios do Centro e posible colaboración do Vicerreitorado do Campus de
Pontevedra.

 

Observacións: Incrementar a participación dos distintos públicos para cubrir as enquisas de satisfacción
coa titulación e desa forma poder ter a perspectiva da maior parte dos representantes de
cada público no referente aos diferentes aspectos relacionados coa Titulación.

 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Revisión e actualización do Plano de Oferta de Emprego da Facultade de
Fisioterapia de Pontevedra.

Denominación da
acción de mellora:

Revisión e actualización do
Plano de Oferta de Emprego
da Facultade de Fisioterapia
de Pontevedra.

Estado: En preparación

Sgic: 2018-2019

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia
 

Data de comezo: 01/03/2019

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e
rendemento

 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: En función de diferentes circunstancias ocorridas ao longo dos últimos años, en referencia
a inscritos no plano (graduados dende fai moito tempo) e ofertas recibidas (que no se
axustan ás competencias), viuse necesario a actualización do plano.

 

Actuacións a
desenvolver:

Por unha banda se establece un responsable de filtrado das ofertas entrantes (que recae
en decanato ou no seu caso en profesores da área de fisioterapia) e a actualización do
sistema de subscrición ao plano a través de listas de difusión de correo coa respectiva
baixa do usuario cando o desexe.

 

Recursos financieiros: Recursos propios del centro y posible colaboración do Vicerreitorado do Campus de
Pontevedra

 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Modificación da Memoria Verifica do Título

Denominación da
acción de mellora:

Modificación da Memoria
Verifica do Título

Estado: En preparación

Sgic: SGIC 2017-2018

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia

Titulación: P05G170V01 - Grao en
Fisioterapia

 

Data de comezo: 01/11/2018

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Acreditación

Criterio / Directriz: 1. Organización e
desenvolvemento

 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: 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

 

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

 

Recursos financieiros:
 

Observacións: Esta acción de mellora vense repetindo dende o seguimento e os IRD de cursos anteriores
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Actualización de contidos da páxina web da Facultade.

Denominación da
acción de mellora:

Actualización de contidos da
páxina web da Facultade.

Estado: En preparación

Sgic: 2018-2019

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia
 

Data de comezo: 03/09/2018

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia
 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: Durante este curso académico e a raíz da redacción do IRD 2017-2018, detectouse que os
contidos da páxina web da Facultade non estaba cos seus contidos actualizados nalgúns
dos seus apartados.

 

Actuacións a
desenvolver:

Enviar toda a documentación necesaria ao xestor de mantemento da páxina web da
Facultade para a súa actualización.

 

Recursos financieiros: Recursos propios do Centro e posible colaboración do Vicerreitorado do Campus de
Pontevedra.

 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Adaptar a enquisas de satisfacción ao profesorado asociado en ciencias
da saúde (estancias clínicas)

Denominación da
acción de mellora:

Adaptar a enquisas de
satisfacción ao profesorado
asociado en ciencias da saúde
(estancias clínicas)

Estado: En preparación

Sgic: SGIC 2017-2018

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia

Titulación: P05G170V01 - Grao en
Fisioterapia

 

Data de comezo: 30/01/2017

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Acreditación

Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e
rendemento

 

Ano académico: 2018/2019

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: 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

 

Actuacións a
desenvolver:

Petición da realización da enquisa

 

Recursos financieiros: Recursos propios da Facultade
 

Observacións: Esta acción de mellora vense repetindo dende o IRD do 14/15 e 15/16; e mais tarde na
acreditación no curso 2016/17

 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Promoción da Titulación e o Centro

Denominación da
acción de mellora:

Promoción da Titulación e o
Centro

Estado: En preparación

Sgic: SGIC 2017-2018

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia
 

Data de comezo: 23/01/2017

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz: 1. Organización e
desenvolvemento

 

Ano académico: 2016/2017

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: 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

 

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.

 

Recursos financieiros: Recursos propios do Centro e posible colaboración do Vicerreitorado do Campus de
Pontevedra.

 

Observacións: Esta acción considérase parcialmente realizada, xa que comenzou a desenvolverse no
curso 16/17 pero non se continuou para o curso 17/18 polo que retómase para a
finalización da mesma.

 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Informar sobre o SGC nas diferentes reunións co alumnado (curso de
iniciación EEES, reunións de mobilidade, estancias clínicas e PAT)

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)

Estado: En preparación

Sgic: SGIC 2017-2018

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia
 

Data de comezo: 02/02/2015

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Certificación da Implantación
do SGIC

Criterio / Directriz: 6. Información pública
 

Ano académico: 2014/2015

Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: 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

 

Actuacións a
desenvolver:

Introducción sobre o SGC en las diferentes reuniones con el Alumnado, PAS y PDI 

 

Recursos financieiros: Recursos propios da Facultade de Fisioterapia
 

Observacións: Ainda que non foi superado, o Sistema de Garantía de Calidade foi sometido o proceso de
certificación no que se recolleron accións de mellora, entre as que figuraba a presente
acción

 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Da unha maior visibilidade aos resultados do traballo da Comisión de
Calidade

Denominación da
acción de mellora:

Da unha maior visibilidade aos
resultados do traballo da
Comisión de Calidade

Estado: En preparación

Sgic: SGIC 2017-2018

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia
 

Data de comezo: 02/02/2015

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Certificación da Implantación
do SGIC

Criterio / Directriz: 6. Información pública
 

Ano académico: 2014/2015

Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: en ocasións detectouse unha falla de coñecemento dos diferentes grupos de interese das
labores que desempeña a Comisión de Calidade e a importancia da mesma.

 

Actuacións a
desenvolver:

Publicar na WEB os acordos adoptados en comisión. Realizar un informe anual 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.

 
 

Recursos financieiros: Recursos propios do Centro e posible colaboración do Vicerreitorado do Campus de
Pontevedra.

 

Observacións: Na descripción da acción de mellora incial figuraba habilitar un taboleiro específico na
Facultade para a publicación da información da Comisión de Calidade, esta parte xa foi
realizada xa que a acción está parcilamente acadada.

 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 
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