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Con
nvocatoria da
d CGIC do
o 15/11/201 7
Asiistentes á CG
GIC do 15/11/2017
Axeenda Básicaa do Sistemaa de Garantítía Interno de
d Calidade corresponddente ao currso 2017-18
R3--DO0102P33 Informes finais
f
de revvisión intern
na
 Grao en Enxeñaríaa dos Recurrsos Mineiro
os e Enerxéticos: Confoorme B
me B
 Grao en Enxeñaríaa da Enerxíaa: Conform
nformática: Conforme C, para a UVigo
U
 Mestraado en Xeoin
R3--DO0201P11 Informe de
d coordinacción relativo
o ao curso 2016-17
2
 Grao en Enxeñaríaa dos Recurrsos Mineiro
os e Enerxéticos
 Grao en Enxeñaríaa da Enerxíaa
nformática
 Mestraado en Xeoin
R1--DO0202P11 Plan de prromoción ddo centro rellativo ao currso 2017-20018
R1--DO0301P11 Plan operaativo de xesstión públicaa
R3--MC02 Info
orme QSP Periódico
P
Info
formes de In
nserción Lab
boral corresspondentes ao curso 20
016-2017
Info
forme de Práácticas Externas correspponde ao cu
urso 2016-2017
Sollicitude de renovación
n da Certifficación da Implantaciión do Sisstema de Garantía
G
dee
Callidade

Ábrese a seesión ás 13 horas e 15 minutos, nna Sala de Xuntas
X
do Módulo
M
de D
Dirección da Escola dee
Enxeñaría de Minas e Enerxía, presidida
p
poola Presiden
nta, Dona Natalia
N
Capaarrini Marín
n, e trátansee
os seguintees puntos daa orde do díía:

1. Constitu
ución da novva Comisión
n de Calidadde da ETSE
E de Minas
Procédese á constituciión da nova CGIG form
mada polos seguintes membros:
m
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Presideenta da comisiión:

Dire ctora da
Escoola

Natalia Cap
parrini Marín

Secretaaria da comisió
ón:

Coorrdinadora de
caliddade

Ángeles Saaavedra Gonzál
ález

Graddo EE

David Patiñ
ño Vilas

Graddo ERME

María Araú
újo Fernández

Mesttrado EM

Elena Alon
nso Prieto

Mesttrado XI

Higinio Go
onzález Jorge

Coordiinador/a Graos

Coordiinador/a Mestrrados
Enlace de Igualdade::

Teresa Rivaas Brea

Representante do PD
DI:

Elena Gonzzález Rodrígueez

Representante do Alumnado

Miguel Milllara Crispín

Representante dos Egresados:
E

Luisa Álvarrez Zaragoza

Representante da Sociedade:

Diego Lópeez González

Admin
nistrador/a do centro ou perrsoa en quen
deleguee:

Mª Carmen
n Romo Pérezz

Representante da UT
TC:

Raquel Gan
ndón Chapelaa

ón agradece ao alumno Marcos Goonzález Bello
o os seus serrvicios presttados.
A Comisió

2. Aprobacción, se proccede, da actta da sesión ordinaria celebrada o 28
2 de xullo de 2017.
Enviouse p
por correo electrónico
e
xunto
x
coa coonvocatoriaa desta CGIC
C.
Apróbase por asen
ntimento a acta, quue será publicada
p
definitivame
d
ente na sección
s
dee
CALIDADE
E/COMISIO
ON DE CAL
LIDADE do centro:
INICIO/C
htttp://minasyeenergia.uvigo
go.es/gl/calid
dade/comisio
on-de-calidaade

3. Informee da Coordin
nadora.
 O profesorado
o pode con
nsultar na SSecretaría Virtual
V
da UVigo
U
as E
Enquisas de Avaliación
n
ocente (EAD
D) do curso 2016-17. O prazo de reeclamaciónss rematou o 24 de outu
ubro.
Do
 O profesorado
o participan
nte na I C
Convocatoriaa Quinquen
nal pode cconsultar naa Secretaríaa
Virrtual da UViigo a puntuaación provissional acadaada no Proggrama da Avvaliación daa Actividadee
Do
ocente do prrofesorado, DOCENTIIA. O prazo
o de reclamaacións remaata o 16 de novembro.
n
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 O 6 de outubrro os coord
dinadores dde calidade da UVigo foron
f
convoocados a un
nha reunión
n
ond
de se nos in
nformou do seguinte:
o Nova RTP: As funcións addministrativvas relativass á calidadde dos cen
ntros estaráá
xestion
nada por o Xefe
X da Areea de Apoio
o á Investigaación e Traansferencia e á Xestión
n
de Cen
ntros e Departamentoos (Ignacio Arce Aram
mendi), a quuen lle corrresponderáá
xestion
nar datos e documentoos. As funccións acadéémicas estarrán xestion
nadas por a
coordin
nadora de calidade
c
e oos coordin
nadores de títulos,
t
a quuen lles corrresponderáá
facer an
nálises e red
dactar inform
mes.
o No mees de novem
mbro entrarrá en funcio
onamento una
u nova applicación de xestión do
o
SGC á cal se acced
derá desde a Secretaríaa Virtual. Teerán acceso a ela os coo
ordinadoress
de calid
dade, coord
dinadores dee títulos e o persoal ad
dministrativoo asignado a tarefas dee
calidad
de.
 Reccibíronse, para
p
os pro
ogramas dee acreditaciión, seguim
mento de tiitulacións e SGIC, oss
segu
uintes indiccadores do persoal
p
de ap
apoio:

Particcipación
n PAS en
n plan de
e formaación
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
%

26%
71%
86%

1000%

77%

771%

84%

SI

74%

NO

29%

2010

14%

0%
%
2011

20122

2013

23%

299%

16%
2014

2015
2

20116

PA
AS. Número e distribuciión por cateegoría:
PAS porr
TITULACIIÓN

Básiccas

Medias

U
Universitarias

Total geneeral

2016

1.00

4.17
4

7.33

12.50

6 a 10
1 años

111 a 15 años

16 a 20 añ
ños

3.33

2.00

PAS porr
Hasta 5 años
ANTIGÜED
DAD
2016

1.67
Funcionario

PAS por TIIPO
2016

21 a 25 años Más dee 25 años Total general
3.500

Con
ntratado

4.67

2.50
2

12.50

Laboral
Tottal Funcionario
o

Fijo
o

2.00
2

7.17

Total Laboral Total general
Fijo

Contrat
atado

4.33

1.000

5.33
5

12.50
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PAS porr
CATEGOR
RÍA

Ao1

C1 o 3

C2 o 4

Total geneeral

2016

0.33

5.50
5

6.67

12.50

PAS por SE
EXO

H

M

T
Total general

2016

5.00

7.50
7

12.50
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 Reccibíronse oss resultadoss de particippación e dee satisfacción nas enquuisas de satisfacción do
o
alum
mnado e do
o profesorad
do coas titullacións, do curso
c
2016/17:
Participación
P
n e satisfaccción do proffesorado:
%
Participación
n
por plan

Plan (COD
D+DESC)

V09
9G290V01 Grao en Enxeñ
ñaría da Enerrxía
V09
9G310V01 Grao en Enxeñ
ñaría dos Reccursos Mineiiros e Enerxééticos
V09
9M148V01 Máster
M
Univeersitario en Enxeñaría
E
de Minas
V09
9M151V01 Máster
M
Univeersitario en Xeoinformáti
X
ca
Tottais e MEDIASS por Centro
o

Valorac ión
MEDIA Global
por cuesttión e
por Cen
ntro

60 .61
66 .67
84 .38
63 .64
68 .83

3.16
3.55
3.69
4.05
3.61

Valoración
MEDIA Global
por cuestión e
por Centro

V09
9G290V01 Grrao en Enxeñaría da Enerxxía
V09
9G310V01 Grrao en Enxeñaría dos Recu
ursos Mineirros e
Eneerxéticos
V09
9M148V01 Máster
M
Univerrsitario en En
nxeñaría de Minas
M
V09
9M151V01 Máster
M
Univerrsitario en Xeeoinformátic a
Tottais e MEDIASS por Centro

41.4
49

53
3.57

2.89

25.3
37

41
1.82

2.93

39.5
53
14.2
29
34.4
40

56
6.67
33
3.33
49
9.17

2.95
2.96
3.10

%
Participación
por plan
p
p

ÓN. Plan (COD
D+DESC)
TITULACIÓ

%
Participación
por plan curso
anterior

Participacióón e satisfaccción do alu
umnado:

onsensuadoss coa ACS
SUG os criiterios e pprocedemen
ntos para o
 Forron concretados e co
arraanque do Programa
P
in
nstitucional dde Seguimeento das Tittulacións paara este currso 2017/188
(currso a avaliiar: 2016/17). Deixan de elaborrarse seguim
mentos inteernos de tíítulos e oss
segu
uimentos daa ACSUG serán
s
en tituulacións pun
ntuais.
No
o que atinxe á Escola:
o Todos os títulos deberán
d
elabborar o Info
orme de Revvisión pola Dirección (ata
( o 31 dee
xaneiro
o de 2018)
o O Messtrado en Enxeñaría
E
dee Minas segguirá processo de acredditación (xuño-xullo dee
2018)
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4. Aprobaación, se procede,
p
daa Axenda B
Básica do Sistema dee Garantía Interno de
d Calidadee
correspond
dente ao currso 2017-18
8.
Como cadaa comezo de curso, a Área
Á de Caliidade da UV
Vigo enviou a Axenda B
Básica (Anexo III) paraa
o desenvollvemento dee programaas de calidadde de centrros e titulaciións. Esta aaxenda reco
olle a listaxee
dos proced
dementos e rexistros a tratar
t
pola C
CGIC así como unha temporalizaciión dos messmos.
A Comisió
ón aproba por
p asentim
mento a axeenda básica do sistemaa de garantítía interno de
d calidadee
correspond
dente ao currso 2017-18

5. Ratificacción, se proccede, do rexxistro R3-DO
O0102P3 In
nformes finais de revisiión interna.
Tras a recllamación ao
os informess provisionaais de seguim
mento, apro
obada en C
CGIC do 28
8 de xullo e
enviada á A
Area de Caalidade da UVigo,
U
acheegáronsenoss os Informees finais de avaliación interna doss
Informes d
de Seguimen
nto das titullacións do C
Centro, do curso 2015/16 (Anexoo IV). Todaas os puntoss
incluídos n
na reclamacción presenttada foron aatendidos polo
p
que as puntuaciónn finais outo
orgadas noss
informes so
on as seguin
ntes:
o Graao en Enxeñ
ñaría dos Reecursos Minneiros e Eneerxéticos: Co
onforme B
o Graao en Enxeñ
ñaría da Eneerxía: Confoorme B
o Meestrado en Xeoinformát
X
tica: Conforrme C, paraa a UVigo
A Comisió
ón ratifica o rexistro R3--DO0102P33 Informes finais
f
de revvisión internna.

6. Aprobacción, se pro
ocede, do rexistro
r
R3--DO0201P1
1 Informe de
d coordinaación relativvo ao curso
o
2016-17.
A presiden
nta presenta o Informe de coordinaación do currso 2016-17
7 das titulaciións (Anexo
o V):
o Graao en Enxeñ
ñaría dos Reecursos Minneiros e Eneerxéticos
o Graao en Enxeñ
ñaría da Eneerxía
o Meestrado en Xeoinformát
X
tica.
Os informees son resulltado do traaballo conxuunto dos co
oordinadores dos títuloss, os coordiinadores dee
curso e os profesores--titores que participan nno Plan de Acción Tito
orial. A infoormación reecollida porr
parte dos ccoordinadorres e titores é plasmadaa no informee de coordin
nación perm
mitindo así a reflexión e
valoración do desenro
olo das activvidade doceentes e de organización
o
n. Froito dessta reflexión
n xorden oss
resultados, análises e propostas
p
dee mellora inncluídos no informe.
A Comisió
ón aproba por
p asentimeento o rexisstro R3-DO
O0201P1 Infforme de cooordinación
n relativo ao
o
curso 20166-17 dos tress títulos sinaalados.
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7. Aprobacción, se pro
ocede, do rexistro
r
R1 -DO0202P1 Plan de promoción do centro relativo ao
o
curso 20177-2018.
O plan dee promoción
n do centro
o foi aprob ado en Com
misión de Calidade
C
o 20 de xuñ
ño de 2017..
Introdúcen
nse agora actualizaciónss nas actividaades previsttas para o cu
urso 2017-188 (Anexo VI).
V
A Comisió
ón aproba po
or asentimeento o rexisttro R1-DO0
0202P1 Plan
n de promooción do cen
ntro relativo
o
ao curso 20017-2018.

8. Aprobacción, se proccede, do rexxistro R1-D O0301P1 Plan
P operativvo de xestióón pública.
Tras a reno
ovación da web
w da Esco
ola faise neccesaria a elaaboración du
un novo plaan operativo
o de xestión
n
pública (A
Anexo VII).. Neste documento ddetállanse os principaiss canles dee difusión e acceso á
informació
ón ao centro
o e as titulaciións adscritaas.
A Comisió
ón aproba po
or asentimento o rexistrro R1-DO0
0301P1 Plan
n operativo dde xestión pública.
p

MC02 Inform
me QSP Perriódico.
9. Aprobacción, se proccede, do rexxistro R3-M
Enviouse p
por correo electrónico previamennte á celebraación desta CGIC (Annexo VIII). O referido
o
documento
o recolle as queixas, su
uxestións e pparabéns recibidas duraante o cursoo 2016-17. Analízase
A
o
documento
o e a valoraación que see fai é posittiva xa que indica que o alumnaddo coñece os
o canles dee
QSP e quee son atendid
das, a maiorr parte de ellas, dentro dos
d prazos establecidos
e
s.
A presiden
nta Presentaa así mesmo
o o informe provisional de QSP relativo ao cuurso 2017-18
8 para á súaa
valoración por parte dos
d membro
os da comisi ón.
A Comisió
ón aproba po
or asentimento o rexistrro R3-MC02 Informe QSP
Q Perióddico

p
dos Informes de Inserció
ón Laboral corresponddentes ao curso
c
2016-10. Aprobación, se procede,
2017.
Enviáronsee por correeo electrón
nico previam
mente á ceelebración desta CGIIC (Anexo IX). Estess
informes n
non constitú
úen un rexistro da Axeenda de Caalidade, perro serán inccluídos no Informe
I
dee
Revisión p
pola Direcciión que deb
be ser elaboorado no mes
m de xaneeiro. Destacca a baixa reesposta doss
egresados dos graos xa que esttán en tornno ao 40% en ambos casos. Porr esta razó
ón os datoss
considéran
nse provision
nais e iransee completanndo a medid
da que se recciban mais rrespostas.
Coméntasee que gran parte
p
dos eggresados de grao que co
ontestaron encóntranse
e
e actualmentte cursando
o
estudos de mestrado, mentres qu
ue mais da m
metade dos egresados de
d mestradoo atópanse actualmente
a
e
traballando
o. D. Diego López Gon
nzález engadde que as saídas professionais dos titulados daa escola son
n
claramentee mellores que
q outras titulacións,
t
ppolo que seería interesan
nte preparaar unha notaa de prensaa
para poñerr este aspectto en valor.
A Comisió
ón aproba por
p asentim
mento os Infformes de Inserción Laboral
L
corrrespondentees ao curso
o
2016-2017.
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11. Aprobaación, se pro
ocede do In
nforme de P
Prácticas Extternas correesponde ao ccurso 2016--2017.
Enviouse p
por correo electrónico
e
previamente
p
e á celebraciión desta CG
GIC (Anexoo X). Este in
nforme non
n
constitúe u
un rexistro da Axendaa de Calidaade, pero será
s
incluíd
do no Inforrme de Reevisión polaa
Dirección qque debe seer elaborado
o no mes dee xaneiro.
O referido informe in
nclúe o listad
do de práctiicas externas tanto curriiculares com
mo extracurrriculares. A
destaca a graan variedadee de empressas nas que os alumnoss fan as práccticas. D. Diego
D
Lópezz
comisión d
González ssinala que poderíase
p
co
omparar estee aspecto co
on outras en
nxeñarías e preparar ou
utra nota dee
prensa.
ón aproba por
p asentimento o Infoorme de Práácticas Exteernas corressponde ao curso
c
2016-A Comisió
2017.

12. Aprobaación, se pro
ocede, da so
olicitude dee renovación
n da Certificcación da Im
mplantación do Sistemaa
de Garantíaa de Calidad
de.
A Certificaación da Im
mplantación
n do Sistem
ma de Garan
ntía de Callidade, proggrama Fides-Audit, foii
outorgada pola ACSU
UG o 7 de outubro
o
de 2014 e tiña que ser revisada no 2017. Por este motivo
o
preparousee unha soliicitude de renovación
r
da CISGC
C (Anexo XI).
X Esta soolicitude foi elaboradaa
conxuntam
mente coa Árrea de Calid
dade da UV
Vigo, con quen está conssensuada.
A comisió
ón comentaa algúns do
os apartadoos incluídoss no docum
mento e fiinalmente aproba
a
porr
asentimentto a solicitud
de de renovvación da C
Certificación
n da Implan
ntación do SSistema de Garantía
G
dee
Calidade.

13. Rogos e Preguntas.
D. Diego L
López Gonzzález sinala que o Duvvi debería priorizar, nass súas publiicacións, o centros
c
con
n
menor núm
mero de maatrícula paraa facelos maais visibles. Pregunta assí mesmo see se coñece o criterio a
seguir polo
o Duvi na sú
úa selección de novas e canto tardaan en publicalas.
A presiden
nta contéstallle que, de forma
f
reiterrada, mandááronse ao Duvi
D novas rrelacionadass coa escolaa
e que non fforon publicadas por seer consideraadas de baixxo interese.
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Sen máis aasuntos que tratar, leván
ntase a sesiónn ás 14 horaas e 25 minu
utos do día de hoxe, do
o que como
o
Secretaria d
dou fe en Vigo,
V
a quincce de novem
mbro de dou
us mil dezasete.

Vº e P
Prace

A Pressidenta

Natalia C
Caparrini Marín
M

A Secreetaria

Ánggeles Saaved
dra Gonzáleez
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A
ANEXO I
Convvocatoria dda CGIC do 15/11//2017
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Por orde d
da Presidentta, convócasse a todos oos membros da Comisió
ón de Garanntía de Calid
dade da EE
E
Minas e En
nerxía a unh
ha reunión ORDINAR
O
RIA que teráá lugar o díaa 15 de noveembro de 2017 na Salaa
de Xuntas do módulo de direcció
ón da EE M
Minas e Enerrxía ás 12:30
0 horas en pprimeira con
nvocatoria e
ás 13:00 ho
oras en segu
unda, para trratar os seguuintes punto
os da

O DÍA:
ORDE DO

nstitución da
d nova Com
misión de Caalidade da ETSE
E
de Minas.
M
Con
Aprrobación, see procede, da
d acta da seesión ordinaaria celebrad
da o 28 de xxullo de 201
17(*).
Info
forme da Co
oordinadoraa.
Aprrobación, se
s procede, da Axendaa Básica do
o Sistema de
d Garantíaa Interno de
d Calidadee
corrrespondentte ao curso 2017-18.
2
5. Rattificación, see procede, do
d rexistro R
R3-DO0102
2P3 Informees finais de rrevisión inteerna.
6. Aprrobación, se
s procede, do rexistroo R3-DO02
201P1 Informe de cooordinación relativo ao
o
currso 2016-17..
7. Aprrobación, see procede, do
d rexistro R
R1-DO0202
2P1 Plan dee promociónn do centro
o relativo ao
o
currso 2017-20118.
8. Aprrobación, see procede, do
d rexistro R
R1-DO0301
1P1 Plan op
perativo de xxestión públlica.
9. Aprrobación, see procede, do
d rexistro R
R3-MC02 In
nforme QSP
P Periódicoo
10. Aprrobación, see procede, dos
d Informees de Insercción Laboraal corresponndentes ao curso
c
2016-20117.
11. Aprrobación, see procede do
d informe dde Prácticas Externas co
orresponde ao curso 20
016-2017
12. Aprrobación, se procede, da solicitudde de reno
ovación da Certificación
ón da Implaantación do
o
Sisttema de Gaarantía de Caalidade.
13. Roggos e Pregun
ntas.

1.
2.
3.
4.
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Assistentes á CGIC do 15/11/2017.
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Asisstentes á Comisión
C
de Garantía Interna de Caliddade
do 15 de novembro de 2017
7
Ángeles Saavedra
S
González

SSecretariaa

Diego Lóp
pez González

R
Representtante da Sociedade
S

Luisa Álvaarez Zaraggoza

R
Representtante dos Egresadoss

María Araaújo Fernáández

C
Coordinad
dora Grao ERME

Miguel Millara
M
Crispín

R
Representtante do Alumnado
A
o de
M
Máster

Natalia Caaparrini Marín
M

PPresidentaa

Escusan
n a súa asistencia
Elena Alonso Prieto
o

C
Calidade Máster
M
EM
M

Elena Gon
nzález Rod
dríguez R
Representtante do PDI
P
Mª Carmeen Romo Pérez
P

A
Administrador/a do
o centro

Teresa Rivvas Brea

IIgualdade
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A
ANEXO III
Axenda Básica do
o Sistema de
d Garantíía Interno de Calidaade corresppondente ao curso
2017-18
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A
ANEXO IV
R
R3-DO010
02P3 Infoormes finaiis de revisiión internna.
 Grao en
n Enxeñarría dos Reccursos Min
neiros e Enerxéticos
E
s: Conform
me B
 Grao
o en Enxeeñaría da Enerxía:
E
Conforme
C
B
 Mestrado
M
en
e Xeoinfo
formática: Conformee C, para a UVigo
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A
ANEXO V
R3-DO02201P1 Infforme de ccoordinaciión relativo
o ao cursoo 2016-17.
Inforrme de coordinaciónn do curso
o 2016-17 das titulaccións:
 Grao
G
en Enxeñaría
E
ddos Recurrsos Mineiiros e Enerrxéticos
 Grao een Enxeñaría da Eneerxía
 Mestraado en Xeeoinformática
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ANEXO VI
V
R11-DO02022P1 Plan de
d promocción do cen
ntro relativvo ao cursso 2017-20
018
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ANEXO VII
V
R1-DO03
301P1 Plann operativvo de xestió
ón públicaa
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R3
3-MC02 Innforme QS
SP Periód
dico
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ANEXO IX
Informes de Inserciión Laborral corresp
pondentes ao curso 22016-2017
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ANEXO X
Informe de Práctticas Exterrnas corressponde ao
o curso 20116-2017
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ANEXO XI
X
Solicitud
de de reno
ovación daa Certificacción da Im
mplantación do Sisteema de Gaarantía de
Calidade

