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Motivación:
A educación, e en especial a superior, pode ser considerada como un dos principais axentes dinamizadores
do crecemento económico da sociedade. Nesta liña, pódese afirmar que desenvolver unha docencia e investigación
de excelencia permite dispoñer de recursos humanos cun nivel adecuado para conquirir maiores cotas de
crecemento económico e competitividade, o que se traduce nun aumento do benestar social. Estes obxectivos de
excelencia na docencia e na investigación, básicos nas Universidades públicas, están relacionados directamente coa
Calidade. De tal modo, que en ocasións os termos calidade e excelencia semellan equivalentes, aínda que a calidade
é o vehículo para conquirir a excelencia. En calquera caso, nunha sociedade coma a actual, consciente da relación
entre crecemento económico e educación, a calidade coa que se presta un servizo está sendo unha compoñente
cada vez máis esixida.
O sistema universitario, como calquera outro sistema produtivo, require a existencia dun financiamento
que faga viable a súa sostibilidade e que impulse a calidade. Agora ben, os recursos que se dispoñan para a procura
da calidade docente e de investigación deben establecerse sobre principios de competencia e eficiencia; doutro
modo, poderase incorrer nun crecemento do gasto inaceptable.
A xestión dos recursos públicos debe ter como principios básicos a satisfacción das demandas da
cidadanía, cada vez máis esixente e sofisticada, e o mantemento de certa disciplina orzamentaria. Estes dous
principios, como se demostrou extensamente nos sectores educativos, poden ser acadados a través de mecanismos
que combinen incentivos económicos e competencia aberta. Unha condición necesaria para a introducción de
competencia e incentivos para a mellora da eficiencia e a calidade é dispoñer unha información homologable sobre
os procesos de produción do servizo.
Nun contexto universitario, a imposibilidade de definir a eficiencia en termos da maximización dun
beneficio leva a tratar de cuantificar a eficiencia a partir de indicadores específicos. Isto constitúe un reto para as
institucións públicas se estas pretenden coñecer o seu nivel de calidade ou aplicar técnicas de xestión na procura
da súa mellora. Dito doutra forma, a procura dos obxectivos de calidade debe axustarse necesariamente a unha
avaliación dos rendementos na docencia e na investigación, de tal modo, que permita identificar a relación entre
recursos dispoñibles e a producción obtida - servizo prestados.
Noutro contexto, a implantación dunha política de calidade en calquera sistema require a complicidade de
tódolos axentes implicados, sen distinción nin excusas. A calidade debe entenderse nun sentido global e, polo
tanto, común a todo o sistema. Isto é especialmente importante nos sistemas, coma o universitario, onde as
actuacións dos membros poden dispoñer de certa autonomía, que debe respectarse, permitirse e incluso
fomentarse. A calidade non se corresponde directamente coa busca da uniformidade e da unicidade, se non coa
coordinación e organización da pluralidade, indispensable para a dinamización da creatividade na Universidade.
Para unha efectiva implantación e viabilidade dunha política e cultura da calidade é necesario que o plan de
calidade considere os seguintes principios xerais e básicos:
i) Participación de tódolos axentes: O sentido global que presente o plan de calidade fai necesario a participación e
implicación de toda a comunidade universitaria; cada sector e unidade debe asumir as súas tarefas e obxectivos
logo de ser definidos dentro do plan xeral.
ii) Corresponsabilidade entre tódalas unidades e órganos persoais: Para a implantación eficaz do plan de calidade
é básico que a participación da comunidade universitaria se concrete na asunción de responsabilidades para o
seguimento das actuacións. Deste modo, poderase programar máis eficientemente as actuacións para a mellora e
avaliar os posibles puntos críticos nos procesos de implantación.
iii) Difusión do plan e das actuacións programadas, así como da publicidade das convocatorias públicas e
resultados de avaliación: A participación e corresponsabilidade han de establecerse a partir dun programa de
difusión estendido a toda a Universidade, e incluso ó entorno social. O programa de difusión presentará varias
fases, desde a presentación do plan ata a publicidade de resultados, pasando polas convocatorias de reunións para
concretar actuacións e convocatorias abertas para presentar solicitudes.
iv) Harmonización das actuacións para impedir desequilibrios excesivos entre as distintas unidades: Os programas
e actuacións do plan de calidade han de implantarse na busca da mellora equilibrada de tódalas unidades. Isto
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pódese reflectir na definición de programas piloto representativos para despois facer unha implantación
progresiva, ou ben a través de actuacións universais.
v) Eficiencia: No artigo 31.2 da Constitución do Estado Español do 1978 disponse “O gasto público realizará
unha dotación equitativa dos recursos públicos e a súa programación e execución respostarán ós criterios de
eficiencia e economía”. Estes principios sobre a eficiencia e economía veñen motivados no contexto social actual
nas seguintes razóns: Nas implicacións que a ineficacia ten sobre o déficit público, a esixencia da sociedade sobre
as utilizacións dos seus recursos e a necesidade dunha correspondencia entre gasto público e incremento do
benestar e prestación social. Polo tanto, a Universidade pública como depositaría de recursos públicos deberá ter
en conta a eficiencia e rendibilidade das súas programacións e propostas de dotación.
A Universidade de Vigo está participando activamente en sucesivos plans estatais e autonómicos de
avaliación da calidade das universidades, o que lle outorga unha experiencia e un compromiso para profundizar e
impulsar medidas para a mellora das actividades da Universidade. O plan de Calidade representa unha política
institucional da Universidade de Vigo na procura de mellorar a súa actividade docente, que é un fin esencial como
se dispón nos seus Estatutos e na Lei Orgánica de Universidades.
Correspóndelle ó Vicerreitorado de Innovación e Calidade a proposta, coordinación, seguimento e
avaliación do plan de calidade, así como doutros vicerreitorados e dos responsables dos órganos de xestión das
distintas unidades e servizos da comunidade universitaria.
Para a implantación dunha política de calidade no sistema universitario pódense considerar distintos
modelos organizativos; básicamente atendendo ós fins da institución ou ós axentes implicados nos procesos.
Deste modo, os plans de calidade, que substentan a política xeral da calidade, pódense concretar en: Docencia,
Investigación e Transferencia, Alumnado, Profesorado, Servizos, Centros, Departamentos,.…
Para a
Universidade de Vigo considérase adecuado utilizar un modelo de calidade baseado fundamentalmente nos fins da
institución e complementado con outros plans que atendan ós axentes. Deste modo formúlase o modelo de
calidade da Universidade de Vigo cun esquema matricial onde os elementos principais son os fins da institución:
Docencia, Investigación e Transferencia.
Como iniciación do plan xeral de calidade, neste documento preséntase o plan de calidade docente, onde
se disporán os programas e accións encamiñadas á identificación e mellora dos distintos procesos e axentes que
interveñenen no ensino universitario.
Presentación do plan de calidade docente:
O plan de calidade docente que se describe está baseado nos principios xerais anteriormente citados e
presenta ó alumno coma o elemento central e principal do ensino universitario. Deste xeito, os programas e
accións do plan de calidade atenden ós obxectivos de mellorar os procesos de transmisión, asimilación e avaliación
do coñecemento.
Esta orientación do plan de calidade docente, establece a necesidade de analizar os axentes e recursos do
sistema universitario coma medios para a mellora do ensino. En consecuencia, as liñas xerais, programas e
actuacións preséntanse cun enfoque da identificación e busca da mellora dos procesos de aprendizaxe.
O plan de calidade docente proponse levar a cabo ó longo do bienio 2005-2006, e os seus obxectivos
desenvólvense en tres liñas xerais que agruparán tódalas actuacións institucionais en política docente.
a) Identificación e Análise do estado actual das unidades e actividades docentes: Este é a fase inicial de cada un dos
programas ou actuacións, que permitirá identificar a situación actual das unidades e axentes que interveñen no
ámbito docente. A actividade de identificación engloba dous bloques básicos diferenciados: Identificación de
recursos para impartir a docencia, Identificación da organización do ensino e análise dos resultados docentes.
Evidentemente, esta liña de actuación ten como antecedente de partida a información disposta nos distintos
servizos, virreitorados, centros e departamentos da Universidade. Así mesmo, esta liña agrupará todas aquelas
actuacións que estanse a facer no contexto docente e coinciden cos obxectivos do plan de calidade
b) Definición de Indicadores para a Avaliación da calidade docente: Antes de avaliar a actividade docente é
necesario definir os criterios e unidades de medida que serán utilizadas; isto concretarase a partir dos Indicadores
da calidade docente, que se procurará que sexan homologables cos establecidos noutras universidades e axencias
para a calidade universitaria. Unha iniciativa nesta liña será a definición de criterios e indicadores para avaliar a
actividade docente do profesorado e os rendementos académicos dos alumnos. Estes dous procesos de avaliación,
pola súa importancia dentro do contexto universitario, están considerados dentro do plan de calidade; a avaliación
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do profesorado será indicativo do nivel de servizo docente que presta a universidade e o rendemento académico
do alumno polo nivel de resultados docentes obtidos.
c) Planificación de programas e actuacións de melloras da actividade docente: Esta iniciativa ten como finalidade o
establecemento de accións de mellora da actividade docente no relativo ás condicións básicas, o estímulo á
innovación e a relación co entorno social. Todo iso baixo as consideracións expostas nos principios xerais da
presentación. A planificación das melloras estará estructurada en tres actuacións globais: i) básica de mellora, que
atenderá as accións de mellora dos recursos e da organización das unidades e axentes da actividade docente, ii) de
innovación docente, que se presenta coma a implantación de novas tecnoloxías e métodos no ámbito do ensino e
iii) de relacións co entorno social, que se concretará en accións encamiñadas á proxección da universidade na
sociedade e ó establecemento de mecanismos de implicación da sociedade nas actividades docentes da
universidade.
Estructura do plan de calidade docente
O plan de calidade docente que se presenta estructurase a partir de programas e actuacións que terán unha
programación plurianual e coordinada con outros programas de calidade internacionais, nacionais e autonómicos.
Os distintos programas da Universidade entenderanse como ferramentas adecuadas para promover a participación
e corresponsabilidade de tódolos membros da comunidade universitaria, na procura de obter a docencia de
calidade que a sociedade demanda.
O plan de calidade docente preséntase con dous agrupamentos diferenciados: Programas propios da
Universidade de Vigo e Programas coordinados coas axencias de calidade estatal e autonómica. Cada un dos
agrupamentos terá unha metodoloxía e procedementos específicos, de acordo coa finalidade que se procura. Deste
modo, os programas coordinados coas axencias atenderán ós criterios e métodos que se establecen nas
convocatorias, mentres que os programas propios atenderán a criterios específicos da nosa Universidade. Neste
sentido, os Programas Propios que se consideran no plan de calidade atenden básicamente ós recursos docentes,
planificación da actividade docente, avaliación do rendemento escolar, avaliación da actividade docente do
profesorado, avaliación docente do alumnado, innovación docente e relacións co entorno social. A continuación
descríbense cada un dos programas propios.
Programa de Recursos Docentes: Este programa parte da existencia do POD (Plano de Organización Docente)
executado de acordo co plan de estudos que deben desenvolverse en cada centro e para cada titulación. O
programa céntrase fundamentalmente na identificación dos recursos existentes máis directamente relacionados co
ensino nas aulas e laboratorios. O programa iníciase co Sub-programa de Identificación dos recursos docentes: A
compilación de datos sobre a situación dos espazos docentes para prácticas estase a facer desde Setembro do ano
2003, e espérase rematar no 2004. O programa de Recursos docentes completarase coa análise da situación dos
espazos docentes e, posteriormente, coa definición de criterios cualitativos para o seu recoñecemento e dotación,
que se reflectirán mediante indicadores no Sub-programa de Indicadores de RD tales como condicións e seguridade das
instalacións e equipamentos e nivel de utilización. Da resulta da análise realízanse propostas de mellora, que se
disporán no Sub-programa de Melloras de RD, e que atenderán ós principios de eficiencia e equilibrio entre os
distintos centros e titulacións da Universidade. O Sub-programa de Melloras de RD, ademais de considerar a docencia
regrada das aulas e prácticas, atenderá ás necesidades comúns da docencia universitaria de salas de traballo para o
alumnado.
Programa de Planificación da Actividade Docente: Este programa comprenderá a análise da actual situación dos
procesos que están a considerar os centros e departamentos no relativo a: Aprobación e difusión dos programas
docentes das materias, organización e seguimento do cumprimento dos horarios de aulas, prácticas e titorias,
seguimento de cumprimento da execución dos programas das materias, seguimento do cumprimento da execución
das probas, publicación de resultados, períodos de reclamacións e entrega de actas e procedementos considerados
no caso de reclamacións e solicitudes de avaliación. Este sub-programa de Identificación da PAD, implantarase a través
de consultas ós decanatos e direccións dos centros e departamentos, que se farán por parte da área de calidade da
Universidade. Como no caso anterior, este programa parte da existencia do POD e da dispoñibilidade de unidades
de xestión académica en cada un dos centros docentes, cunha organización e procedementos administrativos
suxeitos ás normativas habituais nas institucións universitarias: matriculación, información, tramitacións de
expedientes e recepción de actas e documentos.
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O programa de PAD completarase coa avaliación da situación da organización docente nos centros, que se
reflectirá mediante indicadores no Sub-programa de Indicadores de PAD. Da resulta da análise realízanse propostas de
mellora, que se reflectirán no Sub-programa de Melloras de PAD, onde se prestará especial atención á implantación de
tecnoloxías da información para aumentar a eficiencia dos procedementos administrativos e da execución das
actividades docentes.
Programa de Avaliación do Rendemento Escolar: O programa de ARE ten por finalidade a análise dos resultados
académicos obtidos polo alumnado nas distintas materias das titulacións da Universidade. Deste modo, o
programa divídese en dous sub-programas: Sub-programa para a definición de indicadores da taxa de rendemento escolar e
Sub-programa de avaliación de materias/titulacións. O sub-programa sobre indicadores considerará a posibilidade de
utilizar indicadores recoñecidos, mentres que o sub-programa de avaliación ten por obxectivo a definición dos
criterios que permitan clasificar as materias/titulacións en situacións normais e extremas, desde o punto de vista
do rendemento escolar.
Programa de Avaliación da Actividade Docente do Profesorado: Como responsable e garante do proceso de
transmisión e avaliación do coñecemento do estudante, o profesorado é o axente básico para implantar unha
política tendente a conseguir o obxectivo dunha docencia de calidade. Por iso, é imprencindible establecer os
criterios e indicadores que poidan recoñecer, identificar e analizar as actividades docentes do profesorado para
alcanzar unhas maiores cotas de calidade.
O Programa de AADP dividirase en varios sub-programas: Sub-programa de Identificación da actividade docente
do profesorado, Sub-programa de opinión do alumnado e Sub-programa de avaliación docente do profesor. O primeiro sub-programa
IADP compleméntase co anterior sub-programa PAD e, ten por finalidade, a definición dos indicadores que se
considerarán para avaliar a actividade docente do profesorado, atendendo ó cumprimento docente, colaboración
na xestión docente e participación na mellora e innovación docente. Desde o punto de vista da recollida de
información, este sub-programa IADP descomponse en actividades nos centros, departamentos e outras unidades.
O Sub-programa de opinión do alumnado concrétase na execución de enquisas ós/ás alumnos/as, que pola súa vez
engloba: as preguntas, o proceso de execución e o tratamento dos datos. Por último, o Sub-programa da avaliación
docente do profesor comprende o estudo da utilización dos indicadores e datos das enquisas para establecer informes e
avaliacións globais do profesorado. Ademais este sub-programa conterá a aplicación dos resultados no relativo a
recoñecementos, reprobacións, mencións especiais e proposta de mellora.
Programa da Avaliación Docente do Alumnado: A avaliación dos coñecementos correspóndelle ó profesorado, e é
posiblemente, dentro do sistema de aprendizaxe, o proceso con maior grao de dificultade na aplicación. Neste
contexto, a Universidade como responsable da certificación da aprendizaxe do seu alumnado debe dispoñer de
mecanismos para ofrecer as máximas garantías de transparencia e valoración obxectiva nos procesos de avaliación.
Por isto, o Programa de avaliación docente do alumnado ten por finalidade o estudo do sistema de avaliación
completo considerando: as probas, os órganos avaliadores, os procedementos e a proposta de mellora. O
Programa, como nos casos anteriores, divídese en sub-programas: Sub-programa das probas ordinarias e extraordinarias e
Sub-programa de accións especias e complementarias. O Sub-programa das probas atenderá á existencia de criterios, á
obxectividade, á transparencia e ás garantías legais nos procesos de avaliación do alumnado. Ademais, considérase
a conveniencia de adicar especial atención ós procesos de avaliación cando concorran situacións repetidas cun
elevado índice de fracasos. Na analise distinguiranse probas: Ordinarias, que comprenden a execución e avaliación
realizada polo profesorado da materia onde se consideran as reclamacións ó profesor e ó departamento e Extraordinarias, que comprenden as probas e avaliacións feitas a través dun tribunal elixido para o efecto. Dentro das
avaliacións extra-ordinarias pódese agrupar o sistema de avaliación que considera o historial ou curriculum
académico do/a alumno/a, sen que exista unha proba adicional, e que o teñen implantado algunhas universidades
españolas coma na de Vigo.
O Sub-programa de accións especiais e complementarias ten por finalidade a implantación de iniciativas para axudar ó
alumnado na mellora da súa aprendizaxe e superación das probas de avaliación.
Programa de Innovación Docente: A innovación no ámbito docente universitario preséntase coma un programa
que atenda a dous aspectos diferenciados pero non excluíntes: a tecnoloxía e os métodos. Por innovación
tecnolóxica para a docencia pódese entender a implantación de ferramentas baseadas nas tecnoloxías da
información, para a axuda nos procesos da aprendizaxe (transmisión, asimilación e avaliación dos coñecementos),
ademais do apoio á xestión. Neste sentido, estas ferramentas son de utilidade xeral para tódalas materias e poden
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representar un cambio nos métodos da aprendizaxe no relativo a axuda ó entendemento de conceptos a partir da
súa capacidade de representación visual, busca de referencias bibliográficas a través de internet, simulación de
exemplos, realización de probas do tipo test con avaliación automática, execución de programas comerciais de
interese, comunicación para avisos, propostas de traballo, titorias,....
A Universidade está a facer un considerable esforzo na creación de aulas informáticas para cubrir a
denominada docencia de prácticas. Non obstante, no futuro inmediato debe considerarse a implantación das
tecnoloxías da información en todo o proceso educativo: aulas, prácticas e estudo. Para iso, considérase adecuado
poñer en marcha medidas para fomentar a adquisición polo alumnado de equipos informáticos persoais portátiles,
facilitar estes equipos ó seu profesorado, dispoñer nos centros os sistemas auxiliares que activen a utilización dos
sistemas da información e xestionar a adquisición de aplicacións informáticas para o uso eficiente dos sistemas.
Evidentemente, todo isto debe facerse de xeito progresivo e sobre unha planificación orzamentaria coordinada
entre centros, departamentos e servizos centrais.
Como complemento á docencia regrada vinculada directamente co plan de estudo que se dispensa nos
centros, é conveniente que a Universidade impulse outras medidas para a axuda ó estudo do alumnado. Nesta liña
de actuación estarían os programas relacionados coa titorización e axuda dirixidos ós alumnos que se matriculan
por primeira vez na Universidade. Estes programas de axuda á docencia deberían presentarse como un
compromiso entre os centros, departamentos e servizos centrais no relativo á dotación, recursos humanos e
garantías de éxito.
Dentro das iniciativas de innovación da Universidade, tamén son considerados os programas para o
fomento de asistencia do profesorado a cursos, seminarios, conferencias e congresos sobre metodoloxía didáctica,
participación en programas na converxencia no espazo europeo de ensino superior e participación nas actividades
que se enmarcan dentro da política lingüística da universidade.
Programa de Relacións co entorno social: A Universidade Pública como parte da sociedade é responsable ante ela
da utilización dos seus recursos, debendo atender especialmente as súas relacións. Estas relacións deben
formularse no dobre sentido e estar presentes en tódalas actividades da Universidade: docencia, investigación e
xestión. No caso docente esta relación no só ten interese institucional, tamén é de interese como complemento á
formación do alumnado, posto que lle permitirá coñecer as actividades profesionais e poñer en práctica os
coñecementos e habilidades adquiridos nas clases.
Co obxectivo de profundizar nesta relación Universidade-Sociedade, a Universidade trata de levar a cabo
dous programas de ámbito docente: programa da Universidade en empresas e programa de empresas na
Universidade. O programa da Universidade en Empresas, UNE, é unha universalización dos convenios de
prácticas dos alumnos nas empresas e institucións; de tal modo, que estas iniciativas sexan un obxectivo da
Universidade. O programa inverso da Empresa na Universidade, EMU, ten como obxectivo a introdución dos
coñecementos das empresas e institucións na Universidade. Isto xa se está a dar a través dos profesores asociados
incorporados na docencia regrada, pero o novo programa EMU trata de incorporar estes coñecementos e
habilidades do entorno social sobre materias non regradas e, polo tanto, non suxeitas a un plan de estudo definido.
Os programas destas materias ou conferencias, que se establecerán equivalentes a materias de libre elección,
poderían ser elaborados e impartidos en coordinación coas empresas.

Proceso que deberá seguirse para súa aprobación e aplicación:
• Presentación no Consello de Goberno.
• Información e difusión para presentar alegacións
• Tramitación ó Consello de Goberno para a súa aprobación
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