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Anexo I 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL : Relación de Alumnos e Titores asignados  

 

Centro 

 Ano 

Académico 20___/___ 

Titor: 

Alumnos asignados 

Nome Apelidos Titulación Curso E-mail/ Teléfono 
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Anexo II1 
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL : Ficha Inicial de detección de necesidades 

A cumprimentar voluntariamente polo Alumnado 
DIN 

 

Centro 

 Ano 

Académico 20___/___ 

 

DATOS PERSOAIS ALUMNO/A 

 

Apelidos e nome  

 

Curso e Titulación  

D.N.I.  

Lugar de 

nacemento  

Data de 

nacemento   

Fotografía 

*Enfermidade ou 

algún tipo de 

discapacidade   

Domicilio  

Teléfono/E-mail  

*Motiv ación para 

a elección da 

titulación  

Activ idades do 

seu interese  

                                                
1  Esta ficha pode ser empregada polos titores que o consideren preciso, como mecanismo para dispoñer dunha 
información amplia dos alumnos que titoriza. As cuestións marcadas cun asterisco e sombreadas en gris poderán  ser 
cumplimentadas polos/as alumnos/as que voluntariamente así o decidan, garantizando sempre a confidencialidade 
dos datos e dacordo ao establecido na Ley de Protección de datos Ley 15/1999 de 13 de decembro 
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CONTEXTO DE ESTUDO E TRABALLO 

* Tipo de residencia 

(familiar, piso 

estudante residencia, 

piso propio... 

 

Forma de sufragar 

gastos (axuda familiar, 

bolsa, traballo)*  

 

 

Posibilidades de 

asistencia á clase 

 

 

 

Tempo potencial para 

o estudo diario 
 

Forma de abordar o 

estudo diario 

(organización, grupal 

ou indiv idual, como 

resolv e dúbidas...) 

 

Considera importante 

acudir ás titorías das 

materias? 

Emprégaas? 
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TRAXECTORIA ACADÉMICA 

Estudos realizados 

para acceder a esta 

titulación 

 

Outros estudos ou 

formación 

complementaria 

 

Gustaríalle ampliar a 

súa formación? ¿En 

que temas está 

interesado? 
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Anexo III 
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: Ficha de seguimento de titorías CVT 

Centro  Ano Académico: 20___/20___ 

Curso e Titulación  

Data e hora  

Tipo de titoría Grupal              

Grupo:___________ 

Indiv idual 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Apelidos e nome/s 

do/s estudante/s 

 

  

 

Tipo de Reunión 

Inicial de Seguimento Outra 

Motiv o da 

Reunión 

 

 

Temas Formulados: 

 

  

Desenv olv emento: 

(Observ acións) 

 

 

  

Acordos e 

compromisos: 
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Anexo IV-A 
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL:  

Cuestionario final de satisfacción do alumnado 
CFSA 

 
 
0. Indica o número de reunións que mantiveche co titor durante o curso académico 
 
 
 
 
 
1. Valora a documentación e a información previa ofrecida do PAT 
 
 
 
 
 
 
2. A valoración que che merece a organización e coordinación das distintas actividades desenvolvidas no  PAT é  :  
 

Moi  Mala  
Mala  
Boa  
Moi  Boa  

 
3.En que grao o desenvolvemento do PAT  respondeu ás túas expectativas? 
 

Nada   
Pouco   
Bastante  
Moito  

 
4.Valora o grao de utilidade do PAT. 

 
Nada   
Pouco   
Bastante  
Moito  

 
 
5.  Consideras que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas?. 
 

Si  

Non  

¿Por qué? 
 
 
 

 
6. Consideras axeitado o sistema de seguimento?. 
 

Si  

Non  

¿Por qué? 

Nº de Reunións Grupais Nº  
Nº de Reunións Individuais Nº  

Insuficiente  
Suficiente  
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10.Qué eliminarías do PAT? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Que engadirías? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
¡Grazas pola túa colaboración! 
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Anexo IV-B 
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL:  

Cuestionario final de satisfacción do profesor-titor 
CFSA 

 
0. Indica o número de reunións con alumunos  titorizados que tiveron lugar durante o curso académico. 
 
 
 
 
 
1. Valora a documentación e a información previa ofrecida polo Equipo Coordinador do PAT (Equipo Directivo/outrol) do 
PAT 
 
 
 
 
 
 
2.  A valoración que che merece a organización e coordinación das distintas actividades desenvolvidas no  PAT é  :  
 

Moi  Mala  
Mala  
Boa  
Moi  Boa  

 
3. Valora a carga de traballo que lle supón o seguimento do PAT 
 

Ningunha Carga   
Pouca Carga   
Bastante Carga  
Moita Carga  

 
4.  Consideras que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas? 
 

Si  

Non  

Por que? 
 
 
 

 
5. Valora o grao de utilidade do PAT de acordo a experiencias cos estudantes 

 
Nada   
Pouco   
Bastante  
Moito  

 
6. Consideras axeitada a metodoloxía empregada? 
 

Si  

Non  

Por que? 
 
 
 

 

Nº de Reunións Grupais Nº  
Nº de Reunións Individuais Nº  

Insuficiente  
Suficiente  
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7. Consider as axeit ado o sist em a de seguim ent o? 
 

Si  

Non  

Por  que? 

 
  
8. Que elim inar ías do PAT? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Que engadir ías? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¡Gr azas pola t úa colabor ación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

Anexo V 

SERVIZOS DA U. VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 

 

OFOE (Oficina de orientación ó emprego) 

 

Obxect ivos:  
 Proporcionar un servizo integral de información, asesoramento e 

formación no ámbito da orientación profesional para o emprego 

 Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e o 
exercicio profesional dos/as universitarios/as 

Servizos que ofrece:  
 Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas. 

- Prácticas en empresas e institucións: ten como finalidade facilitar 
a preparación para o exercicio profesional do alumnado 
universitario. Os destinatarios son estudantes co 50% dos créditos, 
necesarios para obter a súa titulación, superados. O período de 
realización é ao longo de todo o curso académico, cunha 
duración máx ima de 6 meses e xornada de traballo aconsellable 
de 4 horas. 

- Prácticas para a realización do proxecto de fin de carreira: ten 
como finalidade axudar a desenvolver un proxecto fin de carreira 
baseado nunha actividade empresarial real. Os destinatarios son 
estudantes que teñan aprobado o tema do PFC. O período de 
realización é ao longo de todo o curso académico. 

 Xestións de ofertas de emprego 

- Finalidade: intermediar entre as empresas/institucións e os/as 
aspirantes a través de ofertas de traballo. Acadar que o/a 
titulado/a obteña un posto de traballo a través das ofertas da 
OFOE acordes coa súa formación universitaria, así como levar a 
cabo accións de difusión e captación de empresas/isntitucións co 
obxecto de impulsar a súa colaboración coa U. Vigo. 

- Destinatarios: todos/as os/as titulados/as universitarios que cursan 
total ou parcialmente os seus estudos na U. Vigo e estudantes 
actualmente matriculados. 

 Orientación e asesoramento individualizado na busca de emprego 

- Finalidade: Axudar á incorporación ao mercado laboral 
transmitindo destrezas útiles e necesarias para enfrontarse á 
primeira busca de traballo. 

 Formación para o emprego 

- Finalidade: axudar á inserción laboral dos egresados/as da U. Vigo, 
a OFOE organiza un programa formativo que pretende mellorar a 
súa empregabilidade e, polo tanto, o seu acceso ao mercado de 
traballo. 
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SERVIZOS DA U. VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 

Fuvi( Fundación Universidad de Vigo): Programa de prácticas, OFIE 

(Oficina de Iniciativas Empresariais, Proyectos europeos, Universia.. 

Obxect ivos:  
 Difundir e fomentar o espírito emprendedor no seu contorno, 

presentando o autoemprego como unha saída laboral alternativa 

 Detectar proxectos cun alto contido tecnolóx ico xurdido a partir do 
potencial innovador da U. Vigo 

Servizos que ofrece:  
 Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas. 

 Xestión de ofertas de emprego. 

 A difusión da cultura emprendedora e o fomento do autoemprego, 
cara á identificación de emprendedores/as no contorno 
universitario 

 A formación de emprendedores/as, orientada a fortalecer os 
coñecementos de planificación e xestión necesarios 

 A promoción da innovación, cara á detección e avaliación de 
tecnolox ías comercializables e á valoración do coñecemento e a 
innovación con criterios de mercado 

 O asesoramento a emprendedores/as na avaliación da idea e a 
posterior posta en marcha do proxecto 

 A xestión de estructuras de apoio 
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SERVIZOS DA U. VIGO IMPLICADOS NO DESENVOLVEMENTO DO PAT 

 

SERVIZOS DA U. VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 

ORI (Oficina de Relacións Internacionais) 

Obxect ivo:   Centralizar, coordinar e xestionar as actividades de cooperación 
internacional no seo da U. Vigo 

Servizos que ofrece:   Información e asesoramento á comunidade universitaria sobre os 
diferentes programas internacionais no ámbito da educación 
superior 

 Fomento e xestión da mobilidade de estudiantado propio e 
estranxeiro, en especial no marco dos programas Sócrates-Erasmus, 
ISEP, Becas MAE e programas de cooperación da U. Vigo 

 Asesoramento ós/ás candidatos/as da U. Vigo seleccionados con 
estes programas sobre a documentación que deben presentar, 
información sobre a contía das becas e posibles axudas 
complementarias, así coma sobre as xestións que teñen que realizar 
coas universidades de destino. Xestión do pagamento das becas e 
realización dos informes pertinentes que solicitan as institucións que 
financian estas becas (UE, Axencia Nacional de Erasmus, AECI, ISEP) 

 Xestión da aceptación de estudantado estranxeiro que participa 
nun programa de intercambio. Elaboración da Guía do estudante 
estranxeiro. Asesoramento e dotación de aloxamento e 
organización de actividades e visitas culturais 

 Elaboración e negociación de acordos de cooperación 
internacional 

 Asegurar a presenza da U. Vigo en foros e encontros de educación 
internacionais 
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SERVIZOS DA U. VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 

BECAS 

Obxect ivo: 
 Garantizar as condicións de igualdade no exercicio do dereito á 

educación e para que todo o estudantado desfrute das mesmas 
oportunidades de acceso e permanencia nos estudos superiores  

Tipos de becas:  
 Bolsas convocadas por organismos públicos como o M inisterio de 

Educación e Ciencia, o M inisterio de Educación, Política Social e 
Deporte, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a 
Universidade de Vigo, entre outras, así como por entidades 
concertadas e privadas como a Fundación Caixa Galicia, a 
Fundación Pedro Barrié de la M aza, La Caixa, Portal Universia, S.A., 
etc., atendendo a diferentes aspectos: 
- No estranxeiro 

- Para fillos e fillas de emigrantes 

- Xerais estudos universitarios de 1º e 2º ciclo 

- Proxecto Fin de Carreira e Tese de Licenciatura 

- Colaboración ou Iniciación á Investigación 

- Créditos para o financiamento dos estudos universitarios 

- Premios fin de carreira 

- Outras axudas 

- ATIC 

- Bolsas para estudos oficiais de posgrao 
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SERVIZOS DA U. VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 

Extensión Cultural 

Obxect ivos:   Acadar a “formación integral” do alumnado, así como que a 
sociedade sinta a universidade como algo próx imo, como unha 
institución que contribúe á mellora da súa “calidade de vida” e que, 
en definitiva, se debe á propia sociedade. 

 Potenciar a dinamización e organización de actividades de carácter 
cultural, solidario e deportivo 

Servizos que ofrece:   Actividades de carácter cultural 

- Convocatoria de cursos de Ex tensión Cultural: para completar a 
formación dos membros da comunidade universitaria, de persoas 
xa tituladas e de profesionais que demandan unha formación 
permanente. 

- Convocatoria de obradoiros de Ex tensión Cultural: para ampliar a 
oferta formativa e promover así as habilidades sociais diferentes 
das que forman parte do currículo académico. 

- Convocatoria de axudas para actividades ex tra-académicas e 
de difusión cultural: para promover actividades culturais nas súas 
máis diversas formas (ciclos de conferencias, debates, etc.) 

- Convocatoria de axudas para accións participativas e 
asociacionismo: para o fomento das actividades organizadas por 
asociacións integradas por estudiantado da universidade coa 
finalidade de organizar actividades socioculturais 

- Programación de Ex tensión Cultural: trátase dunha programación 
continuada de actividades culturais que abranguen diferentes 
ámbitos: música, teatro, cinematografía, exposicións de arte, 
obradoiros de linguaxe de signos, gastronomía, fotografía, etc., e 
actividades de voluntariado e solidariedade coordinadas pola 
Osix  

 Actividades de carácter deportivo 

- Actividades de ocio-formación: Cursos monográficos sobre 
puenting, mergullo, ioga, surf, escalada, tenis, xadrez, escalada, 
etc.; Escolas deportivas nos Campus de Pontevedra, Ourense e 
Vigo (bailes de salón, aerobox , tai chi, capoeira, etc.) 

- Actividades de ocio-recreación: Programa Delecer (golf, puenting, 
rappel voado, equitación, paracaidismo e parapente); Programa 
Augaventura (rafting, w indsurf, mergullo, etc.); Programa Roteiros 
culturais (coñecer os referentes culturais máis importantes do noso 
contorno) 

- Actividades de competición: competicións internas, 
interuniversitarias e federadas 

- Área de deporte e saúde: Unidade de M edicina Deportiva e 
Unidade de Actividade Física Personalizada 
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SERVIZOS DA U. VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 

Gabinete Psicopedagóxico 

Obxect ivo:  
 Ofrecer ao alumnado que o precise unha orientación e asistencia, 

ben sexa, sobre aspectos estrictamente académicos como outros 
máis persoais. Tanto uns como os outros poden influír de maneira 
negativa no adecuado desenvolvemento do ámbito socio-familiar. 

Servizos que ofrece:  
 Asesorar ao estudiantado na planificación e desenvolvemento da 

súa traxectoria académica e profesional 

 Adecuar e optimizar as decisións académicas, max imizando a 
variedade das posibilidades das saídas profesionais. 

 Incrementar os niveis de autoestima e de motivación persoal e 
profesional 

 M ellorar os hábitos de estudo, a organización dos traballos e 
aprender distintas técnicas de estudo para acadar un maior éx ito 
ao longo da carreira 
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SERVIZOS DA U. VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 

 

SIOPE (Sección de Información, Orientación e Promoción do Estudante) 

 

Obxect ivo:  
 Informar e orientar da maneira máis axeitada posible e con 

calidade  a toda a comunidade universitaria e por ende a 
sociedade en xeral, o que a Universidade de Vigo lles ofrece 

Servizos que ofrece:  
 Información xeral académica e administrativa ao alumnado 

- Acceso a universidade (selectividade e preinscrición) 

- Titulacións da Universidade de Vigo 

- Titulacións do resto das universidades españolas 

- Planos de estudos 

- Bolsas e axudas ao estudo 

- Programas de formación 

- M ásters e cursos de posgrao 

- Cursos complementarios e de verán 

- Seguro escolar 

- Permanencia na universidade 

- Situacións de matrícula particularizada 

- Información para estranxeiros/as, etc. 

 Información sobre os servizos ao estudantado 

- Residencias universitarias 

- Servizos universitarios en xeral 

- Actividades deportivas 

- Actividades culturais 

- Actividades científicas 

- Aloxamento, etc. 
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SERVIZOS DA U. VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 

Biblioteca 

Web http://www.uvigo.es/uvigo_gl/VidaUniversitaria/Biblioteca/ 

 

Servizos que ofrece:   Os seus servizos inclúen a consulta na sala, o préstamo a domicilio, 
información bibliográfica, recursos electrónicos e intercambio 
interbibliotecario, ademais de actividades formativas para os seus usuarios 
e usuarias.  
Para facilitar o acceso de docentes, estudantes e persoal da Universidade a 
todos os recursos, os horarios das bibliotecas coinciden cos das facultades e 
escolas, excepto no período de exames, en que varias bibliotecas 
permanecen abertas ata a madrugada e durante as fins de semana. 

 

SERVIZOS DA U. VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 

Servizo de Deportes 

Web http://deportes.uvigo.es/index .asp 

 

Servizos que ofrece:  Ocio e Formación 

• Escolas Deportivas 

• Cursos 

• Programas de Lecer 

• Aguaventura 

• Rutas Culturais 

• Etc 

Deporte e Saude 

• Actividade Físisca perzonalizada ou Libre 

• M edicina 

• Fisioterapia 

Competicións e Eventos 

• Internas 

• Interuniversitarias 

• …etc 
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SERVIZOS DA U. VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 

Centro de Linguas 

Obxect ivo:   O Centro de Linguas nace co obxectivo de dotar á 
comunidade universitaria e a sociedade en xeral dun servizo de 
ensinanza de linguas.. 

Servizos que ofrece:  
A oferta de linguas atende a diferentes tipos de demandas: 

 O interés de alumnado das facultades e escolas en completar 
o seu currículo, ó reforzar o aspecto lingüístico.  

 A necesidade do alumnado ex tranxeiro que ven a nosa 
Universidade temporalmente de seguir cursos de español.  

 A demanda do persoal investigador de ampliar e completar a 
súa competencia lingüística, particularmente nas linguas más 
empregadas no ámbito científico.  

 O coñecemento das linguas minoritarias, das linguas propias da 
nosa comunidade e tamén doutras situacións lingüísticas 
semellantes, como o catalán,e outras menos próx imas.  

O interés do Centro de Linguas acada tamén as linguas de signos 
 

SERVIZOS DA U. VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 

Servizo Médico do Campus 

Tlfn  986813451 

Servizos que ofrece:   Atención de Urxencias 

 Recoñecementos M édicos 
 
 



 
 

CRONOGRAMA DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. GRAO EN BELAS ARTES 

MES SEMANA AXENTES IMPLICADOS ACTUACIÓNS 
   Xerais Específicas 

1ª Titores TFG /Titor do curso  Avaliación titoría TFG Xuño 3ª Dirección/Coordinador/ra/Titores Avaliación do PAT  
1ª Dirección/Coordinador/ra/Titores/ 

Estudantes 
 Acto de benvida 

3ª Coordinador/ra/ Titores/Estudantes Presentación e inicio do PAT 
por cursos 

 Setembro 

4ª Titores/Estudantes  1ª reunión por grupos 

Outubro     
Novembro 2ª Titores/Estudantes  2ª reunión por grupos 
Decembro     

3ª Titores/Estudantes  2ª reunión por grupos Xaneiro 4ª Coordinador/a/ Titores Análise do rendemento  
1ª Titores TFG/Titor/ra 4º curso/ 

Estudantes 
 Presentación Titorización TFG 

Febreiro 
2ª Titores/ Estudantes  1ª reunión por grupos 

Marzo     
Abril 2ª Titores/Estudantes  2ªreunión por grupos 

1ª a 4ª Titores/ Estudantes Actividades Pre-profesionais Alumnos cuarto curso 
Maio 4ª Titores/Estudantes 

 3ª reunión por grupos 
Avaliación 

1ª Titores do TFG e Titores de curso  Avaliación Xuño 3ª Dirección/Coordinador/ra/Titores Avaliación final. Informe final  
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