
 Acción de mellora
 

 Coordinación entre as materias do plan de estudos

Denominación da
acción de mellora:

Coordinación entre as materias
do plan de estudos

Estado: Finalizada
Sgic: 2020-2021
Centro: 107 - Escola de Enxeñaría

Aeronáutica e do Espazo
Titulación: O07G410V01 - Grao en

Enxeñaría Aeroespacial
 

Data de comezo: 01/03/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización: 10/12/2021

  

  

 

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

desenvolvemento
 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: Baixa satisfacción do alumnado coa coordinación entre as materias do plan de estudos
 

Actuacións a
desenvolver:

Revisión dos contidos das materias e das asignaturas do plan de estudos por parte do
coordinador de grao, en colaboración co profesorado.

Dada a recente implantación dos catro cursos de grao consideramos que é necesario facer
unha revisión dos contidos para evitar solapamentos ou carencias.

 

Recursos financieiros: Ningún
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 

Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

26/01/2022 Despois da implantación
de todos os cursos do
grao, e transcurrido un
curso dende a primeira
promoción, neste curso
púidose comezar a
realizar un balance global
do grao e, en concreto, o
coordinador da titulación
realizou:
- unha recompilación do
software empregado co
apoio do profesorado,
- unha primeira análise
dos contidos das distintas
materias do grao,

As accións correctoras en
cada asignatura quedaron
reflectidas no Informe de
coordinadión do Grao de
Enxeñaría Aeroespacial
do curso 2020/21



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

baseada na análise da
memoria e das guías
docentes mediante
reunións específicas e por
correo electrónico,
- análise das guías
docentes,
- coordinación dos
coordinadores dos cursos.

Finalizacións: 

Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

10/12/2021 2021/2022 Alto Realizada 26/01/2022 Estableceuse a
coordinación entre as
materias de terceiro e
cuarto curso do grao.
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