
Plan de melloras do Máster en Técnicas Estatísticas 

As accións recollidas neste plan de melloras para o curso 2021-2022 proceden principalmente 
de dúas fontes: 

• Reflexión realizada como consecuencia do desenvolvemento dos primeiros ano do 
novo plan de estudos do Máster en Técnicas Estatísticas. 

• Herdanza de accións de mellora do plan antigo do Título. 

As accións de mellora que se recollen neste plan (revisadas e propostas), divídense en tres 
bloques: 

1. Accións de mellora xa executadas ao 100%. 
2. Accións de mellora en proceso de execución. 
3. Accións de mellora derivadas do funcionamento do Título no Curso 2020-2021. 

A modo resumo, inclúense na seguinte táboa as accións consideradas en cada un destes tres 
bloques: 

Bloque 1. Accións de mellora xa executadas ao 100%. 
 
AM1_PM1920 – Informes de prácticas de TFM. 
AM2_PM1920 – Recursos para o sistemas de docencia telemática. 
AM3_PM1920 – Renovación convenios TFM. 
AM1_PM2021 – Procedemento de elección de tribunais de TFM. 
AM3_PM2021 – Debate modelo de docencia del MTE. 
AM4_PM2021 – Desenvolvemento dos criterios de admisión do MTE. 
 
 
Bloque 2. Accións de mellora en proceso de execución. 
 
AM2_PM2021 – Actualización normativas e revisión información web. 
AM5_PM2021 – Mellora de información para os informes de seguimento. 
 
 
 
Bloque 3. Accións de mellora derivadas da implantación do novo título. 
 
AM1_PM2122 - Mellora do equipamento para a docencia telemática. 
AM2_PM2122 - Mellora dos ordenadores do alumnado. 
AM3_PM2122 - Revisión e actualización indicadores SGC. 
AM4_PM2122 - Reforzar convenios prácticas MTE. 
AM5_PM2122 – Creación de Coordinación de TFMs y Prácticas del MTE. 
 
 

 

  



Bloque 1. Accións de mellora xa executadas ao 100%. 

ACCIÓN DE MELLORA 

Código AM1_PM1920. 

Orixe Acción de mellora nova e integración coa acción de mellora AM5_PM1516. 

Ámbito de aplicación Criterio 1. Organización e desenvolvemento. 
Criterio 5. Recursos materiais e servizos. 

Análise causa 
Necesidade dun seguimento dos TFMs realizados polo alumnado en modalidade de 
prácticas en empresas, para así poder valorar a calidade da atención recibida e da 
súa formación. 

Definición/descrición 
proposta 

Elaborar un modelo de informe final que a o alumnado deberá cumprimentar unha 
vez feita a defensa do traballo. O informe deberá recoller a seguinte información: 

- Datas e horario de realización das prácticas na empresa. 
- Grado de satisfacción do alumno coas prácticas en xeral, coa titorización 

dende a empresa, coa dirección dende o MTE e coa cualificación obtida. 
- Melloras das perspectivas laborais como froito das prácticas. 

A Comisión de Título habilitará os mecanismos axeitados para a revisión dos 
informes. 

Datas Inicio: 01/4/2020. 
Fin: 10/10/2021. 

Estado/eficacia Aprobado o modelo de informe. 

Responsables Coordinador Xeral do MTE 

 

ACCIÓN DE MELLORA 

Código AM2_PM1920 

Orixe Acción de mellora. 

Ámbito de aplicación Criterio 5. Recursos materiais e servizos. 

Análise causa 
As universidades participantes no MTE cada vez son mais reticentes a financiar os 
gastos de licenzas derivado do uso dos sistemas de videoconferencia LifeSize 
(actualmente pagados ata febreiro de 2020). 

Definición/descrición 
proposta 

Xestionar a posibilidade de dar algún tipo de resposta coordinada dende as tres 
universidades a este problema recorrente de financiamento. 
 
En caso de non acadar unha solución axeitada por parte das universidades, valorar o 
uso de plataformas alternativas como MS Teams dende as aulas de 
videoconferencia. 

Datas Inicio: 1/2/2020. 
Fin: 01/09/2020. 

Estado/eficacia Aprobada en Comisión de Título a migración da docencia a MS Teams. 

Responsables Coordinadores do MTE, Comisión de Título, e responsables dos centros de 
importación do MTE nas tres universidades participantes. 



 

ACCIÓN DE MELLORA 

Código AM3_PM1920 

Orixe Acción de mellora. 

Ámbito de aplicación Criterio 1. Organización e desenvolvemento. 
Criterio 5. Recursos materiais e servizos. 

Análise causa 

Debido a un cambio na normativa xeral que rixe os convenios de prácticas con 
empresas, todos os convenios antigos deben ser renovados antes de novembro de 
2020. 
 

Definición/descrición 
proposta 

Xestionar a renovación de todos os convenios con empresas que expiran en 
novembro de 2020. 

Datas Inicio: 1/1/2020. 
Fin: 1/10/2020. 

Estado/eficacia Renovados todos os convenios de prácticas do MTE. 

Responsables Coordinador Xeral do MTE. 

 

 

ACCIÓN DE MELLORA 

Código AM1_PM2021 

Orixe Acción de mellora. 

Ámbito de aplicación Criterio 1. Organización e desenvolvemento. 
Criterio 2. Información e transparencia. 

Análise causa 
Nos últimos anos o número de TFMs defendidos está a sufrir un paulatino 
incremento que, en particular, se traduciu no curso 18-19, nunha carga moi elevada 
de traballo para o tribunal correspondente. 

Definición/descrición 
proposta 

 
Adecuar á normativa de TFM para permitir mais dun tribunal de TFM no mesmo 
curso académico é, ademais, elaborar un documento onde se especifique o 
procedemento de elección dos tribunais de TFM. 
 

Datas Inicio: 1/12/2019. 
Fin: 9/6/2021. 

Estado/eficacia Aprobados tanto o novo regulamento de TFM coma o novo procedemento de 
elección de tribunais de TFM. 

Responsables Coordinadores do MTE, Comisión de Título, e responsables dos centros de 
importación do MTE nas tres universidades participantes. 

 



ACCIÓN DE MELLORA 

Código AM3_PM2021 

Orixe Acción de mellora. 

Ámbito de aplicación Criterio 1. Organización e desenvolvemento. 
Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendemento. 

Análise causa 

A experiencia de docencia telemática motivada pola pandemia deu lugar a un 
debate interno no propio título relativo ó mellor modelo de docencia e o equilibrio 
desexado entre docencia presencial e telemática, mantendo sempre como eixo da 
docencia o carácter síncrono da mesma. 

Definición/descrición 
proposta 

Coordinar un debate dentro do persoal docente do MTE para valorar posibles 
modificacións no funcionamento das aulas de videoconferencia e acceso telemático 
ás aulas virtuais dende as que se imparte a docencia do MTE. 

Datas Inicio: 1/7/2020. 
Fin: 9/6/2021. 

Estado/eficacia 
Esta acción de mellora rematou coa decisión de migrar a MS Teams e a elaboración 
dun acordo de presencialidade (documento A5 da web 
http://eamo.usc.es/pub/mte/index.php/es/normativas-y-acuerdos-mte) 

Responsables Comisión de Título do MTE. 

 

ACCIÓN DE MELLORA 

Código AM4_PM2021 

Orixe Acción de mellora. 

Ámbito de aplicación Criterio 1. Organización e desenvolvemento. 
Criterio 2. Información e transparencia 

Análise causa 

 
Ante o incremento de solicitudes de información relativas ó MTE e o previsible 
incremento da matrícula no título, parece axeitado desenvolver os criterios de 
admisión contidos na Memoria de Verificación do Título. 
 

Definición/descrición 
proposta 

Elaborar un documento no que se desenvolvan e concreten os criterios de admisión 
no MTE contidos na Memoria de Verificación do Título. 

Datas Inicio: 31/7/2020. 
Fin: 4/2/2021. 

Estado/eficacia El documento resultante el Acuerdo A5 disponible en la web 
http://eamo.usc.es/pub/mte/index.php/es/normativas-y-acuerdos-mte 

Responsables Coordinadores do MTE e Comisión de Título 

 

 

 

 



Bloque 2. Accións de mellora en proceso de execución. 

ACCIÓN DE MELLORA 

Código AM2_PM2021 

Orixe Acción de mellora. 

Ámbito de aplicación Criterio 1. Organización e desenvolvemento. 
Criterio 2. Información e transparencia. 

Análise causa 

Ante a entrada en vigor do novo Título do Máster en Técnicas Estatísticas resulta 
necesario actualizar boa parte das normativas herdadas da titulación en extinción. 
 
Ademais, é recomendable reestruturar o repositorio de material asociado á xestión 
do MTE, así como revisar que os alumnos teñan á súa disposición na web toda a 
información relevante. 

Definición/descrición 
proposta 

Levarase a cabo unha actualización das normativas do MTE e unha revisión dos 
contidos da páxina web do Título. 

Datas Inicio: 01/05/2020. 
Fin: En execución. 

Estado/eficacia 
En execución. Neste momento están acadados practicamente todos os obxectivos 
desta acción de mellora, quedando pendente unicamente un remozado final de 
parte dos contidos da páxina web. 

Responsables Coordinador Xeral do MTE. 

 

ACCIÓN DE MELLORA 

Código AM5_PM2021 

Orixe Informe de Seguimento 

Ámbito de aplicación Criterio 2. Información e transparencia. 

Análise causa 

O indicador de duración media dos estudos actualmente non distingue entre 
estudantes que defenden o seu TFM en febreiro e os que o fan en xullo ou 
setembro. Dispoñer deste dato sería relevante para poder distinguir, por exemplo, 
entre os alumnos que rematan o MTE en 1,5 anos e os que o fan en 2 anos. 

Definición/descrición 
proposta 

Incorporar á base de datos propia do MTE a información relativa á data de defensa 
dos TFMs. 

Datas Inicio: 01/07/2020. 
Fin: En execución. 

Estado/eficacia Pendente da implantación doutras melloras na Base de Datos propia do MTE para 
acometer tamén esta outra mellora.  

Responsables Coordinador Xeral do MTE. 

 

 

 



Bloque 3. Accións de mellora derivadas do funcionamento do Título no Curso 2020-
2021. 

ACCIÓN DE MELLORA 

Código AM1_PM2122 

Orixe Acción de mellora 

Ámbito de aplicación Criterio 5. Recursos materiais e servizos. 

Análise causa 
O cambio da plataforma para a docencia telemática deixando de lado o hardware e 
o software de Lifesize require a mellora do hardware dispoñible para a docencia 
online. 

Definición/descrición 
proposta 

Valorarase a adquisición dos seguintes elementos para as distintas aulas de 
videoconferencia segundo as súas necesidades: 

- Cámara de Alta Definición 
- Dockstation para facilitar o cambio ente o equipo sobremesa e equipos 

portátiles. 
- Micro con altavoz de maior rango co actual. 

Datas Inicio: 1/7/2021 
Fin: Pendente. 

Estado/eficacia En execución. 

Responsables Coordinadores do MTE. 

 

ACCIÓN DE MELLORA 

Código AM2_PM2122 

Orixe Acción de mellora 

Ámbito de aplicación Criterio 5. Recursos materiais e servizos. 

Análise causa Os equipos de sobremesa para o alumnado dispoñibles na aula de docencia na USC 
están algo anticuados. 

Definición/descrición 
proposta 

Valoración de accións que permitan mellorar o seu rendemento (renovación 
completa dos equipos, ampliacións de memoria, discos duros SSD...) 

Datas Inicio: 1/7/2021 
Fin: Pendente. 

Estado/eficacia En execución. 

Responsables Coordinador Xeral do MTE. 

 

 

 



ACCIÓN DE MELLORA 

Código AM3_PM2122 

Orixe Informe de seguimento 

Ámbito de aplicación Criterio 2. Información e transparencia. 
Criterio 3. Sistema de garantía de calidade. 

Análise causa 
O procedemento interno de cálculo dos indicadores que se usan para a elaboración 
da web de SGC e do informe de seguimento levan anos se ser revisados ou 
actualizados. 

Definición/descrición 
proposta Revisar e actualizar o cálculo de todos os indicadores. 

Datas Inicio: 1/7/2021 
Fin: Pendente. 

Estado/eficacia En execución. 

Responsables Coordinador Xeral do MTE. 

 

 

ACCIÓN DE MELLORA 

Código AM4_PM2122 

Orixe Acción de mellora 

Ámbito de aplicación Criterio 1. Organización e desenvolvemento. 

Análise causa Debido o notable incremento das novas matriculacións no Título parece oportuno 
reforzar os convenios de prácticas do MTE con empresas e institucións. 

Definición/descrición 
proposta 

Contactar con novas empresas de cara a incrementar levemente a oferta de TFMs 
do MTE. 

Datas Inicio: 1/7/2021 
Fin: Pendente. 

Estado/eficacia En execución. 

Responsables Coordinadores do MTE. 

 

 

 

 

 



ACCIÓN DE MELLORA 

Código AM5_PM2122 

Orixe Acción de mellora 

Ámbito de aplicación Criterio 1. Organización e desenvolvemento. 
Criterio 4. Recursos Humanos. 

Análise causa 
O incremento de alumnado nos últimos anos esta a incrementar notablemente a 
carga de traballo asociada a todo o proceso de xestión de TFMs e prácticas en 
empresas, dificultando que poida ser levada a cabo coa debida atención. 

Definición/descrición 
proposta 

Explorar a posibilidade de creación dunha Coordinación de TFMs e Prácticas do 
MTE. 

Datas Inicio: 1/7/2021 
Fin: Pendente. 

Estado/eficacia En execución. 

Responsables Coordinador Xeral do MTE. 
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