PROXECTO DE PLANO DE ACCIÓN TITORIAL DA FACULTADE DE CIENCIAS
DA SAÚDE
CURSO ACADÉMICO 2018 - 2019

1. Contextualización
a) Titulacións da Facultade de Ciencias da Saúde
A oferta formativa da Facultade de Ciencias da Saúde (FCS) inclúe os seguintes
títulos universitarios oficiais:


Grao en Terapia Ocupacional (GTO).



Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria (MAIS).



Mestrado Interuniversitario en Xerontoloxía (MIX).

b) Titulacións ás que vai dirixido o PAT
O Plano de Acción Titorial da FCS levarase a cabo en tódalas titulacións do
Centro.

No Grao en Terapia Ocupacional iníciase no primeiro curso, e como

continuidade do ano anterior, co alumnado de segundo, terceiro e cuarto. Nas
titulacións de Mestrado

Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria e

Mestrado Interuniversitario en Xerontoloxía manterase a atención titorial xa
implementada nos anos anteriores.

c) Coordinación do PAT
O PAT da FCS comprende dous niveis de coordinación para o desenvolvemento
de accións conxuntas das titulacións da FCS e accións específicas de cada titulación.
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Coordinación xeral do PAT da FCS

 Responsable: Profª. Thais Pousada García (curso 2017/2018)
 Equipo directivo da FCS: Profª Adriana Ávila Álvarez (Decana), Profª.
Nereida Canosa Domínguez (Vicedecana), Prof. Casto Rivadulla
Fernández (Secretario Académico)

 Coordinación de titulacións
 Responsable do Grao en Terapia Ocupacional: Profª. Nereida Canosa
Domínguez
 Coordinadora do Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación
Sanitaria: Profª Silvia María Díaz Prado
 Coordinador do Mestrado Interuniversitario en Xerontoloxía: Prof. José
Carlos Millán Calenti

2. Análise de necesidades
Na titulación de GTO, as necesidades do alumnado de primeiro curso (dificultades no
tránsito do ensino secundario á Universidade, primeiro contacto coa UDC, etc.) fan
prioritario e necesario un maior esforzo na atención neste ano da titulación. Ademais
de respostar ás necesidades específicas do alumnado que comeza os seus estudos
superiores, a atención aos novos estudantes ofrece a posibilidade do seu seguimento
continuo en cursos posteriores (e co mesmo titor/a de referencia), permitindo a
xeración dunha adherencia ao PAT.
Para os alumnos de segundo, terceiro e cuarto curso, o PAT pretende dar continuidade
á atención titorial recibida no seu primeiro ano, así como atender ás necesidades
específicas de orientación académica e persoal. En concreto para os de cuarto curso, a
titorización estará máis orientada de cara a futuras saídas profesionais e busca activa
de emprego, así como asesoramento para a continuación dos seus estudos.
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En canto aos Mestrados Universitarios, atenderanse as necesidades do alumnado
graduado con accións desenvolvidas e incluídas no presente PAT, que responden a
necesidades atendidas no curso anterior, como son as de orientación profesional e
investigadora ou a elección de itinerarios académicos, prácticas clínicas e Traballos Fin
de Mestrado (TFM), as que se dou resposta a través das accións planificadas nos
Proxectos PAT da FCS de anos anteriores. No caso dos Mestrados, esta atención titorial
será a demanda dos estudantes.

3. Metas e obxectivos

a) Obxectivos xerais (comúns para o GTO, MAIS, MIX)

1. Facilitar o proceso de adaptación e integración dos estudantes de novo ingreso
na FCS.


Facilitar e fomentar a comunicación do alumnado co profesorado.



Proporcionar información sobre aspectos básicos da titulación, así como
actividades e propostas formativas desenvolvidas na FCS.



Impulsar a participación dos alumnos na vida universitaria e animar a
involucrarse nos órganos de representación da Facultade e da Universidade.



Informar sobre a oferta de servizos da Universidade da Coruña (UDC).

2. Apoiar e atender de xeito personalizado ao estudantado da FCS no seu proceso
de formación integral.


Detectar e dar resposta a situacións de necesidades especiais.



Orientar na metodoloxía e técnicas de estudo.



Informar sobre as posibilidades dos programas de mobilidade.

3. Orientar ao alumnado sobre aspectos académicos.


Orientar na elección do itinerario curricular (optatividade, prácticas clínicas,...).
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Orientar na realización do Traballo Fin de Grao (TFG)/ Traballo Fin de Mestrado
(TFM).



Asesorar na elaboración do currículo académico.

4. Orientar ao alumnado sobre as saídas profesionais.

5. Orientar ao alumnado sobre a formación investigadora.


Orientar na elección de liñas e grupos de investigación.



Informar dos programas de doutoramento da FCS.

6. Orientar ós estudantes sobre as posibilidades de realizar unha mobilidade
internacional con fin de estudos.


Informar sobre os programas de mobilidade internacional da UDC.



Redirixir ás demandas ós responsables de internacionalización de cada
titulación, así como a responsable de mobilidade do centro.

7. Fomentar a cultura titorial no ámbito universitario.


Dar a coñecer o PAT da FCS ao alumnado e ó corpo docente.



Involucrar a toda a comunidade universitaria dentro do ámbito da FCS na acción
titorial.



Concienciar da importancia da acción titorial, para garantir a súa continuidade.

4. Modelo organizativo
a) Niveis da acción titorial
4.a.1.- Acción titorial da responsable do PAT da FCS


Coordinación na elaboración do PAT da FCS.



Canalización das propostas de mellora do PAT.



Coordinación e seguimento da acción titorial conxunta da FCS.

4.1.2.- Acción titorial do coordinador de cada título académico


Acollida e orientación do alumnado:
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Información previa á inscrición no mestrado.



Información actualizada sobre normativa académica, becas, etc.



Información sobre programas de mobilidade.



Desenvolver accións específicas do PAT do título.



Asignación dun titor a cada estudante.

4.1.3.- Acción titorial do profesorado


Titorías periódicas programadas anuais (obrigatorias).
o Titoría inicial: toma de contacto e establecemento de obxectivos.
o Titoría final: revisión de obxectivos acadados e avaliación.



Titorías de seguimento (opcionais): realizaranse a demanda do estudante
ou do profesor-titor.

4.1.4.- Acción titorial dos responsables do TFG/TFM


Orientación na escolla de tema e titor de TFG/TFM.



Seguimento da realización de proxectos de Traballos Fin de Grao/Mestrado:
establecemento de cronograma xeral e individual.
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b) Accións programadas e cronograma de realización
4.b.1) Accións do Grao en Terapia Ocupacional
LISTAXE DE ACCIÓNS
Ano 2018/2019
Recursos
Asociados

Accións programadas

Obxectivos

Destinatarios

Responsables

Calendario

Semana de Benvida FCS

Acoller e dar a coñecer o
funcionamento da FCS e os
seus recursos ao alumnado de
novo ingreso

Alumnado das titulacións
da FCS, incluído o
alumnado do GTO

Equipo directivo da
FCS, coordinadores das
titulacións da FCS.
Coordina Profª Betania
Groba

10-14 de
setembro de
2018

Presentación do PAT ós
estudantes de novo ingreso

Dar a coñecer o programa de
acción titorial da UDC e da
importancia de que os
estudantes participen das
titorías

Alumnado de Primeiro do
grao de Terapia
Ocupacional

Responsable do PAT da
FCS e equipo directivo

Outubro 2018

Aula de 1º

Alumnos de tódolos
cursos.

Equipo Decanal,
Responsable da
Titulación e
responsable do PAT
(Thais Pousada).
Profesores-titores.

Durante todo
o curso
académico

Espazos da
Facultade

Alumnado de Cuarto
Curso

Equipo Decanal e
responsable da
titulación

Xullo 2019

Espazos da
Facultade

Sistema de Atención Titorial

Orientación profesional

Titorizar

Informar sobre as saídas
profesionais

Indicadores de
seguimento
Nº de asistentes

Espazos da
Facultade

Enquisa de
avaliación

Nº de asistentes
Nº de alumnos/as
que participan no
PAT

Nº de alumnos
titorizados.
Enquisa de
avaliación.

Enquisa
satisfacción
alumno
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Medalla de Ouro de T.O

Atención no TFG

Recoñecer e difundir a labor
de profesionais destacados
dentro do ámbito de
coñecemento da Terapia
Ocupacional

Asesorar e dirixir ao alumnado
na realización do TFG

Toda a comunidade
universitaria e
profesionais terapeutas
ocupacionais

GTO UDC-COTOGA
Equipo decanal

25 de outubro
de 2018

Salón de Actos
da Facultade

Nº de asistentes
Repercursión
medios de
comunicación

Alumnos de cuarto curso

Profª. Nereida Canosa
Domínguez
Responsable da
Titulación
Profesores-titores do
TFG

Durante todo
o curso
académico

Espazos da
Facultade e
servizos do
Centro e da
UDC

Tódolos estudantes da
titulación

Profª. Nereida Canosa,
Vicedecana FCS.
Responsable: Profª.
Inés Viaana, Profª
Natalia Rivas Quarneti.
Tutora académica TO

Segundo
cuadrimestre
2018/2019

Espazos da
Facultade

Nº Estudantes
entrantes
Nº estudantes
saíntes

Espazos da
Facultade, da
Universidade e
da
Comunidade

Enquisa
satisfacción
alumno

Enquisa
satisfacción
alumno

Accións interxeneracionais:
Estudantes ERASMUS e
Latinoamerica

Informar e compartir a súa
experiencia

Proxecto Comunitario.
Redes de Inclusión. Terapia
Ocupacional

Facilitar ao alumnado a
comprensión da práctica da
T.O. no ámbito comunitario

Alumnos de segundo e
cuarto curso

Profª. Inés Viana
Moldes

Primeiro
cuadrimestre
2018/2019

Accións Interxeneracionais:
alumnos de segundo a
alumnos de primero

Acerca á Terapia Ocupacional
a través de actividades
planeadas e dirixidas por
alumnos de segundo, aos
alumnos de primeiro

Alumnos de primeiro e
segundo curso

Profas. Adriana Ávila
Álvarez, Natalia Rivas
Quarneti e Rosa
Meijide Faílde

Primeiro
cuadrimestre
2017/2018

Espazos da
Facultade, da
Universidade e
da
Comunidade

Nº de
participantes

Fomentar o coñecemento das
realidades sociais e contribuír
ofrecendo un servizo no marco
dun proxecto cunha entidade
non lucrativa

Estudantes das materias
de Terapia Ocupacional
no ciclo vital

Profas. Adriana Ávila,
Nereida Canosa,
Betania Groba, Laura
Nieto, Thais Pousada,
Natalia Rivas e Inés
Viana.

Durante todo
o curso
académico

Espazos da
Facultade, da
Universidade e
da
Comunidade

Nº de
participantes
Nº de proxectos
realizados

Proxectos de Aprendizaxe Servizo
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Atención das Responsables
dos Módulos do Ciclo Vital

Establecer unha figura de
referencia e cada módulo e a
coordinadora de Estadías
Prácticas

Tódolos estudantes da
Titulación

Profas. Nereida Canosa
Domínguez, Vanessa
García, Inés Viana,
Thais Pousada, Betania
Groba, Laura Nieto,
Natalia Rivas e Adriana
Ávila

Durante todo
o curso
académico

Espazos da
Facultade, da
Universidade e
da
Comunidade

Nº de
participantes

Conmemoración dos 20
anos da titulación de Terapia
Ocupacional na UDC

Difundir e potenciar o valor
dos estudios da Terapia
Ocupacional, na diplomatura e
no grao

Estudantes do GTO,
profesores, egresados/as
e profesionais

Equipo decanal, profas
Betania Groba, Laura
Nieto, Thais Pousada,
Natalia Rivas

Varias
actividades
durante o
curso
académico

Espazos da
FCS

Ciclo de Conferencias de
Terapia Ocupacional

Potenciar a reflexión e
intercambio de experiencias e
ideas entre profesionais de
España e de Portugal, Reino
Unido e Australia

Estudantes do GTO,
profesores, egresados/as
e profesionais

Profas Natalia Rivas,
Nereida Canosa, Inés
Viana, Betania Groba,
Laura Nieto, Thais
Pousada, Adriana
Álvarez

21, 22,28 de
setembro e 25
de outubro de
2018

Salón de actos
e laboratorios
do edificio de
TO

Difusión dos Servizos da
Unidade de Atención á
Diversidade (ADI)

Dar a coñecer os servizos da
ADI entre os estudantes e
docentes da UDC

Estudantes do da FCS,
profesores

Equipo decanal, Profª
Natalia Rivas

Durante todo
o curso
académico

Espazos da
Facultade

Reactivación da Asociación
de Estudantes de Terapia
Ocupacional (AETOG)

Promover la participación
estudantil no GTO e a súa
representación na UDC

Estudantes do GTO e
estudantes doutros títulos
da UDC

Equipo decanal

Durante todo
o curso

Nº de
participantes

Nº de accións
realizadas
Repercusión nos
medios de
comunicación

Espazos da
FCS

Nº de asistentes
Enquisas de
satisfacción

Non procede

Nº de estudantes
asociados na
AETOG
Nº de actividades
desenvolvidas por
AETOG
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4.b.2) Accións no Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria

LISTAXE DE ACCIÓNS
ANO 2018/2019
Accións programadas

Obxectivos

Destinatarios

Responsables

Calendario

Recursos
Asociados

Indicadores de
seguimento

Semana de Benvida FCS

Acoller e dar a coñecer o
funcionamento da FCS e
os seus recursos ao
alumnado de novo ingreso

Alumnado das
titulacións da FCS,
incluído o alumnado
do MAIS

Equipo directivo da
FCS, coordinadores
das titulacións da
FCS e responsable
de Calidade da FCS.

10-14 de
septembro de
2018

Espazos da
Facultade

Enquisa satisfacción
alumno
Nº de asistentes.

Coordinadora do
MAIS.
Coordinadores de
cada especialidade
do MAIS.
Coordinadora do
PAT da FCS.
Profesores-titores

Durante todo
o curso
académico

Espazos da
Facultade

Durante a
segunda
metade do
primeiro
cuatrimestre

Aula 9 do Edificio
Universitario de
Oza

Durante todo
o curso
académico

Espazos da
Facultade, do
CHUAC e o
INIBIC

Sistema de Atención Titorial

Profesorado titor
Titorizar
Alumnado do MAIS

Seminario de atención global
ao TFM

Titorizar

O conxunto do
alumnado do MAIS

Coordinadora do
MAIS.
Grupo de
titorización e
seguimento dos
TFM

Atención individual ao TFM

Titorizar

Cada alumno/a do
MAIS

Coordinadora do
MAIS.
Profesores-titores
que dirixen os TFM

Nº de alumnos titorizados.
Fichas de iniciación, de
seguimento e avaliación

Listaxe de alumnos que
participaron

Nº de alumnos titorizados.

9

Incentivación e
divulgación da
investigación

Alumnado do MAIS e
das titulacións de
Ciencias da Saúde

Coordinadora do
MAIS
Grupo de Terapia
Celular e Medicina
Rexenerativa da
UDC
INIBIC

Incentivación e
divulgación da
investigación sanitaria
cunha intención formativa
e de divulgación científica.

Estudiantes de grao e
posgrao de Ciencias da
Saúde e de titulacións
afíns á investigación
sanitaria. Profesionais
de Ciencias da Saúde.

Coordinadora do
MAIS
Coordinadores de
cada especialidade
do MAIS.

Durante o
segundo
cuatrimestre

Salón de Actos do
Edificio
Universitario de
Oza

Nº de asistentes

Orientación a través da páxina
web do MAIS

Orientar dunha forma
directa, atractiva e sinsela
sobre as principais
características do título

Alumnado do MAIS

Coordinadora do
MAIS.
Grupo da web do
MAIS (2).

Durante todo
o curso
académico

http://www.mast
ermais.udc.es

Non procede

Orientación e difusión do
MAIS

Orientar de forma
esquemática sobre a
estrutura básica do título

Alumnado do MAIS.
Sociedade en xeral.

Coordinadora do
MAIS.

Durante todo
o curso
académico

http://www.udct
v.es/.

Non procede

Xornada de Terapia Celular e
Medicina Rexenerativa

Xornada de Investigación en
Ciencias da Saúde

Primeiro
Cuatrimestre
do curso
2017/2018

Salón de Actos do
Edificio
Universitario de
Oza

Nº de asistentes
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Reunións co alumnado

Coñecer a relación do alumnado co
MAIS

Alumnado do MAIS.

Durante todo
o curso
académico

http://www.udctv.es/.

Nº de reunións

Participación na Xornada de Orientación
Laboral organizadas polos centros de ciencias
da saúde da UDC.

Orientar dunha forma directa,
atractiva e sinxela sobre as
principais características do título

Estudantes (futuros
egresados) de 4º de
Terapia Ocupacional

Previsto xuño
de 2019

Aula do Edificio de
Terapia Ocupacional

Nº de estudantes

Participación na Xornada de Orientación
Mestrados Alleos á Facultade de Ciencias

Orientar dunha forma directa,
atractiva e sinxela sobre as
principais características do título

Estudantes e futuros
egresados do Grao
en Bioloxía

xuño 2019

Facultade de Ciencias.
Campus Zapateira

Non procede

11

4.b.3) Accións do Mestrado Interuniversitario en Xerontoloxía

LISTAXE DE ACCIÓNS
ANO 2018/2019
Accións programadas

Obxectivos

Destinatarios

Responsables

Calendario

Recursos
Asociados

Indicadores de
seguimento

Semana de Benvida FCS

Acoller e dar a coñecer o
funcionamento da FCS e os
seus recursos ao novo
alumnado

Alumnado das
titulacións da
FCS, incluído o
do MIX

Equipo directivo da FCS,
coordinadores das titulacións da
FCS

10-14 de
setembro 2018

Salón de actos
da FCS

Enquisa satisfacción
alumno
Nº de asistentes

Sistema de Atención titorial

Titorizar

Alumnos de
primeiro e
segundo curso.

Coordinador do MIX, Prof.
Millán Calenti,
Coordinadora do PAT da FCS.
Profesores-titores

Durante todo o
curso
académico

Espazos da
Facultade

Nº de alumnos
titorizados.
Fichas de iniciación,
de seguimento e
avaliación

Reunións cos alumnos para
fomentar a investigación

Incorporar aos alumnos ao
campo da investigación

Alumnado da
titulación

Prof. Millán Calenti

Out-Xuñ
2018/2019

Espazos da
Facultade

Participación do
alumnado

Vísita ao laboratorio de Xerontoloxía

Dar a coñecer ao
estudantado as posibilidades
da avaliación xerontolóxica
integral a través dos equipos
dispoñibles

Alumnado da
titulación

Prof. Millán Calenti

Marzo-Abril
2019

Aula 1 de
Xerontoloxía

Enquisa satisfacción
alumnos. Nº de
alumnos asistentes

Reunión co alumnado para informar
la posibilidade do Practicum a través
de programas internacionais

Facilitar a participación do
alumnado en convocatorias
internacionais tipo
Erasmus+Prácticas

Alumnado da
titulación

Prof. Millán Calenti

Xuño 2019

Espazos da
Facultade

Nº de estudantes
que solicitan as
prazas

Visita institucional ao Complexo
Xerontolóxico La Milagrosa

Das a coñecer ao
estudantado o centro de
referencia para a realización
do Practicum do MIX

Xuño 2019

Complexo
Xerontolóxico
La Milagrosa

Nº Alumnos que
realizan o Practicum
no C.X. La Milagrosa
e nivel de
satisfacción dos
mesmos

Alumnado da
titulación

Profª. Isabel González-Abraldes
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5. Avaliación
Para a avaliación do PAT da FCS empregarase a enquisa de avaliación
habilitada na web do CUFIE, así como os datos facilitados polos responsables
das tres titulacións.
Os resultados obtidos serán a base para a realización da Memoria Final do
PAT, así como para a análise de fortalezas e debilidades que permitan adecuar
os obxectivos e actividades ás necesidades reais que presenta o alumnado da
FCS no vindeiro ano académico. Todo isto permitirá unha mellora progresiva e
a obtención de unha mellor calidade na atención titorial dos estudantes.
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