
 Accións de mellora
 

 Rexistro das reunións da titulación

Denominación da
acción de mellora:

Rexistro das reunións da
titulación

Estado: Finalizada
Sgic: 2021-2022
Centro: 151 - E. U. de Enfermaría

(Ourense)
 

Data de comezo: 30/06/2022
Data de alerta: 30/01/2023
Data prevista de
finalización:

27/07/2023

Data de finalización: 08/03/2023

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2021/2022
Ano académico de
finalización:

2022/2023

 

Punto débil detectado: A pesar do esforzo realizado para aumentar considerablemente o número de reunións da
Comisión de Titulación, a recollida de información de ditas reunións é mellorable.

 

Actuacións a
desenvolver:

Mellorar o sistema de rexistro da información das reunións deixando, a lo menos, recollidos
os acordos acadados entre as partes asistentes.

 

Recursos financieiros: Ningún
 

Observacións: Responsable: Secretaria de la Comisión de Titulación
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

08/03/2023 Recollido mediante actas
as reunións e acordos
adoptados pola Comisión
de Titulación 

Realizada Actas documentadas

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

08/03/2023 2022/2023 Alto Realizada 08/03/2023 Reunións e acordos
documentados

-



 

 Solicitude de declaración de interese para a modificación da memoria

Denominación da
acción de mellora:

Solicitude de declaración de
interese para a modificación da
memoria

Estado: Finalizada
Sgic: 2021-2022
Centro: 151 - E. U. de Enfermaría

(Ourense)
 

Data de comezo: 30/06/2022
Data de alerta: 14/12/2022
Data prevista de
finalización:

24/02/2023

Data de finalización: 15/11/2022

  

  

 

Documento:
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2021/2022
Ano académico de
finalización:

2022/2023

 

Punto débil detectado: A solicitude de declaración de interese para a modificación da memoria pospuxose en varias
ocasións.

 

Actuacións a
desenvolver:

Reanudar a declaración de interese

 

Recursos financieiros: Ningún
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

01/02/2023 Ante o anuncio da
integración das escolas
adscritas feita polos
Órganos de goberno da
Universidade de Vigo,
ademais de estar
inmersos nun proceso de
reacreditación, a
Comisión
de Titulación acorda non
realizar a Declaración de
interese de modificación
do título tal e
como se recolle na
correspondente acta

Realizada -

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

15/11/2022 2022/2023 Baixo Sen comezar 01/02/2023 No realizada -



 

 Revisión da páxina web

Denominación da
acción de mellora:

Revisión da páxina web

Estado: Finalizada
Sgic: 2021-2022
Centro: 151 - E. U. de Enfermaría

(Ourense)
 

Data de comezo: 28/04/2022
Data de alerta: 30/06/2022
Data prevista de
finalización:

30/06/2023

Data de finalización: 30/06/2022

  

  

 

Documento:
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia

 

Ano académico: 2021/2022
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Páxinas anticuadas
 

Actuacións a
desenvolver:

Modernizar as páxinas webs

 

Recursos financieiros: Os propios de 
cada centro

 

Observacións: Revisión e actualizacións da páxina web de Ourense feita
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

01/02/2023 Remodelación da páxina
web do centro a o longo
do primeiro cuadrimestre
de 2022

Realizada en parte -

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

30/06/2022 2021/2022 Alto Realizada 07/02/2023 Actualización da web -



 

 Organización de sesiones informativas entorno al Sistema de Calidad de
la titulación

Denominación da
acción de mellora:

Organización de sesiones
informativas entorno al Sistema
de Calidad de la titulación

Estado: Finalizada
Sgic: 2021-2022
Centro: 151 - E. U. de Enfermaría

(Ourense)
 

Data de comezo: 01/03/2022
Data de alerta: 30/06/2022
Data prevista de
finalización:

30/06/2022

Data de finalización: 28/03/2022

  

  

 

Documento:
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 3. Sistema de garantía de

calidade
 

Ano académico: 2021/2022
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: Baja valoración en el criterio 3 de las/os egresadas/os
 

Actuacións a
desenvolver:

Sesiones informativas dirigidas al alumnado de 3º y 4º curso

 

Recursos financieiros: -
 

Observacións: Sesión informativa realizada en marzo de 2022, coa participación do estudante que forma
parte da Comisión de Calidade e da coordinadora de Calidade do centro.

Programaranse charlas informativas nos sucesivos cursos académicos
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

01/02/2023 - Realizada -

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

28/03/2022 2021/2022 Alto Realizada 01/02/2023 - -



 

 Solicitude melloras de recursos materiais

Denominación da
acción de mellora:

Solicitude melloras de recursos
materiais

Estado: Finalizada
Sgic: 2021-2022
Centro: 151 - E. U. de Enfermaría

(Ourense)
 

Data de comezo: 19/10/2021
Data de alerta: 31/01/2022
Data prevista de
finalización:

30/06/2023

Data de finalización: 15/11/2022

  

  

 

Documento:
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e

servizos
 

Ano académico: 2021/2022
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Baixa valoración dos recursos materiais f servizos por parte dos egresados d en algúns ítems
polo profesorado.

 

Actuacións a
desenvolver:

Solicitar á Consellería d Sanidade, á par que o incremento de RRHH, a dotación de espazos
destinados á docencia e medios tecnolóxicos.

 
 

Recursos financieiros: Propios da Área Sanitaria/Consellería de Sanidade
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

01/02/2023 Solicitud de xuntanza o
19/10/2021 co Conselleiro
de Sanidade 

1ª Xuntanza o 8/02/2022
das Directoras das
Escolas de Enfermería do
SERGAS coa Directora
Xeral de Recursos
Humans e o Director do
ACIS. 

Solicitud de xuntanza o
21/11/2022 co Conselleiro
de Sanidade

2ª Xuntanza o 19/01/2023

En proceso de realización Evidencia: Memoria de
Necesidades remitida a la
Consellería de Sanidad en
data 07/03/2022. Correo
electrónico



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

das Directoras das
Escolas de Enfermería do
SERGAS co  Conselleiro
de Sanidade, a Xerente
do SERGAS, a Directora
Xeral de Recursos
Humans e o Director do
ACIS.  

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

15/11/2022 2022/2023 Baixo Sen comezar 01/02/2023 - -
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