
 Accións de mellora
 

 MELLORAR O GRAO DE SATISFACCIÓN DO ESTUDANTADO COA
PLANIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

Denominación da
acción de mellora:

MELLORAR O GRAO DE
SATISFACCIÓN DO
ESTUDANTADO COA
PLANIFICACIÓN E
DESENVOLVEMENTO DO
ENSINO

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G211V01 - Grao en

Relacións Laborais e Recursos
Humanos

 

Data de comezo: 01/09/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2021

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Unha taxa baixa de satisfacción do colectivo do estudantado coa planificacion e
desenvolvemento do ensino (2,68).

 

Actuacións a
desenvolver:

Mellorar o grao de satifacción do estudantado coa planificacion e desenvolvemento do ensino
a través das accións que se consideren convenientes. 

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Acercarse á meta de calidade asociada ás taxas de ocupación, preferncia
e adecuación

Denominación da
acción de mellora:

Acercarse á meta de calidade
asociada ás taxas de
ocupación, preferncia e
adecuación

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G211V01 - Grao en

Relacións Laborais e Recursos
Humanos

 

Data de comezo: 01/09/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2021

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Baixas taxas de ocupación, preferncia e adecuación. 
 

Actuacións a
desenvolver:

Acercarse á meta de calidade asociada ás taxas de ocupación, preferencia e adecuación. 

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Continuar no camiño da revisión e actualización periódica e constante da
páxina web.

Denominación da
acción de mellora:

Continuar no camiño da revisión
e actualización periódica e
constante da páxina web.

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G211V01 - Grao en

Relacións Laborais e Recursos
Humanos

 

Data de comezo: 01/09/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2021

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado:
 

Actuacións a
desenvolver:

Non abandoar o traballo de revisión e actualización periódica e constante da páxina web. 

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Estudar a posible creación dun perfil do Título en redes sociais.

Denominación da
acción de mellora:

Estudar a posible creación dun
perfil do Título en redes sociais.

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G211V01 - Grao en

Relacións Laborais e Recursos
Humanos

 

Data de comezo: 01/09/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2021

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Inexistencia do Título en redes sociais.
 

Actuacións a
desenvolver:

Estudar a posible creación dun perfil do Título en redes sociais. 

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Petición de máis profesorado estable.

Denominación da
acción de mellora:

Petición de máis profesorado
estable.

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G211V01 - Grao en

Relacións Laborais e Recursos
Humanos

 

Data de comezo: 01/09/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2021

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Cifra elevada de profesorado asociado.
 

Actuacións a
desenvolver:

Petición de máis profesorado estable.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Petición de persoal en formación.

Denominación da
acción de mellora:

Petición de persoal en
formación.

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G211V01 - Grao en

Relacións Laborais e Recursos
Humanos

 

Data de comezo: 01/09/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2021

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Carencia de persoal en formación. 
 

Actuacións a
desenvolver:

Petición de persoal en formación.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Solventar os problemas da brecha dixital no alumnado.

Denominación da
acción de mellora:

Solventar os problemas da
brecha dixital no alumnado.

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G211V01 - Grao en

Relacións Laborais e Recursos
Humanos

 

Data de comezo: 01/09/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Brecha dixital no alumnado constatada durante o confinamento.

 
 

Actuacións a
desenvolver:

Iniciar accións e medidas pertinentes, incluida a petición aos órganos competentes da UVigo,
para solventar os problemas da brecha dixital no alumnado. 

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Analizar as razóns do incremento da duración media dos estudos.

Denominación da
acción de mellora:

Analizar as razóns do
incremento da duración media
dos estudos.

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G211V01 - Grao en

Relacións Laborais e Recursos
Humanos

 

Data de comezo: 01/09/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2021

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: A duración media dos estudos volveuse incrementar por segundo ano consecutivo. Tendo en
conta a importancia de taxa, en canto indicador fundamental para valorar os resultados
académicos dunha Titulación, hai que procurar rachar con esta tendencia alcista e na medida
do posible, reducir o valor.

 

Actuacións a
desenvolver:

Analizar as razóns pola que se incrementou a duración media dos estudios e adoptar
medidas para reducir esta taxa.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Incrementar a taxa de graduación.

Denominación da
acción de mellora:

Incrementar a taxa de
graduación.

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G211V01 - Grao en

Relacións Laborais e Recursos
Humanos

 

Data de comezo: 01/09/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2021

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Importante descenso na taxa de graduación en comparación coa obtida no curso 2018/2019
e ademáis non alcanza a meta de calidade asociada a mesma. 

 

Actuacións a
desenvolver:

Iniciar accións para incrementar a taxa de graduación, en particular, para acadar á meta de
calidade asociada á mesma. 

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Subsanación do erro material existente nunha das guías docentes e, xa
que logo, modificar, cando proceda, o Plano de Estudos do Título

Denominación da
acción de mellora:

Subsanación do erro material
existente nunha das guías
docentes e, xa que logo,
modificar, cando proceda, o
Plano de Estudos do Título

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G211V01 - Grao en

Relacións Laborais e Recursos
Humanos

 

Data de comezo: 01/09/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización: 31/07/2020

  

  

 

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

desenvolvemento
 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Erro material na descripción dos contidos dunha das materias do Título, "Economía Laboral",
obrigatoria de 3º curso. 

 

 
 

Actuacións a
desenvolver:

Modificación sustancial del Título do Grao en RRLL e RRHH. 

 

Recursos financieiros: Non cómpre.
 

Observacións: Ante a imposibilidade de introducir modificacións parciais na memoria do Título, cómpre a
súa modificación sustancial o que será efectuada cando procedan outras modificacións máis
de fondo. 

 
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

15/11/2021 Ante a imposibilidade de
introducir modificacións
parciais na memoria do
Título, cómpre a súa
modificación sustancial o
que será efectuada cando

En proceso de realización



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

procedan outras
modificacións máis de
fondo.

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/07/2020 2019/2020 Medio En proceso de
realización

15/11/2021



 

 Incidir nos esforzos para a captación de alumnado.

Denominación da
acción de mellora:

Incidir nos esforzos para a
captación de alumnado.

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G211V01 - Grao en

Relacións Laborais e Recursos
Humanos

 

Data de comezo: 01/09/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización: 30/07/2020

  

  

 

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

desenvolvemento
 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: No curso 2018-2019 constatouse unha reducción importante no número de matrícula de novo
ingreso por prescrición, en concreto, foron 65 matriculados (I04-AC) o que supón un
importante descenso en comparación co novo alumnado que ingresou nos cursos anteriores.

 
 

Actuacións a
desenvolver:

Incidir nos esforzos para a captación de alumnado (visitas a institutos e colexios, anuncios en
prensa e outros medios de comunicación). 

 

Recursos financieiros: Facultade de CC. Xurídicas e do Traballo.  
 

Observacións:   
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

08/11/2021 Debido á situación
provocada pola COVID-19
(confinamiento
domiciliario dende o 14 de
marzo de 2020) as visitas
a institutos e colexios,
todas xa planificadas e
calendarizadas polo
Centro para a primavera
de 2020, foron
suspendidas. 

Na prensa escrita foi
publicado un anunio dos
Graos que se imparten na
Facultade de CC.

En proceso de realización



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

Xurídicas e do Traballo da
UVigo, entre eles, RRLL e
RRHH, na mesma data na
que foron publicadas os
resultados da ABAU.

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

30/07/2020 2019/2020 Medio Realizada 08/11/2021



 

 Seguir mellorando o ámbito de divulgación da Titulación, en particular, en
redes sociais estudiando a posibilidade da creación dun perfil específico.

Denominación da
acción de mellora:

Seguir mellorando o ámbito de
divulgación da Titulación, en
particular, en redes sociais
estudiando a posibilidade da
creación dun perfil específico.

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G211V01 - Grao en

Relacións Laborais e Recursos
Humanos

 

Data de comezo: 01/09/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización: 31/07/2020

  

  

 

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

desenvolvemento
 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Non existe un perfil específico da Titulo do Grao en RRLL e RRHH en redes sociais. 
 

Actuacións a
desenvolver:

Máis alá do que atinxe a información pública relativa á Titulación e ao Centro, hai que sinalar
que a Universidade de Vigo está moi presente en redes sociais (Facebook, Twiter, Instagram,
Linkedin), con gran actividade, publicando noticias de interese universitario, entre elas, cando
corresponda, as que afecten á Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo e ao Grao en
Relacións Laborais e Recursos Humanos.

 

Recursos financieiros: Facultade de CC. Xurídicas e do Traballo. 
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

15/11/2021 Debido a situación
provocada polo
confinamento domiciliario
a execución da medida
quedou en suspenso, sen
prexuízo de insistir na súa
execución en cursos
posteriores.

En proceso de realización

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/07/2020 2019/2020 Baixo En proceso de
realización

15/11/2021



 

 Incentivar a participación do profesorado en programas de mobilidade

Denominación da
acción de mellora:

Incentivar a participación do
profesorado en programas de
mobilidade

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G211V01 - Grao en

Relacións Laborais e Recursos
Humanos

 

Data de comezo: 01/09/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización: 31/07/2020

  

  

 

Documento:
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 4. Recursos humanos

 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Escasa participación do profesorado en programas de mobilidade, en número de 6 (I10). 
 

Actuacións a
desenvolver:

Actividades que incentiven a participación nestes programas.  

 

Recursos financieiros: Non se precisan.
 

Observacións:   

 
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

15/11/2021 Debido á situación
provocada pola COVID-19
(confinamiento
domiciliario dende o 14 de
marzo de 2020) os
programas de mobilidade
do profesorado foron
suspendidos. 

En proceso de realización

15/11/2021 Debido á situación
provocada pola COVID-19
(confinamiento
domiciliario dende o 14 de
marzo de 2020) os
programas de mobilidade
do profesorado foron
suspendidos.

Sen comezar



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/07/2020 2019/2020 Baixo Realizada 15/11/2021



 

 Analizar as razóns dunha baixa satisfacción coa Titulación por parte dos
grupos de titulados

Denominación da
acción de mellora:

Analizar as razóns dunha baixa
satisfacción coa Titulación por
parte dos grupos de titulados

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G211V01 - Grao en

Relacións Laborais e Recursos
Humanos

 

Data de comezo: 01/09/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización: 31/07/2020

  

  

 

Documento:
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 6. Resultados de aprendizaxe

 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Baixa satisfacción coa Titulación por parte dos grupos de titulados. 
 

Actuacións a
desenvolver:

Estudo e análise das razóns da baixa satisfacción por parte dos grupos de titulados. 

 

Recursos financieiros: Facultade de CC. Xurídicas e do Traballo. 
 

Observacións: Debido á situación provocada pola COVID-19 (confinamiento domiciliario dende o 14 de
marzo de 2020) a implementación da acción de mellora proposta quedou en suspenso.

 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

15/11/2021 Debido á situación
provocada pola COVID-19
(confinamiento
domiciliario dende o 14 de
marzo de 2020) a
implementación da acción
de mellora proposta
quedou en suspenso.

Realizada

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/07/2020 2019/2020 Baixo Realizada 15/11/2021



 

 Valorar por parte do órgano competente o incremento da taxa de
abandono

Denominación da
acción de mellora:

Valorar por parte do órgano
competente o incremento da
taxa de abandono

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08G211V01 - Grao en

Relacións Laborais e Recursos
Humanos

 

Data de comezo: 01/09/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización: 31/07/2020

  

  

 

Documento:
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Incremento da taxa de abandono da Titulación (I012-DO), pois tras un curso -2017/2018- no
que se logrou reducir a un 13,25 %, no curso 2018/2019 repuntou ata un 24,18%.

 

Actuacións a
desenvolver:

Valoración do incremento por parte do órgano competente. 

 

Recursos financieiros: Facultade de CC. Xurídicas e do Traballo. 
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

15/11/2021 Debido á situación
provocada pola COVID-19
(confinamiento
domiciliario dende o 14 de
marzo de 2020) a
implementación da acción
de mellora proposta
quedou en suspenso

En proceso de realización

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/07/2020 2019/2020 Baixo Sen comezar 15/11/2021
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