
PLAN DE ACCIÓNS DE MELLORA DO MÁSTER EN 
VALORACIÓN, XESTIÓN E PROTECCIÓN DO 
PATRIMONIO CULTURAL

Curso 2016/2017



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)

Denominació
n da acción 
de mellora

Punto débil / 
Análise das 

causas
Obxectivos Actuacións a 

desenvolver

Data límite 
para a súa 
execución

Recursos / 
financiament

o

Responsable 
da súa 

aplicación

Responsable 
do 

seguimento

Data para 
realizar o 

seguimento

Indicadores 
de execución 
ou evidencias 
documentais 

da súa 
implantación

Observacións
Estado / 
Nivel de 

cumprimento

Resultados 
obtidos

Grao de 
satisfacción

Accions 
correctoras a 
desenvolver

Responsable 
da revisión

Data da 
revisión

Facultade de 
Historia

120 2016-2017

Renovación da 
acreditación 

das titulacións 
oficiais

5 Titulación

Máster en 
Valoración, 

Xestión e 
Protección do 

Patrimonio 
Cultural

Implementaci
ón de EAD de 

acordo coa 
modalidase 

semipresencia
l

Non 
adecuación 
das EAD á 

modalidade 
semipresencia

l

Incremento na 
realización 

das EAD

Proxecto de 
realización 

das EAD 
online

30/12/2018
Propios do 

centro

Coordinación 
máster e 

Coordinación 
Calidade

Equipo 
decanal

15/01/2019 EAD

Facultade de 
Historia

119 2016-2017

Renovación da 
acreditación 

das titulacións 
oficiais

5 Títulación

Máster en 
Valoración, 

Xestión e 
Protección do 

Patrimonio 
Cultural

Vencellar ao 
estudantado 

semipresencia
l aos espazos 
dos centros

Satisfacción 
baixa respecto 

aos espazos 
dos centros

Vencellar ao 
estudantado 

semipresencia
l aos espazos 
dos centros

Xornadas 
informativas

30/12/2018
Propios do 

centro

Coordinación 
máster e 

Coordinación 
Calidade

Equipo 
decanal

15/01/2019
Enquisas 

satisfacción

Facultade de 
Historia

118 2016-2017

Renovación da 
acreditación 

das titulacións 
oficiais

6 Títulación

Máster en 
Valoración, 

Xestión e 
Protección do 

Patrimonio 
Cultural

Analizar a 
evolución do 

NP

Materias con 
elevado 

número de NP

Reducir o 
número de NP

Análise e 
evolución e de 
ser necesario 

medidas 
correctivas

30/12/2018
Propios do 

centro

Coordinador 
do título e 

Coordinación 
de Calidade

Equipo 
decanal

15/01/2019
Taxa 

rendemento 
por materia

Facultade de 
Historia

117 2016-2017

Renovación da 
acreditación 

das titulacións 
oficiais

4 Titulación

Máster en 
Valoración, 

Xestión e 
Protección do 

Patrimonio 
Cultural

Incrementar a 
satisfacción 

do 
estudantado 
no criterio de 
orientación

Redución da 
satisfacción 
nese ítem

Incrementar a 
satisfacción 

do 
estudantado 
no criterio de 
orientación

Xornadas 
informativas

30/12/2018
Propios do 

centro

Coordinador 
do título e 

Coordinación 
de Calidade

Equipo 
decanal

15/01/2019
Enquisas 

satisfacción

Facultade de 
Historia

116 2016-2017

Renovación da 
acreditación 

das titulacións 
oficiais

6 Titulación

Mestrado en 
Valoración, 

Xestión e 
Protección do 

Patrimonio 
Cultural

Análise da 
baixa taxa de 
rendemento 

do TFM e 
implementaci
ón de accións 

de mellora

Baixa taxa de 
rendemento 

do TFM

Análise da 
baixa taxa de 
rendemento 

do TFM e 
implementaci
ón de accións 

de mellora

Análise da 
baixa taxa de 
rendemento 

do TFM e 
implementaci
ón de accións 

de mellora

30/12/2018
Propios do 

centro
Coordinación 
de calidade

Equipo 
decanal

15/01/2019
Taxa de 

rendemento 
do TFM

Facultade de 
Historia

115 2016-2017

Renovación da 
acreditación 

das titulacións 
oficiais

6 Titulación

Mestrado en 
Valoración, 

Xestión e 
Protección do 

Patrimonio 
Cultural

Incrementar 
as materias 

cunha taxa de 
rendemento 

do 100%

Escasas 
materias 

cunha taxa de 
rendemento 

do 100%

Incrementar 
as materias 

cunha taxa de 
rendemento 

do 100%

Análise das 
causas e 

implementaci
ón de accións 
de melloras

30/12/2018
Propios do 

centro
Coordinación 
de calidade

Equipo 
decanal

15/01/2019
Taxas de 

rendemento 
por materia

Facultade de 
Historia

111 2016-2017
SGIC (Revisión 

pola 
dirección)

4 Centro
Comprobar a 
efectividade 
da nova RPT

Cambio da 
RPT

Comprobar a 
efectividade 
da nova RPT

Analizar a 
carga de 

traballo do 
centro e a súa 
distribución

30/12/2018
Propios do 

centro
Equipo 
decanal

Equipo 
decanal

15/01/2019

Facultade de 
Historia

110 2016-2017
SGIC (Revisión 

pola 
dirección)

4 Centro

Solicitar o 
aumento de 
plantilla do 
PDI a tempo 

completo

Descenso da 
plantilla do 
PDI a tempo 

completo

Incrementar a 
plantilla do 
PDI a tempo 

completo

Solicitar á 
vicerreitoría 

competente o 
incremento da 

plantilla

01/10/2018
Propios do 

centro

Decana do 
centro e 

Director do 
Departamento 
de Hª, Arte e 

Xeografía

Equipo 
decanal

15/11/2018 Plantilla PDI

Facultade de 
Historia

107 2016-2017

Renovación da 
acreditación 

das titulacións 
oficiais

6 Titulación

Mestrado en 
Valoración, 

Xestión e 
Protección do 

Patrimonio 
Cultural

Analizar as 
causas da 

baixa taxa de 
gradación

Baixa taxa de 
gradación

Subir a taxa de 
gradación

Análise das 
posibles 
causas e 

aplicación de 
accións 

correctoras

30/12/2018
Propios do 

centro
Coordinación 
de calidade

Equipo 
decanal

15/01/2019
Taxa de 

gradación

Ficha de mellora

Cadro de seguimento do plan de melloras

Revisión / Valoración da acción de mellora

Área de Calidade



Facultade de 
Historia

105 2016-2017
SGIC (Revisión 

pola 
dirección)

9 Centro
Melloras no 

SGC

Recomendació
ns obtidas no 

proceso de 
certificación

Mellorar o 
SGC

Aplicación das 
recomendació
ns de mellora 
do proceso de 
certificación

30/12/2018
Propios do 

centro
Coordinación 
de calidade

Equipo 
decanal

15/01/2019
Procedemento

s e rexistros
Realizada 

parcialmente
Alto

Satisfactorio, 
estamos no 

proceso

Facultade de 
Historia

104 2016-2017
SGIC (Revisión 

pola 
dirección)

9 Centro
Elaboración 

dun Plan 
Estratéxico

Ausencia de 
Plan 

Estratéxico do 
centro

Elaboración 
dun Plan 

Estratéxico

Redacción dun 
borrador, 
debate e 

validación na 
Comisión de 

Calidade, 
aprobación 

Xunta de 
Centro

30/12/2018
Propios do 

centro
Coordinación 
de calidade

Equipo 
decanal

15/01/2019

Procedemento 
de 

Planificación 
Estratéxica 
(DE-01 P1)

Planificada
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