
 Accións de mellora
 

 Traballar na difusión dos canais de participación na mellora da titulación
(QSP, delegación alumnas/os, participación en comisións, comunicación
cos responsables da titulación…).

Denominación da
acción de mellora:

Traballar na difusión dos canais
de participación na mellora da
titulación (QSP, delegación
alumnas/os, participación en
comisións, comunicación cos
responsables da titulación…).

Estado: Finalizada
Sgic: 2020-2021
Centro: 151 - E. U. de Enfermaría

(Ourense)
 

Data de comezo: 01/03/2021
Data de alerta: 30/06/2021
Data prevista de
finalización:

30/06/2022

Data de finalización: 31/05/2022

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: Baixa valoración na enquisa de satisfacción do alumnado
 

Actuacións a
desenvolver:

Sesións informativas dirixidas ao alumnado

Recordatorios a o longo do período de crumpimentación das enquisas
 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

23/06/2022 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 Medio Realizada 23/06/2022
31/05/2022 2021/2022 Medio Realizada 23/06/2022



 

 Modificación da optatividade no curso 2021-2022.

Denominación da
acción de mellora:

Modificación da optatividade no
curso 2021-2022.

Estado: Finalizada
Sgic: 2020-2021
Centro: 151 - E. U. de Enfermaría

(Ourense)
 

Data de comezo: 18/01/2021
Data de alerta: 08/03/2021
Data prevista de
finalización:

02/09/2021

Data de finalización: 30/04/2021

  

  

 

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

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Reincidencia en tasas bajas de matrícula en una de las materias optativas ofertadas
 

Actuacións a
desenvolver:

Desenrolo e planificación dunha nova materia optativa

 

Recursos financieiros: Propios do Centro
 

Observacións: Implementación dunha materia relacionada cos Estilos de vida e o Termalismo que
entroncaría co ideario de especialización  do Campus da Agua da Universidade de Vigo.

 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

03/05/2021 En proceso de realización

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

30/04/2021 2021/2022 Alto Realizada 25/06/2021 Sustitución da materia
"Atención e apio a
dependencia e
vulnerabilidade social"
pola materia "A
Enfermería nos estilos
de vida e o
Termalismo" a partir do
curso  2021-2022.



 

 Fomentar a mobilidade nacional/internacional no alumnado do Centro.

Denominación da
acción de mellora:

Fomentar a mobilidade
nacional/internacional no
alumnado do Centro.

Estado: En revisión
Sgic: 2020-2021
Centro: 151 - E. U. de Enfermaría

(Ourense)
 

Data de comezo: 04/09/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/05/2023

Data de finalización:

  

  

 

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

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Baixa participación na mobilidade
 

Actuacións a
desenvolver:

Sesións informativas ao alumnado pola coordinadora de internacional e alumnado que fixo
erasmus en anos previos.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

23/06/2022 Ralizouse novamente
unha sesión informativa
(07/03/2022) co alumnado
de segundo curso na que
participou a coordinadora
de relacións
internacionais e unha
alumna erasmus

Realizada en parte

Sen Finalizacións. 



 

 Mellorar a imaxen do Centro perante o pintado dos espazos

Denominación da
acción de mellora:

Mellorar a imaxen do Centro
perante o pintado dos espazos

Estado: Finalizada
Sgic: 2020-2021
Centro: 151 - E. U. de Enfermaría

(Ourense)
 

Data de comezo: 07/07/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/08/2021

Data de finalización: 04/09/2021

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e

servizos
 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado:
 

Actuacións a
desenvolver:

Xestión das actuacións na Xerencia

 

Recursos financieiros:
 

Observacións: Mellora completada
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

23/06/2022 Realizada la intervención Realizada

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

04/09/2021 2021/2022 Alto Realizada 23/06/2022
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