Facultade de Fisioterapia

Plan de Mejoras
Curso 2015/2016

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación

43
2015-2016
SGIC (Revisión pola
dirección)
4
Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución

Dispoñer de PAS
durante todo o ano
Ausencia de persoal
na administración do
centro cando o xefe
de negociado atópase
de vacacións
Mellorar a atención
aos usuarios
Remitir escritos o
administrador do
campus e Xerente
solicitando persoal
para cubrir o servizo
31/07/2016

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

Equipo Decanal
Equipo Decanal
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
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación

42
2015-2016
SGIC (Revisión pola
dirección)
1
Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Potenciar a
coordinación das
materias
Dispersión das horas
docentes dun profesor
en diferentes materias
Concentrar as horas
docentes no menor nº
de materias posibles

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución

31/07/2016

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

Equipo Decanal
Equipo Decanal
15/09/2016
Informe de
coordinación vertical

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
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación

41
2015-2016
SGIC(Revisión pola
dirección)
4
Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora
Punto débil / Análise das causas
Obxectivos
Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución

Solicitar prazas de
profesorado estable
Non dispoñes de
suficiente profesorado
estable
Contar cun cadro de
persoal máis estable
Solicitar prazas de
axudante doutor
30/04/2016

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

Equipo Decanal
Equipo Decanal
31/07/2016

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
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora
Punto débil / Análise das causas
Obxectivos

40
2015-2016
SGIC(Revisión pola
dirección)
3
Titulación
Grao en Fisioterapia
Analizar as EAD por
materia
Detectouse unha
menor satisfacción no
alumnado de 1º curso
Valorar as posibles
causas

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución

29/02/2016

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

Equipo decanal
Coordinación calidade
31/07/2016
Satisfacción do
alumnado co
profesorado

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
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación

39
2015-2016
SGIC(Revisión pola
dirección)
3
Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Despregue dos novos
procedementos
Existen
procedementos en
revisión para substituír
por outros nos que
temos dificultades para
o seu completo
despregue
Incorporación e
aprobación do novo
bloque de
procedementos

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución

31/07/2017

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

Equipo Decanal
Coordinación calidade
15/09/2017

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
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución

38
2015-2016
SGIC(Revisión pola
dirección)
9
Titulación
Grao en Fisioterapia
Realizar a análise
completa da inserción
laboral
Nos informes recibidos
da ACSUG diminuíuse a
información relativa a
inserción laboral.

Solicitar o
achegamento da
información completa
e realizar a análise
Remitir escrito a
ACSUG
31/01/2016

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

Equipo decanal e
Coordinador do PAT
Equipo Decanal
31/07/2016
Tempo mínimo para
acadar emprego

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
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

37
2015-2016
SGIC(Revisión pola
dirección)
3
Titulación
Grao en Fisioterapia
Aumentar a
participación nas
enquisas de
satisfacción
Participación
moderada nas enquisas
de satisfacción
Incentivar a
participación nas
enquisas de tódolos
colectivos
Recordatorios na
apertura/peche da
aplicación. Facilitar o
acceso a enquisa dende
a páxina WEB do
centro. Fomentar la
participación con
sorteos de material

31/07/2016
Material do sorteo
Equipo decanal e
Coordinador titorías
curriculares
Equipo decanal
15/09/2016
Porcentaxe de
participación

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
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora

Punto débil / Análise das causas

Facultade de Fisioterapia
36
2014-2015
Certificación da implantación
do Sistema de Garantía de
CALIDADE

4
Centro
Grao en Fisioterapia
Analizar o informe de
avaliación de provedores
Non se evidencia unha
correcta implantación do
procedemento PA07 respecto
da xestión dos recursos
materiais aínda co centro
xerou un documento interno
na xestión dos recursos

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución

Mellorar o análise dos recursos
materiais e da satisfacción dos
usuarios cos servizos do
Centro. Analizar o informe de
avaliación dos provedores.

31/12/2015

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

Comisión de Calidade
Comisión de Calidade
22/12/2015

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
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Denominación da acción de mellora

Punto débil / Análise das causas

Facultade de Fisioterapia
35
2014-2015
Certificación da
implantación do Sistema de
Garantía de CALIDADE

3
Centro
Grao en Fisioterapia
Informar sobre o SGC nas
diferentes reunións co
alumnado (curso de
iniciación EEES, reunións de
mobilidade, estancias
clínicas e PAT)
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

Promover unha maior
implicación do alumnado

Obxectivos
Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

Coordinador de calidade,
mobilidade, estancias
clínicas e PAT
Comisión de Calidade
01/11/2016

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

Planificado

Área de Apoio á Docencia
e Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora

Facultade de Fisioterapia
30
2014-2015
SGIC(Revisión pola
dirección)
9
Centro
Grao en Fisioterapia
Difundir os resultados das
enquisas de satisfacción aos
diferentes grupos de interese

Punto débil / Análise das causas
Obxectivos

Que tódolos grupos de
interese podan facer as súas
aportacións ós plans de
mellora

Actuacións a desenvolver

Elaboraranse conclusións
sobre o análise dos resultados
das enquisas indicando as
posibles accións de mellora
que se poden adoptar e
colgaranse na páxina WEB, no
taboleiro específico de
calidade e por correo
electrónico o PDI, PAS e
delegados de alumnos.

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

31/07/2016
Taboleiro de anuncios.
Páxina WEB
Comisión de Calidade
Comisión de Calidade
01/11/2016
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
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación

Facultade de Fisioterapia
29
2014-2015
SGIC(Revisión pola dirección)
2
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

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

Tratar de que tódolos grupos de
interese coñezan a labor que se
está a realizar dende a Comisión
de Calidade
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.

31/07/2015
Taboleiro de anuncios
Comisión de Calidade
Comisión de Calidade
01/11/2016
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
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora
Punto débil / Análise das causas
Obxectivos

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

OBSERVACIÓNS

Facultade de Fisioterapia
28
2014-2015
SGIC(Revisión pola dirección)
1
Titulación
Grao en Fisioterapia
Reforzar o Plan de Oferta de
Emprego e a mesa redonda de
saídas profesionais
Petición dos alumnos mediante
o PAT
Dar unha maior información
ao alumnado das posibles
saídas profesionais
Programar ao logo do curso
charlas con profesionais dos
diferentes ámbitos enfocadas as
saídas profesionais

31/07/2016
Aulas e materiais audiovisual
Comisión de actividades
culturais e profesionais
Equipo decanal
01/11/2016
Informe das actividades
desenroladas
A denominación da acción de
mellora correcta e completar a
mesa redonda de saídas
profesionais con outras
conferencias ao longo do curso
académico

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

Realizada parcialmente

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

Alto

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora

Facultade de Fisioterapia
27
2014-2015
SGIC(Revisión pola dirección)
7
Titulación
Grao en Fisioterapia
Mellorar a porcentaxe das taxas
académicas

Punto débil / Análise das causas

Incidir na mellora continua

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

OBSERVACIÓNS

Analizar o resultado por
materias
Analizar o rendemento por vía
de acceso
Analizar as enquisas de
avaliación docente por curso

31/07/2016
Análise histórico dos datos
para identificar tendencias
Comisión de Calidade
Comisión de Calidade
01/11/2016
Informes dos análise
Pendente de realizar o
rendemento por vía de acceso

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

Resultados obtidos

Realizada parcialmente
A taxa de eficiencia e a taxa de
éxito foron aumentadas e as
taxas de abandono e de
rendemento aínda que non o
superan están moi próximos os
valores marcados nos obxectivos

Grado de satisfacción

Accións correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Axustar as metas posto que na
taxa de gradación non
dispoñiamos de histórico polo
que non puidemos observar a
tendencia a anterior taxa é do
89%, mentres no seguinte ano
foi do 75%

Comisión de Calidade
01/10/2016

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos
Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

Facultade de Fisioterapia
23
2014-2015
SGIC(Revisión pola dirección)
7
Titulación
Grao en Fisioterapia
Adaptar a enquisas de
satisfacción ao profesorado
asociado en ciencias da saúde
(estancias clínicas)
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
Que a participación nas enquisa
de satisfacción non diminuía por
non adaptación da enquisa

Petición da realización da
enquisa
31/07/2016
Elaboración da enquisa
Área de Calidade
Comisión de Calidade
31/10/2016
Realización e posta en marcha
da mesma

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

Pendente

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora

Facultade de Fisioterapia
22
2014-2015
SGIC(Revisión pola dirección)
1
Centro
Grao en Fisioterapia
Mellorar o Plan de promoción
do centro

Punto débil / Análise das causas
Obxectivos

Mellorar a taxa de preferencias
e adecuación

Actuacións a desenvolver

Realizar un vídeo promocional
da facultade polos propios
alumnos do centro.
Manter reunións cos equipos de
orientación dos institutos da
área de influencia da
Universidade de Vigo, para
adaptar o perfil de ingreso,
recomendando a opción de
bacharelato mais acorde ao
título de Grado en Fisioterapia.

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

OBSERVACIÓNS

31/07/2016
Cámaras de vídeo e ordenador,
reunións
Comisión de Calidade.
Delegación de alumnos.
Comisión de Calidade
13/11/2015
Indicador de adecuación e nota
media de acceso
Xa se realizou o vídeo
promocional, aínda non se
realizaron as reunións cos
orientadores pero xa están
planificadas

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

Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Grado de satisfacción

Medio

Accións correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

13/11/2015

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora

Punto débil / Análise das causas
Obxectivos
Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

OBSERVACIÓNS

Facultade de Fisioterapia
19
2014-2015
SGIC(Revisión pola dirección)
4
Centro
Grao en Fisioterapia
Trasladar ao Vicerreitorado de
investigación a necesidade de
promover o desenrolo de
proxectos competitivos
Escasa participación en
proxectos competitivos
Capacidade de desenvolver
proxectos competitivos a nivel
nacional e internacional

Solicitar cursos de formación
31/07/2016
Programar os cursos
Equipo decanal
Equipo decanal
13/11/2015
Informe dos cursos realizados
Enviouse escrito a vicerreitorado
de momento non se obtivo
resposta

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

Realizada parcialmente
Polo momento non se
obtiveron resultados
Baixo
Incidir na petición á
Vicerreitoría
Equipo decanal
31/11/2016

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora
Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución

Facultade de Fisioterapia
17
2014-2015
Seguimento anual das
titulacións
4
Centro
Grao en Fisioterapia
Contar cun técnico de calidade
no Campus de Pontevedra
Insuficientes recursos humanos
en canto a persoal técnico de
Calidade
A presencia dun técnico no
Campus facilitaría o
funcionamento das Comisións
de Calidade do Campus
Propor a Vicerreitoría
competente que se conte con
esta figura

31/07/2015

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

OBSERVACIÓNS

Área de Apoio á Docencia e
Calidade
Comisión de Calidade
13/11/2015
Trasladouse o escrito a
vicerreitoría pero aínda non se
obtivo resposta. Pendente de
RPT

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

Realizada parcialmente
Pendente RPT
Baixo
Volver a trasladar a petición
Comisión de Calidade
13/11/2015

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Denominación da acción de mellora

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos
Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución

Facultade de Fisioterapia
15
2014-2016
Seguimento anual das titulacións
6
Titulación
Grao en Fisioterapia
Solicitar a área de calidade a
posibilidade de dispoñer dos
indicadores da primeira proba de
avaliación
(presentados/matriculados e
presentados/aprobados) das
diferentes materias
Ter unha única convocatoria por
ano fai que a 1ª proba de avaliación
non consuma convocatorias, o que
podería provocar que os alumnos se
presenten sen estar
suficientemente preparados
Poder analizar en profundidade a
hipótese anteriormente referida
Cubrir o modelo de solicitude de
novo indicador DE02 e envialo a
área calidade

31/07/2016

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

OBSERVACIÓNS

Equipo decanal
Equipo decanal
01/10/2016
Inclusión del indicador en el panel
de indicadores
Solicitouse ao área de calidade por
medio do procedemento DE02 e
enviouse á UEP.

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

Realizada parcialmente
Aínda non se obtivo o indicador
Baixo

Accións correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Coordinador Calidade
13/11/2016

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Denominación da acción de mellora

Facultade de Fisioterapia
9
2013-2015
Seguimento anual das titulacións
7
Titulación
Grao en Fisioterapia
Dispoñer de información dos
alumnos que solicitaron
incorporarse ao POE para saber
cantos egresados obtiveron
traballo a través das ofertas
enviadas

Punto débil / Análise das causas
Obxectivos
Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

Coñecer a eficacia do programa
Enquisa vía correo electrónico a
egresados que están inscritos no
POE
22/11/2015
Enquisa
Coordinador PAT
Equipo decanal
Informe dos resultados obtidos

OBSERVACIÓNS

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

Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Grado de satisfacción

Accións correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Baixo
Modificarase o enfoque en lugar
da enquisa a egresados realizarase
a enquisa aos empregadores, por
ser máis operativo e coñecer a súa
opinión.

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos
Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución

Facultade de Fisioterapia
8
2013-2014
Seguimento anual das titulacións
5
Centro
Grao en Fisioterapia
Contar cun centro asistencial e
investigador
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
Mellorar as instalacións da
Facultade
Entregar memoria de necesidades
ao Vicerreitorado

31/07/2014

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

OBSERVACIÓNS

Equipo decanal
Equipo decanal
14/11/2014
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
Accións correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Baixo
Manter reunións con equipo de
economía aplicada da
Universidade

Decanato
13/11/2015

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora

Punto débil / Análise das causas
Obxectivos
Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución

Facultade de Fisioterapia
7
2014-2015
Seguimento anual das titulacións
4
Titulación
Grao en Fisioterapia
Realizarase especial seguimento a
administración do Centro para
que quede cuberta o longo de
todo o ano.
Ausencia de persoal na
administración do centro cando o
Xefe de Negociado atópase de
vacacións
Mellorar a atención os usuarios
Remitir escritos o administrador
do Campus e xerente no caso de
non estar cuberto o servizo

31/07/2014

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

Administración e Xerencia
Equipo decanal
13/11/2015
Informes do seu cumprimento

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

Realizada parcialmente
Parciais, xa que no curso 13/14
acadouse, pero neste curso en
agosto estivo pechada

Baixo

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución

Facultade de Fisioterapia
3
2013-2014
Seguimento anual das titulacións
1
Titulación
Grao en Fisioterapia
Seguimento da evolución dos
porcentaxes de alumnos segundo a
vía de acceso e influencia nas taxas
establecidas
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.
Coñecer si a modificación establecida
no RD 1892/2008 inflúe na evolución
das taxas establecidas na Memoria de
Verificación

Análise das taxas tendo en conta a
vía de acceso
22/12/2015

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

OBSERVACIÓNS

Equipo decanal
Equipo decanal
22/12/2015
Análise dos datos estatísticos
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
Data da revisión

Equipo decanal

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora

Punto débil / Análise das causas
Obxectivos
Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución

Facultade de Fisioterapia
2
2013-2014
Seguimento anual das titulacións
1
Titulación
Grao en Fisioterapia
Incorporar a redución de
competencias as materias en función
dos contidos
Una vez realizada la redución de
competencias se deben asignar a cada
una de las materias
Distribuír competencias en materias
Distribución de competencias

31/07/2015

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa
implantación

OBSERVACIÓNS

Comisión nomeada a tal efecto
Equipo decanal
13/11/2015
Modificación de memoria
Se ha realizado el traballo de redución
de competencias pero se esperará a
la modificación de la memoria para
incluílas

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

Planificada

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

Equipo decanal
Próxima modificación da memoria

