Facultade de Ciencias da Educación

O PLAN DE ACCIÓN TITORIAL NA
FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN
CURSO 2018-2019

“nuestros campus están formando ciudadanos, y esto
significa que debemos preguntarnos cómo debe ser un
buen ciudadano de hoy y qué debe saber” (Nussbaum,
2001, p.27).
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1. INTRODUCIÓN

A filosofía do programa europeo de converxencia para as universidades, derivado dos acordos
de Bolonia, pon a énfase na aprendizaxe, e polo tanto en quen aprende, mesmo por diante de
quen ensina. Este cambio, que é novo no contexto universitario, invita a plantexarse asuntos
dos que a universidade ata o momento non se sentía responsable, como é, no caso que nos
ocupa, un novo papel das titorías e da orientación ao alumnado.

Asumir este reto, supón revisar as prácticas profesionais que se deran por boas ata
agora, e reclama un cambio nas culturas de traballo que supoñen novos retos. De non facelo
así, o cambio proposto podería verse reducido a unha maior burocracia ou a cambios de índole
superficial.

A nosa Facultade aposta por contribuír a este cambio de modelo, garantindo unha
formación sólida e rigorosa, formando nunha cidadanía solidaria e democrática, e destacando a
responsabilidade social das nosas titulacións universitarias.

Ademais de explicar a realidade (docencia e investigación), e de transferir
coñecemento, optamos por unha maior

implicación social, o que esixe un compromiso

conxunto nas respostas aos problemas, necesidades e conflitos que a sociedade nos plantexa.

Nesta nova lóxica, as titorías terán un papel fundamental para:


Orientar, conducir e complementar os procesos de aprendizaxe autónoma do
alumnado, xa que supoñen unha importante carga de traballo nos ECTS.



Reflexionar sobre a propia función docente e as necesidades formativas como
ensinantes.

Ao mesmo tempo, este novo plan de titorización universitaria debe aproveitar o período
de formación do alumnado para ofrecerlle unha atención personalizada axustada ás súas
circunstancias, necesidades e características e que lle permita sentar as bases da súa
aprendizaxe ao longo da vida.

1.1. Contextualización
Neste novo marco de titorización universitaria, elemento chave da calidade da educación
superior, situamos o Plan de Acción Titorial (PAT), implantado na Universidade da Coruña pola
vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías, a través da coordinación Universitaria.
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Tal como foi concibido desde a vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías,
e que actualmente depende do Vicerreitorado de Oferta Académica e Innovación Docente,
trátase de que se integre na dinámica do noso centro, co fin de que se converta nun elemento
consubstancial ao noso funcionamento académico, de feito que unha vez concibida así a
titoría, se adapte ás nosas características académicas e organizativas e ao perfil do noso
alumnado.

1.2. Análise de necesidades
O PAT na Universidade da Coruña (UDC) xorde como un programa de atención titorial que ten
como obxectivo mellorar a calidade formativa das titorías, nas que o profesorado, indo máis alá
das titorías tradicionais de cada materia, céntrase nos contidos académicos e as competencias
que deberán desenvolverse dentro do plan de estudos do título. A función principal é a de
contribuír á formación integral e á atención rigorosa de todo o alumnado da universidade,
favorecendo a súa integración, en todas as actividades. Para isto o profesorado exerce de
referencia (titor/a) que o apoiará e orientará no seu desenvolvemento e na súa adaptación ao
contexto curricular e social universitario durante a súa estadía universitaria. A información xeral
sobre o PAT pódese atopar na web do Centro Universitario de Formación e Innovación
Educativa (CUFIE) da Universidade da Coruña (http://www.udc.gal/cufie/PAT/).

Neste curso académico, 2018-2019, como en cursos anteriores, a Facultade de
Ciencias da Educación proponse continuar adiante coa integración do PAT no centro,
participando os catro cursos de cada unha das titulacións de Grao impartidas na Facultade
(Grao en Educación Infantil, Grao en Educación Primaria, Grao en Educación Social e
Grao en Logopedia). Polo que respecta aos mestrados que se imparten na nosa Facultade,
cada coordinador/a de mestrado poderá deseñar e implantar un proxecto propio, toda vez que,
cando menos, conten cun ano de implantación, tendo en conta os principais obxectivos do PAT
do centro.

Neste sentido, manteranse as principais liñas de actuación de cursos pasados, as
xornadas de acollida e as figuras de profesorado responsable de titulación, profesorado
coordinador/a de curso como persoa de referencia para cada un dos/das estudantes
matriculados/as e resto de profesorado que así o solicite. Así mesmo, dende o curso
2016/2017 inclúese a figura do delegado/a de curso.

Dende o curso 2013-2014, co motivo do informe da auditoría externa para a
certificación da implantación do Sistema de Garantía Interna de Calidade do centro, propiciou
que se realizase unha análise máis profunda con respecto a cómo o centro orienta as súas
ensinanzas ao estudantado con respecto á “Orientación a estudantes” e á “Orientación
Profesional”.
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Así mesmo, os procesos de seguimento e renovación da acreditación dos catro títulos
de grao evidenciaron, a traverso das enquisas de satisfacción dos estudantes, que as accións
de orientación que se están a ofertar posúen unha baixa valoración por parte do estudantado,
tanto en primeiro como en terceiro curso. De este aspecto carencial, estableceuse unha
proposta de mellora coa que se pretende formalizar todas as accións de orientación a través do
PAT e implicar a todo o profesorado no seu desenvolvemento.
Por último, a valoración /análise do PAT do curso 2017/2018 (ver anexo I) por parte
dos diferentes axentes implicados ten levado a modificacións na concreción das accións
deseñadas para o presente curso, así como unha reflexión conxunta, sobre o modelo de PAT
cara o que queremos avanzar no centro.

2. OBXECTIVOS DO PLAN

Na Facultade de Ciencias da Educación, o Plan de Acción Titorial para as titulacións de grao
que comezaron a impartirse no curso académico 2009-2010 –Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación

Social e Logopedia- foi concibido como un modelo de orientación

académica contextualizado; un sistema de atención ou acción titorial a través do que se
pretendía favorecer a formación integral do alumnado dos mencionados graos, favorecendo a
súa integración, en todas as actividades da universidade.

Neste momento, o Plan de Acción Titorial recolle as ideas expostas anteriormente,
facendo fincapé nos diferentes aspectos referidos á “Acción Titorial”, “Orientación ao
estudante” e á “Orientación Profesional”.

Máis concretamente, os obxectivos que se perseguen co Plan desta facultade son:


Facilitar a incorporación do alumnado á estrutura e dinámica de funcionamento da
titulación elixida, do centro e da Universidade no seu conxunto, favorecendo a súa
integración durante a súa vida académica e universitaria.



Apoiar e orientar de forma personalizada o alumnado no seu proceso de formación.



Identificar as dificultades que se presenten nos estudos e analizar as posibles
solucións, fomentando e canalizando cara a unha maior utilización das titorías
académicas e propoñer as respectivas propostas de mellora.



Asesorar o alumnado na toma de decisións de carácter académico, socioprofesional, persoal e administrativo que inciden na planificación da súa formación
académica e universitaria.



Recoller as evidencias precisas para responder ao seguimento do título a través do
sistema de garantía de calidade do centro con respecto ao proceso de orientación
a estudantes.
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Recoller propostas que revertan na coordinación que se está a exercer por parte
do profesorado titor da Facultade, analizalas e concretalas para remitirllas ás
diferentes Comisións de Titulación, de ser o caso.

A información concreta sobre o Plan de Acción Titorial do centro atópase na web da Facultade
www.educacion.udc.es, dentro do apartado que leva o nome de PAT (composto polo PAT do
centro en vigor, información sobre o representante do título e os coordinadores do curso,
profesorado implicado no PAT, un folleto informativo , xunto con preguntas frecuentes FAQ:
oriéntate, vida académica, vida social e profesional, vida persoal, vida administrativa). Así
mesmo, dende o curso 16/17 contamos como novidade cun apartado específico de PAT dentro
de cada un dos títulos a fin de incrementar a visibilidade das accións que se realizan no marco
deste plan.

En consecuencia esta información, formación e orientación personalizada que se
proporciona a través do PAT, abarca as seguintes vertentes:


Académica: referida a aspectos da vida universitaria, como plans de estudos,
elección de materias, selección de vías de especialización, graos universitarios,
mestrados, doutoramento, dereitos, deberes e garantías xurídicas...



Socio-profesional: destinada a cuestións como información sobre asociacións de
estudantes, información xuvenil, bolsas, mobilidade (estadías no estranxeiro e
intercambio...), asesoramento e axuda en materia de inserción socio-laboral,
tránsito á vida activa, ofertas de emprego, bolsas de formación en empresas...



Persoal: referida a residencias e comedores universitarios, aulas de estudo,
transporte universitario, cursos de formación ou información.



Administrativa: referida a temas como a normativa académica de avaliación e de
reclamacións, de validacións e adaptacións ou regulamentos sobre a libre elección,
a avaliación por compensación ou o de réxime interno da facultade...

A información relacionada co Plan vaise actualizando na ligazón web a medida que van
xurdindo novas actuacións que resulten de utilidade para o alumnado.

3. ESTRUTURA ORGANIZATIVA

Co obxectivo de facilitar a comunicación entre as distintas persoas participantes no programa e
facer un maior seguimento sobre a acción titorial desempeñada, estableceuse unha estrutura
con distintos niveis, partindo sempre dun compromiso institucional, tal e como se recolle na
figura 1.
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Vicerreitorado de Oferta Académica e Innovación Docente

Decanato

Vicedecana/o de Calidade

-

Profesorado responsable de titulación
Profesorado coordinador/a de curso
Profesorado titor/a
Delegado/a de curso

Figura 1. Estrutura organizativa do PAT nos graos

Deste xeito, o Plan de Acción Titorial da Facultade de Ciencias da Educación, de
acordo

co

indicado

no

punto

2

do

Decálogo

do

PAT

(http://www.udc.gal/export/sites/udc/cufie/_galeria_down/PAT/Decalogo_do_Pat.pdf ) do Centro
Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE), é elaborado polo/a coordinador/a
e os/as titores/as.

A dirección do centro sigue apoiando o desenvolvemento deste plan achegando a
infraestrutura e os recursos convenientes e determina que o vicedecanato de Calidade asuma
a coordinación do PAT coas seguintes funcións:


Deseñar e elaborar o documento do Plan de Acción Titorial do centro, tendo en
conta as propostas recibidas no curso anterior e responsabilizarse do seguimento e
da avaliación do mesmo.



Difundir o Plan de Acción Titorial entre o profesorado e o alumnado do centro.



Acoller inicialmente o alumnado que chega ao centro, informándolles do PAT do
centro.



Dinamizar e apoiar o profesorado titor, especialmente o de nova incorporación.
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Impulsar o recoñecemento da acción titorial e do labor do profesorado coordinador
e titor.



Canalizar as necesidades e os problemas detectados, así como as posibles
alternativas ou solucións a quen corresponda, xestionando momentos de encontro
entre o profesorado titor para valorar o PAT do centro.



Realizar e colaborar nos procesos de avaliación do Plan de Acción Titorial de
acordo coa proposta do CUFIE.



Proporcionar as enquisas deseñadas polo CUFIE e difundir os resultados entre o
profesorado implicado.



Dar conta do que sucede no seu centro ante a comunidade universitaria e ante os
responsables da UDC.

O profesorado coordinador, no Plan de Acción Titorial do curso 2018-2019, seguirá
exercendo as funcións establecidas na acta da Xunta de Facultade do 20 de novembro de
2009.

O resto do profesorado do centro poderá ser ser titor ou titora debido ao carácter
voluntario do mesmo. Para iso terá que llo comunicar ao decanato a través do vicedecanato de
calidade, que á súa vez o fará chegar ao CUFIE cos efectos oportunos de certificación, de ser
o caso. As funcións que exercerá como profesorado titor son as que se recollen no documento
de

directrices

xerais

proporcionado

polo

(http://www.udc.gal/export/sites/udc/cufie/_galeria_down/PAT/O_Pat_na_UDC.pdf),

CUFIE
sendo

estas:


Acoller na UDC dun modo máis persoal cada alumno/a.



Orientar académica e profesionalmente.



Acompañar–seguir o alumnado no proceso de aprendizaxe durante a súa
formación.



Mediar nas relacións problemáticas que se poden dar puntualmente entre alumnos
ou cun profesor.



Axudar no ámbito persoal, sempre que for necesario e o problema se puider
abordar; de non ser así, remitilo a outros servizos.

Todo o profesorado poderá recibir as consultas do alumnado e poderá derivalas cara
ao profesorado ou o persoal ou servizo máis apropiado.
O CUFIE, unha vez que o profesorado cubra o cuestionario de avaliación preparado
para o efecto (requisito marcado polo CUFIE) expedirá unha certificación para acreditar a
participación no PAT ao profesorado coordinador de curso e a aqueles/as outros/as docentes
que voluntariamente realicen a tarefa de titorización.
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4. DESENVOLVEMENTO E AVALIACIÓN DO PROGRAMA
Para o desenvolvemento do programa, o CUFIE pon a disposición do profesorado titor varios
documentos

https://www.udc.gal/gl/cufie/PAT/documentos/

,

enlaces

de

interese

(https://www.udc.gal/gl/cufie/PAT/enlaces/ ) e fichas de seguimento do alumnado (na súa
páxina web https://www.udc.gal/gl/cufie/PAT/centros/) . Estes documentos, enlaces e fichas de
consulta poderán ser tidos en conta para a implementación do PAT por parte do profesorado.

Así mesmo, a vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías, ten a disposición
da comunidade educativa información máis concreta sobre cada un dos títulos da Facultade de
Ciencias da Educación con respecto a “Orientación, información e apoio académico” na
web institucional http://estudos.udc.es. Esta web permite acceder a información actualizada
sobre aspectos referidos a:


Formación complementaria (Centro de Linguas, Cursos de Verán, Aula de
Formación Informática).



Actividades deportivas e culturais (Área de Cultura, Espazo de Intervención
Cultural NORMAL, Área de Deporte).



Aloxamento e servizos (Residencias, Atención á Diversidade, Servizo de Apoio ao
Estudante, Servizos Informáticos, Biblioteca).



Participación na vida universitaria (Asociacións e Colectivos, Órganos de Goberno,
Valedor Universitario, Oficina de Cooperación e Voluntariado).



Inserción laboral.

O Plan de Acción Titorial que se presenta neste documento avaliarase entre os meses
de xullo do ano en curso, e setembro do seguinte curso académico, e desta avaliación xurdirán
as melloras do PAT do ano seguinte.

A avaliación será levada a cabo por todos os axentes implicados tanto no deseño
como implantación do programa: alumnado, profesorado-titor, coordinadores de curso,
responsables do título, vicedecanato de calidade e decanato. Todos eles avaliarán tanto o plan
en si mesmo como o seu labor e o papel neste. Para esta análise utilizaranse diferentes
instrumentos e técnicas de recollida da información tales como cuestionarios, grupos de
discusión, informes individuais e/ou grupais,... asegurando que a traverso dos mesmos se
recolle información sobre os aspectos tratados no plan nas súas 4 vertentes (académica, socioprofesional, persoal e administrativa).

O CUFIE pon a disposición tanto do alumnado como do profesorado un cuestionario
de avaliación, publicado na súa web (http://www.udc.gal/cufie/PAT/), sendo obrigatoria a súa
cumplimentación para recibir a certificación. Non obstante, para encher o cuestionario de
avaliación, é preciso ir recollendo unha información básica. Co obxectivo de orientar o
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profesorado titor/a sobre os datos necesarios que hai que recoller durante o proceso de
titorización, inclúese como anexo un formato orientativo de traballo para o efecto (véxase o
anexo II. Rexistro orientativo de desenvolvemento da titoría). O alumnado tamén valorará as
accións do plan; por tanto, é importante que, na última sesión de titoría que se manteña co
alumnado se lle indique que cubra a ficha de avaliación.

Os resultados que se obteñan dos diferentes instrumentos e técnicas de recollida da
información serán analizados deseñando as respectivas propostas de mellora para os cursos
posteriores, favorecendo o ciclo de mellora continua, polo que as accións se trasladarán ao
sistema de garantía interna de calidade do centro.

5. PLANIFICACIÓN DAS TAREFAS
Xullo de 2018: preparación das Xornadas de Acollida do Centro en que se inclúe un apartado
de información dedicado ao PAT no que se require coñecer o profesorado que
participará como titor/a.
Setembro de 2018: presentación do PAT e as ligazóns da web do Centro nas Xornadas de
Acollida.
Setembro 2018 – xullo 2019: proceso de titorización por parte das persoas implicadas e
desenvolvemento das actividades recollidas no PAT do centro. Estudo e análise de
propostas recibidas.
Xullo 2018 - setembro 2018: proceso de avaliación do PAT 2017/2018 e deseño do PAT
2018/2019.
Xullo 2018- setembro 2019: proceso de avaliación do PAT 2018/2019 e deseño do PAT
2019/2020.
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Accións recollidas no PAT 2018-2019
O PAT ofrece unha orientación académica, socioprofesional, persoal e administrativa, para
apoiar o proceso de aprendizaxe do alumnado durante a súa formación, desde o ingreso na
Facultade até que finalicen os estudos.
A continuación se recolle a oferta de accións proporcionadas ao alumnado para cada un dos
títulos de grao do curso académico 2018/2019, sen esquencer que o PAT é un documento vivo,
en continua revisión e adaptación as necesidades do alumnado do noso centro.

Accións de orientación
CURSO
1º

Mes
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio

2º

Novembro
Decembro
Maio

3º

Novembro
Decembro
Abril
Maio

4º

Outubro
Novembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio

GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL
Actividade
Xornadas de acollida
CUFIE e ADI
Servizo de Biblioteca: curso de competencias informacionais
Servizo de Cultura e UDC saudable
Centro de linguas
Reunión coordinación 1º cuadrimestre
Charla sobre plaxio
OCV e Dinamización
Por determinar a solicitude do alumnado
SAPE
Reunión coordinación 2º cuadrimestre
Información sobre Mobilidade
Reunión coordinación 1º cuadrimestre
Presentación de optativas
Información sobre Practicum I e bolsas
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre
Aproximación ao Practicum
Información sobre Mobilidade
Reunión coordinación 1º cuadrimestre
FUAC e prácticas externas remuneradas
Presentación de materias optativas e bolsas
Charla informativa sobre TFG e Practicum II
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre
Xornadas Formativas TFG (asignación de temáticas)
Curso da biblioteca para a elaboración do TFG
Xornadas de Formación Practicum II
Curso da biblioteca para a elaboración do TFG
Reunión coordinación: avaliación Practicum II
Xornadas Formativas TFG (alumnado de ampliación)
FUAC e Programa de Prácticas Externas Remuneradas
Xornadas de Orientación profesional
Presentación dos Mestrados da Facultade e programas de
doutoramento
Reunión coordinación 2º cuadrimestre
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CURSO
1º

Mes
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio

2º

Novembro
Decembro
Maio

3º

Novembro
Decembro
Abril
Maio

4º

Outubro
Novembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio

GRAO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Actividade
Xornadas de acollida
CUFIE e ADI
Servizo de Biblioteca: curso de competencias informacionais
Servizo de Cultura e UDC saudable
Centro de linguas
Reunión de coordinación 1º cuadrimestre
Charla sobre plaxio
OCV e Dinamización
Por determinar a solicitude do alumnado
SAPE
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre
Información sobre Mobilidade
Reunión de coordinación 1º cuadrimestre
Presentación de optativas
Información sobre Practicum I e bolsas
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre
Aproximación ao Practicum
Información sobre Mobilidade
Reunión de coordinación 1º cuadrimestre
FUAC e prácticas externas remuneradas
Presentación de materias optativas e bolsas
Charla informativa sobre TFG e Practicum II
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre
Xornadas Formativas TFG (asignación de temáticas)
Curso da biblioteca para a elaboración do TFG
Xornadas de Formación Practicum II
Curso da biblioteca para a elaboración do TFG
Reunión coordinación: avaliación Practicum II
Xornadas Formativas TFG (alumnado de ampliación)
FUAC e Programa de Prácticas Externas Remuneradas
Xornadas de Orientación profesional
Presentación dos Mestrados da Facultade e programas de
doutoramento
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre
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GRAO EN LOGOPEDIA
CURSO
1º

Mes
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio

2º

Novembro
Decembro
Maio

3º

Outubro/
Novembro
Novembro
Decembro
Marzo
Abril
Maio

4º

Outubro
Novembro

Decembro
Febreiro
Abril

Maio

Actividade
Xornadas de acollida
CUFIE e ADI
Servizo de Biblioteca: curso de competencias informacionais
Servizo de Cultura e UDC saudable
Centro de linguas
Reunión de coordinación 1º cuadrimestre
Charla sobre plaxio
OCV e Dinamización
Por determinar a solicitude do alumnado
SAPE
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre
Información sobre Mobilidade
Reunión de coordinación 1º cuadrimestre
Presentación de optativas
Información sobre Practicum I e bolsas
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre
Charla informativa sobre o Practicum I
Información sobre Mobilidade
FUAC e prácticas externas remuneradas
Reunión de coordinación 1º cuadrimestre
Presentación de materias optativas e bolsas
Xornadas de Formación Practicum II
Charla informativa sobre TFG
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre
Xornadas Formativas TFG (asignación de temáticas)
Curso da biblioteca para a elaboración do TFG
Presentación da FUAC sobre o Programa de Prácticas Externas
Remuneradas
Curso introdutorio de Lingua de Signos
Seminario de Orientación laboral: introdución aos procesos de
selección das empresas
Xornadas Formativas TFG (alumnado de ampliación)
Xornadas de Formación do Practicum II
Presentación dos Mestrados da Facultade e programas de
doutoramento
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre
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CURSO
1º

Mes
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio

2º

Novembro
Decembro
Maio

3º

Novembro
Decembro
Abril
Maio

4º

Outubro
Novembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio

GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL
Actividade
Xornadas de acollida
CUFIE e ADI
Servizo de Biblioteca: curso de competencias informacionais
Servizo de Cultura e UDC saudable
Centro de linguas
Reunión de coordinación 1º cuadrimestre
Charla sobre plaxio
OCV e Dinamización
Por determinar a solicitude do alumnado
SAPE
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre
Información sobre Mobilidade
Reunión de coordinación 1º cuadrimestre
Presentación de optativas
Información sobre Practicum I e bolsas
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre
Aproximación ao Practicum
Información sobre Mobilidade
Reunión de coordinación 1º cuadrimestre
FUAC e prácticas externas remuneradas
Presentación de materias optativas e bolsas
Charla informativa sobre TFG e Practicum II
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre
Xornadas Formativas TFG (asignación de temáticas)
Curso da biblioteca para a elaboración do TFG
Xornadas de Formación Practicum II
Curso da biblioteca para a elaboración do TFG
Reunión de coordinación: avaliación Practicum II
Xornadas Formativas TFG (alumnado de ampliación)
FUAC e Programa de Prácticas Externas Remuneradas
Xornadas de Orientación profesional
Presentación dos Mestrados da Facultade e programas de
doutoramento
Reunión de coordinación 2º cuadrimestre
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CALENDARIZACIÓN DE PRESENTACIÓNS DOS SERVIZOS AO ALUMNADO DE 1º

Sesións de 1 hora e media
1º Cuadrimestre

2º cuadrimestre

CUFIE + ADI

SAPE

BIBLIOTECA

Charla sobre plaxio

Centro de linguas + Deporte

OCV e dinamización

UDC Saudable

Reunión de coordinación

Reunión de coordinación

A elección do alumnado

DURANTE O PRIMEIRO CUADRIMESTRE

Cufie+ADI
Octubre

Biblioteca
Octubre

Educación
infantil

Educación
primaria

Educación social

Logopedia

Salón de Actos

Salón de Actos

Salón de Actos

Salón de Actos

Mércores
17 Outubro
12.30h -13.30h
A: Ana Porto
B: Gabriel
Vázquez

Mércores
10 Outubro
12.30h -13.30h
A: Carmen
Ferreira
B: Patricia Digón

Mércores
17 Outubro
12.30h -13.30h
Mar
Ferradás/Carlos
Freire

Mércores
10 de outubro
12.30h -13.30h
Ángeles
Gonzalez

Martes (9 e 23
de outubro)
A: Gabriel
Vázquez (23
octubre. 9.0010.30h) Aula 2.1
B: Rosa Mendez
(9 octubre. 9.0010.30h) Aula 2.2

Luns. Aula 2.3
B: Helena
Zapico (22 de
octubre 9.00h10.30h)

Aula 2.6
Martes 30 de
outubro 13.30h15.00h
Pablo Espinosa
Breen

Aula 2.5
Mércores 17 de
octubre 9.00h
Mª José Iglesias
Cortizas

Mércores Aula
2.4
A: Gabriel
Vázquez (24
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octubre 9.00h10.30h)

Centro de
linguas +
deportes
Noviembre

UDC
saudable
Noviembre

Salón de Actos

Salón de Actos

Salón de Actos

Salón de Actos

Mércores
21 Novembro.
9.00h-10.30h
A: 9.00h Rosa
Mendez
B: 9.00h Rosa
Santorum

Martes
20 Noviembre
9.00-10.30h
A: Helena
Zapico
B:Carmen
Ferreira

Martes
20 Noviembre
9.00-10.30h
Mar Rodríguez
Romero

Martes
20 Noviembre
9.00-10.30h
José Marcos y
Ángeles (9.00h)

Salón de Actos

Salón de Actos

Salón de Actos

Salón de Actos

A: Marta Jueves
29, 13.30h
B: Marta Venres
30, 9.30h

Venres 30
Noviembre,
9.30h
A: Juan José
Bueno
B: Gabriel
Vázquez

Xoves 29
Noviembre 13.30h

Venres 30
Noviembre,
9.30h
Carmen Arufe
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XORNADAS DE ACOLLIDA CURSO 2018/2019
PARA O ALUMNADO DE PRIMEIRO CURSO DAS TITULACIÓNS DE GRAO
A Facultade de Ciencias da Educación organiza cada ano as xornadas de acollida dirixidas ao
alumnado de primeiro curso das titulacións de Grao impartidas neste centro. Estas xornadas
pretenden facilitar o proceso de integración do estudantado proporcionando información sobre
a organización da facultade e dos servizos que pon á súa disposición.
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Recursos
O Plan de Acción Titorial do Centro promoverá a visibilización dos diferentes recursos
do centro relacionados coa acción titorial ao alumnado,
Como pode ser toda a información /formación ofertada dende a Biblioteca do centro
http://www.educacion.udc.es/biblioteca/index.php?pagina=novas&id=1426

Así como aquelas accións de interese para a formación integral do alumnado
organizadas por outros servizos e comisións do centro (Comisión de Cultura,
Normalización Lingüística, ...).
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Nussbaum, M. (2001). El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma
en la educación liberal. Barcelona: Andrés Bello
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ANEXO I. ANÁLISE DO PAT. INFORME/MEMORIA DO PROXECTO DE PAT 2017/2018

Para o análise do PAT do curso 17/18 mantivéronse reunións cos diferentes axentes
implicados: alumnado, profesorado titor e coordinadores.

Valoración global da experiencia.
Na traxectoria que levamos no PAT, desde a Facultade de Ciencias da Educación, tratouse
de procurar información co fin de ir xerando a cultura participativa e que así , a medio prazo,
se fomente unha maior implicación do profesorado do centro na labor de titorización, aspecto
que ano a ano se está a conseguir.
Como actuacións relacionadas co PAT destes últimos cursos destácanse as seguintes :


Dende o curso 2013/2014, a raíz da reunión mantida co profesorado participante no
PAT o 31 de outubro de 2013, recolleuse a opinión de moito profesorado da baixa
motivación existente co proceso (algúns sinalan que a participación por parte do
alumnado é baixa, outros que é difícil seguir o proceso cando en moitas ocasións as
titorías se realizan nos corredores, outros céntranse na falta de incentivos...). Na dita
reunión, adoptáronse os seguintes acordos, que nos fixeron ir mellorando no proceso:
o A listaxe de profesorado titor emítese por graos, se envía ao profesorado
responsable de titulación para que a presente na aula ao alumnado ou se entrega
nas Xornadas de Acollida co obxectivo de proporcionarlle unha maior información
do PAT da nosa Facultade.
o Consultouse ao CUFIE a necesidade de volver inscribirse no formulario de
inscrición como profesor/a titor/a se xa tivo ese cargo con anterioridade e
transmitiuse a resposta ao profesorado implicado.
o Incorporouse unha proposta do decanato de recoller iniciativas de seminarios.



No curso 2014/2015, recibiuse a suxestión dos mestrados do centro de enviar a
listaxe de titores do PAT dos mestrados dado que ata este curso só se enviaba a
listaxe de profesorado dos Graos do Centro. Esta suxestión levouse á práctica tamén
no actual curso no que calquer profesor que impartira no mestrado podía formar parte
do PAT do mesmo.



Podemos facer referencia a que o número de profesorado participante como titor vai
en aumento (figura 2) desde o curso 2012/2013 (41 profesores/as) pasando a 46 no
curso 2013/2014, 71 no curso 2014/2015 , 87 no curso 2015/2016, , 89 no curso
2016/2017 e por último 95 no curso 2017/2018. Aínda así hai que ter en conta que é
un centro con características particulares (nel se imparten un grande número de
titulacións con moito alumnado) o que fai que a ratio alumnado/titor sega sendo moi
alta, aproximadamente de 22 alumnos/as a titorizar por titulación de grao (como se
pode ver na táboa 1).
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Figura 2. Profesorado titor do PAT CC da Educación



Dende o curso 2016/17 no marco do PAT do centro, se deseñouse un plan de
actividades para atender as necesidades de orientación e formación do alumnado dos
títulos ofertados. Esa planificación elaborouse de forma conxunta entre o Equipo
Decanal e os PRT dos diferentes títulos, ouvidos os representantes de cada un dos
cursos, e atendendo as necesidades específicas de cada curso (1º, 2º, 3º e 4º) . A
nivel xeral cabe destacar:







En primeiro, nas xornadas de acollida, presentouse información xeral sobre a
estrutura organizativa da nosa universidade e dos seus servizos: CUFIE, SAPE,
Centro de Linguas, OCV, ORI, Deportes. Invitáronse as asociacións estudantís e
a representantes de estudantes co fin de motivar ao alumnado na participación na
vida académica da nosa universidade. Nesas xornadas tamén se explicaron ao
alumnado cuestións académicas tales como: planos de estudos, sistema de
créditos ECTS, obxectivos e competencias, guías docentes, profesorado, horario
de titorías, Moodle...
Para o segundo curso se organizaron charlas sobre mobilidade e sobre optativas,
Practicum I e bolsas.
Para o terceiro curso ademais de charlas sobre mobilidade e sobre optativas,
Practicum II e bolsas, tamén se convidou ao alumnado as Xornadas de Formación
do Practicum II nos que diferentes especialistas Educación Primaria, Educación
Infantil, Educación Social e Logopedia fixeron presentacións para o noso
alumnado sobre boas prácticas profesionais.
Para o cuarto curso, ademais das citadas Xornadas de Formación do Practicum
II e das Xornadas formativas sobre o TFG, organizáronse diferentes actividades
sobre orientación laboral (oposicións, prácticas externas remuneradas, seminarios
de cultura emprendora, ...) e académica (mesa informativa dos mestrados).

Na planificación de PAT dos diferentes mestrados, ademais das actividades programadas
polas propias comisións académicas dos títulos, a facultade organizou a sesión inaugural de
todos eles e convidou ao alumnado a actividades sobre orientación laboral.



A vicedecana de Calidade, desde o curso 2011/12, acude cada anualidade ás
Xornadas de Seguimento e Avaliación do PAT que se propoñen desde a UDC na que
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se presentan os datos dos cuestionarios de avaliación de titores e alumnado do PAT
da UDC, lamentablemente durante o curso 17/18 non se realizou esta reunión. Neste
curso, se realizou formación dende o CUFIE sobre Orientación e titorización no ensino
Superior ao que se acudiu de cara a coñecer as diferentes realidades da UDC
respecto do PAT, o que posibilita a reflexión respecto do Plan do Centro e a súa
mellora continua.


Neste ano (2017/2018) se mantiveron reunións co profesorado coordinador de curso
para o deseño, implantación, seguemento e avaliación do PAT do centro, recollendo
as especificidades de cada título do centro (sobre todo de cara o deseño de
actividades específicas para o alumnado). O profesorado coordinador de curso
mantivo contacto directo cos delegados/as dos diferentes cursos académicos de cara
a coñecer de primeira man as súas inquedanzas e necesidades. Así mesmo
mantívose unha reunión á que se convidou ao profesorado titor do centro, cunha
grande participación, na que se reflexionou sobre o curso 17/18 (implicación do
profesorado, do alumnado, actividades de orientación deseñadas, puntos febles,
propostas de mellora, puntos fortes,...). Reiterouse este ano a queixa do profesorado
respecto da enquisa do PAT xa que existen moitas preguntas que o profesorado non
entende como contestalas e mesmo a utilidade destas, así mesmo, se demandou a
posibilidade de ter os resultados da enquisa por centro para coñecer de preto a nosa
realidade.



No marco desta reunión abriuse a posibilidade de mudar o modelo de PAT do centro,
polo que se deseñou unha enquisa para coñecer o sentir do profesorado para o
deseño do PAT no curso 18/19 (ver anexo I).



Por último, vense de solicitar á Coordinadora do PAT da Universidade a posibilidade
de creación dun moodle para xestionar o PAT do centro no curso 2018/2019,
demanda do profesorado do centro, dos coordinadores de curso e título e á que se
suma o Equipo Decanal. Considérase que coa centralización de toda a información do
PAT nun moodle conxunto do centro se mellore o acceso a información por parte do
alumnado e do profesorado e que á vez posibilite as convocatorias de reunión.

Grao de consecución dos obxectivos
Os obxectivos propostos no PAT da Facultade son os seguintes:
Obxectivo 1. Facilitar a incorporación do alumnado á estrutura e dinámica de funcionamento
da titulación elixida, do centro e da Universidade no seu conxunto, favorecendo a súa
integración durante a súa vida académica e universitaria.
Este obxectivo se recolle na enquisa do profesorado nas preguntas referentes a “O PAT
cumpriu o obxectivo de axudar aos estudantes a coñecer mellor o centro” ou “As titorías
favorecen o nivel de integración dos estudantes na Facultade” e na enquisa do alumnado “As
titorías axudáronme a coñecer mellor o centro”, “As titorías favoreceron o meu nivel de
integración na Facultade” ou “As titorías servíronme para coñecer mellor os recursos da UDC”.
Obxectivo 2. Apoiar e orientar de forma personalizada o alumnado no seu proceso
formación.
Este obxectivo se recolle na enquisa do profesorado “As titorías serviron para atender
necesidades relacionadas coas estratexias de aprendizaxe e as técnicas de estudo” e
enquisa do alumnado “As titorías orientáronme en estratexias de aprendizaxe e técnicas
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estudo” ou “As titorías axudáronme a mellorar o meu rendemento académico”.
Obxectivo 3. Identificar as dificultades que se presenten nos estudos e analizar as posibles
solucións, fomentando e canalizando cara a unha maior utilización das titorías académicas e
propoñer as respectivas propostas de mellora.
Este obxectivo se recolle na enquisa do profesorado na pregunta referente a “As titorías
serviron para detectar problemas de aprendizaxe nos estudantes” e na enquisa do alumnado
“As titorías servíronme para detectar os meus problemas de aprendizaxe” ou “A atención
titorial axudoume a resolver os problemas”.
Obxectivo 4. Asesorar o alumnado na toma de decisións de carácter académico, socioprofesional, persoal e administrativo que inciden na planificación da súa formación académica
e universitaria.
Este obxectivo se recolle na enquisa do profesorado na pregunta referente a “A través das
titorías axudouse aos estudantes na toma de decisións e na elección dos seus itinerarios
formativos e profesionais” e na enquisa do alumnado “As titorías axudáronme na toma de
decisións e na elección dos meus itinerarios formativos e profesionais”.
Obxectivo 5. Recoller as evidencias precisas para responder ao seguimento do título a través
do sistema de garantía de calidade do centro con respecto ao proceso de orientación a
estudantes.
Este obxectivo se recolle na enquisa do profesorado nas preguntas referentes a “As titorías
axudaron a mellorar a calidade da docencia da titulación”, “As titorías do PAT permitíronme
reflexionar sobre a miña propia docencia como profesor do centro”, “Como cualificarías o teu
nivel de satisfacción respecto á túa participación no PAT” ou “O próximo curso gustaríache
seguir no PAT desta titulación” e na enquisa do alumnado “A atención titorial recibida é
axeitada”, “Recomendaría a experiencia da miña acción titorial a outros estudantes” ou “O
próximo curso gustaríame seguir no PAT desta titulación”.
Á espera dos resultados das enquisas de satisfacción do alumnado co PAT, podemos
concluír que téñense realizados avances sobre a Acción tutorial do alumnado, que se mellorou
notablemente nos últimos anos, si ben e certo que se ten que seguir traballando nestes temas.
É por iso que todos os títulos do centro teñen unha proposta de mellora que aborda o PAT
como eixo central. Estas propostas de mellora pretenden a visibilización das accións que se
están a realizar, unha mellora da diagnose das necesidades dos alumnados e das carencias
formativas e de orientación que teñen, dándolle voz ao alumnado principalmente a través dos
representantes do alumnado por curso, figura creada dende o curso 2016/2017 dentro do
marco do PAT.
Demandas do alumnado e resolución das mesmas:
Como se comentou anteriormente, as demandas do alumnado se xestionan a traverso dos
delegados/as de cursos, que as trasladan ao coordinador/a de curso e de título, e á
coordinación do PAT do centro, respostando ao modelo de PAT implantado.
O número de alumnado titorizado no centro é difícil de cuantificar ao ter un PAT tan aberto
(ver táboa 1).
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Proposta de mellora do PAT:
Como xa se comentou neste curso 2017/1018 mantivéronse diferentes reunións de
coordinación cos diferentes axentes implicados, tendo en conta, os resultados dos ítems das
enquisas do SGC relativas á acción titorial e se tomou o acordo de :











Recoller información sobre o sentir do profesorado respecto do PAT implantado
nestes últimos anos, de cara a estudar un cambio no modelo de orientación (anexo I).
Sistematizar a recollida de información sobre das necesidades do alumnado a
traverso do delegado de curso, que se escollerá no mes de setembro.
Solicitar á Coordinadora do PAT da Universidade a posibilidade de creación dun
moodle para xestionar o PAT do centro no curso 2018/2019, demanda do profesorado
do centro, dos coordinadores de curso e título e á que se suma o Equipo Decanal.
Considérase que coa centralización de toda a información do PAT nun moodle
conxunto do centro se mellore o acceso a información por parte do alumnado e do
profesorado e que á vez posibilite as convocatorias de reunión.
Reservar un espazo ao longo do curso para as accións de PAT no marco do
calendario académico (1.5h por materia), de momento a implantar en 1º curso. Neste
modelo se daría a presentación dos servizos ao longo do curso académico, para que
o alumnado, unha vez asentado no seu título vaia coñecendo de primeira man a
ampla oferta de servizos que ten ao seu alcance. O que suporía unha presentación
específica de cada un dos servizos, en base as necesidades e intereses do alumnado
con 4 presentacións (unha por cada título do centro, que se poderían realizar en 4
días distintos, ou en 2 días cadrando datas) e apostando por unha dinámica máis
participativa, cunha duración aproximada de 45 minutos. Así mesmo se reserva un día
para que o alumnado demande a orientación que considere necesaria e se poida (na
medida das posibilidades) xestionar a organización dende o centro.
Proseguir co incremento da visibilidade das diferentes accións formativas para que
cheguen ao maior número de alumnos e alumnas posible, contando cos recursos que
se nos poda ofrecer dende a nosa páxina web coa incorporación dun calendario de
actividades.
Fomentar a formación do alumnado da nosa facultade en competencias
informacionais e dixitais para o acceso e xestión da información académica. Para iso,
e en colaboración co persoal da biblioteca da nosa facultade, a traverso de dúas
sesións formativas, unha para 1º e outra para 2º ou 3º, nas que se traballen dende o
principio os seguintes obxectivos:
1.Identificar a natureza e nivel de necesidade de información
2. Acceder á información de maneira eficaz e eficiente
3. Acadar unha autosuficiencia na procura, xestión e avaliación da información
para a realización dun traballo académico.
4. Ser quen de utilizar as TICs para a creación, comunicación e publicación da
información.
5. Contribuír a xerar un espírito crítico na selección da información. 6. Facer uso
ético da información e evitar o plaxio.
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Táboa 1
Desglose de titulacións do centro en base a ratio titor/alumnado
Estudo

Matrículas

Grao en Educación Infantil

559

Número
de titores
30

Grao en Educación Primaria

600

23

26.08

Grao en Educación Social

377

15

25.13

Grao en Logopedia

244

12

20.33

Mestrado Universitario en Profesorado de
Educación Secundaria Obrig...

192

19

10.10

Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada

33

17

1.9

Mestrado Universitario en Estudos Avanzados
sobre a Linguaxe, a Com...

20

9

2.2

Mestrado Universitario en Psicopedagoxía

38

17

2.23

Mestrado Universitario en Dirección, Xestión
e Innovación de Instit...

39

17

2.3

Mestrado Universitario en Didácticas
Específicas

22

15

1.46
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En liñas xerais os resultados da enquisa realizada no centro nos permite:

-

Coñecer que o 68% do profesorado se atopa bastante satisfeito co PAT titorial do curso
17/18, con puntuacións de 5 (29%), 6 (24%) e 7 (15%)

Figura 3. Estou satisfeito/a co PAT do meu centro

-

Amosar que a preferencia do profesorado é manter o PAT na liña do que se levaba
facendo nestes últimos anos (61%). Cabe dicir que as outras dúas opcións posúen un bo
grao de aceptación entre o profesorado, polo que durante o curso académico 18/19
seguirase avanzado na reflexión conxunta para a mellora do mesmo.

Figura 4. Considero que para o curso académico 2018/2019 o PAT do meu centro debería
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ANEXO I:REXISTRO ORIENTATIVO DE DESENVOLVEMENTO DA TITORÍA

ALUMNADO ATENDIDO:


Titorizado por primeira vez este ano



Xa titorizado e que continúa a utilizar as titorías

INICIATIVA DA TITORÍA:


Por parte do alumnado



Por parte de profesorado

TEMA TRATADO:


Información sobre o centro



Técnicas de estudo e de traballo



Docencia sobre as materias



Elección de materias e/ou itinerarios formativos e profesionais



Saídas profesionais



Bolsas, axudas, programas de intercambio etc.



Outros (indique cales): ..................................................................................................



Propostas de mellora por parte do alumnado: ............................................................
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