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INTRODUCCIÓN 

A Escola Universitaria de Turismo de A Coruña, seguindo a dinámica dos cursos 

anteriores, establece o seguinte Plan Estratéxico de Acción Titorial para o curso 2019-

2020. 

No curso actual existen oito profesores titores para Grao en Turismo e o Programa de 

Simultaneidade de Grao en Turismo e CC Empresariais, implicados en tarefas de titoría 

que están levando a cabo a súa labor cos alumnos de primeiro, segundo, terceiro e cuarto 

curso do Grao en Turismo, e primeiro, segundo, terceiro, carto e quinto do programa de 

simultaneidade do Grao en Turismo e Grao en Ciencias Empresariais. 

Estase a procurar que a tarefa do titor sexa continua e progresiva de xeito que os titores 

manteñan o mesmo curso ou grupo, isto permite coñecer, por parte do titor, máis a fondo 

como é o alumno, as súas necesidades e problemáticas na etapa ou curso que lle 

corresponda.  

Na EUT-CENP atopamos alumnos que ingresan por primeira vez para realizar os catro 

anos do Grao e alumnos que, no segundo cuadrimestre, se incorporan por primeira vez 

para facer o Programa de Simultaneidade de Grao en Turismo e CC Empresariais. 

Ademais contamos con alumnos que fan a tarefa de compañeiro mentor (se detalla no 

plan de titorización). 

Achégase relación de profesores titores do curso 2019/2020: 

 

 

ASIGNACIÓNS PROFESORES TITORES DE CURSO 

2019/2020 

O profesor titor (docente na titulación) de curso se compromete a orientar, guiar e 

informar aos estudantes asignados nas súas necesidades académicas, así como recoller 

queixas e suxestións para un mellor desenvolvemento académico. Participa ademais na 

coordinación e avaliación do PAT. 

O profesor titor pode atender as súas demandas de forma personalizada ou grupal, 

presencial ou virtual. 

O obxectivo deste servizo de titorización é axudar e mediar na relación có Equipo 

Directivo e a Comisión de Garantía de Calidade da EUT-CENP para elo o titor remitirá 

as demandas a Coordinadora Xeral do PAT para a súa posterior reflexión e avaliación. 
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Coordinadora Xeral do PAT: Sarah Louise Moss 

GRAO EN TURISMO PROGRAMA DE 

SIMULTANEIDADE DE GRAO EN 

TURISMO + GRAO EN CC. 

EMPRESARIAIS 

1º  1º 

Antonia Pérez García Sarah Louise Moss 

  

2º  2º 

Lito García Abad Mavi Lezcano González 

  

3º  3º  

Elena Martín Cancela Óscar Ramos Montes 

  

4º  4º   

Carlos Rodríguez Carro Jakson Renner Rodrígues Soares 

  

 5º  

 Carlos Rodríguez Carro 

 

OBXETIVOS: 

Ofrecer ao alumnado unha estrutura para: 

º Facilitar a súa integración na EUT-CENP e na Universidade e favorecer a utilización dos 

recursos dispoñibles: páxina web, cursos da EUT-CENP e da UDC, servizos á estudantes (SAPE), 

intercambios Erasmus, etc. 

º Reforzar a filosofía docente da cultura universitaria de Bolonia. 

º Apoiar aos alumnos con necesidades especiais. 

º Orientar ante problemas académicos: técnicas de estudo, estratexias de xestión do tempo, 

organización de prácticas, etc. 

º Orientar ante problemas persoais e dar a coñecer os servizos a disposición na EUT-CENP e na 

UDC. 

º Conectar a os alumnos de Grao có mundo laboral e profesional e orientar a os mesmos sobre 

opcións de inserción laboral e formación continua. 
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PLAN DE TITORIZACIÓN CURSO 2019/2020 

A Coordinadora do PAT terá reunións periódicas: ao inicio do curso, ao finalizar o 1º 

cuadrimestre e a finalizar o curso cos titores, a súa vez os titores terán reunións periódicas 

cos seus alumnos ao inicio do curso, ao finalizar o primeiro cuadrimestre e ao finalizar o 

segundo cuadrimestre. 

Ademais se levará a cabo o proxecto de compañeiro mentor dirixido aos alumnos de novo 

ingreso, entendendo por este: a asignación dun Compañeiro Mentor dun curso superior 

(3º de Grao) que, ao longo do curso, apoie, oriente e guíe, dende a súa experiencia na 

Escola, un grupo de alumnos de novo ingreso. Cada compañeiro mentor terá asignado un 

grupo de estudantes de Grao.  

 

Funcións dos axentes implicados: 

 

Coordinadora Xeral do PAT 

 Convoca as reunións 

 Informa a Xunta de centro sobre o funcionamento do PAT 

 Coordina o desenvolvemento do PAT e aclara dúbidas sobre este 

 Anima a participación do profesorado e o alumnado. 

 Coordina o Portal web. 

 Propicia a coordinación entre profesorado titor e mentores 

 Elabora /coordina a elaboración dunha memoria final 

 

Profesor titor: 

 Participa na elaboración e coordinación do PAT 

 Orienta, informa e fai un seguimento do alumnado. 

 Desenvolve as actividades do PAT. 

 Participa na avaliación do PAT e da súa propia actuación. 

 Contribúe á coordinación pedagóxica do equipo docente. 

 Achega a documentación necesaria á Coordinadora Xeral para a elaboración da 

memoria final 

 

Alumnado mentor: 

 Colabora no desenvolvemento das actividades do PAT. 

 Ofrece información e acompañamento aos seus compañeiros (sobre o plan de 

estudos, actividades do centro e a Universidade...). 

 Participa do seguimento do proceso formativo dos seus compañeiros titorizados. 

 Fomenta a participación do alumnado en actividades e xestión do centro. 

 Asiste ás reunións de coordinación. 
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Alumnado mentorizado: 

 Asiste e participa nas reunións de grupo, entrevistas individuais e entrevistas 

virtuais do PAT. 

 Participa no desenvolvemento das actividades do PAT. 

 Desenvolve competencias de crítica, cooperación, implicación e participación na 

vida universitaria. 

 

CRONOGRAMA E RECURSOS 

 

XORNADA DE BENVIDA 

 

 Charla do Secretario Académico da EUT-CENP sobre información xeral da 

titulación e presentación do curso académico. 

 Charla da Relacións Externas da EUT-CENP sobre organigrama, persoal do 

CENP, web da EUT-CENP de A Coruña, instalacións, normativa e uso de 

servizos da EUT-CENP: biblioteca, sala de informática, salas de estudos, servizo 

de cafetería e de reprografía, cursos de formación complementaria. Faise entrega  

de circular informativa. Recollida de información sobre o perfil de ingreso 

(enquisa elaborada pola EUT-CENP). 

 Charla dos servizos da UDC/SAPE. 

 Charla Informativa sobre o noso servizo de biblioteca. 

 Charla do Xefe de Estudos da EUT-CENP sobre o sistema de ensino na Escola, 

(clases teóricas, seminarios e titorías), sistema de exames, horario de 1º de Grao 

e acceso e importancia das guías docentes. Faise entrega do horario e do 

calendario académico. Presentación dos programas de mobilidade e intercambio. 

Nesta mesma charla se aproveita para informar aos alumnos sobre o PAT. Charla 

da Titora de Prácticas sobre as prácticas en 1º de Grao de cara ao 2º cuadrimestre. 

 Charla informativa sobre metodoloxía xeral para facer traballos: formas de citar, 

formas de buscar información, obxectivos e redacción académica. Presentación 

do documento sobre o plaxio na elaboración dos traballos. 

 Para manter informado ao resto dos cursos se utiliza preferentemente o enderezo 

electrónico e se informa do inicio de clases, horas de presentación e materias, se 

achegan os horarios e información da distribución das aulas. 
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MES DE SETEMBRO 

 

 Presentación na aula da guía docente de cada materia polo profesor 

correspondente. 

 Realización de reunións necesarias para a planificación xeral do curso, prácticas 

do 1º cuadrimestre, planificación dos cursos complementarios e programa de 

calidade. 

 Charlas individualizadas, por parte do Relacións Públicas, para aqueles alumnos 

que se matriculan máis tarde. 

 Elección do delegado e subdelegado de 1º de Grao, e confirmación o cambios de 

delegados dos outros cursos. Reunión cos mesmos. 

 Presentacións dos compañeiros mentores a primeiro de Grao. 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE 

 Recoller información da caixa de correo de suxestións, reclamacións o 

felicitacións. 

 Detectar deficiencias e necesidades dos estudantes. 

 Comunicación continuada para todo o alumnado a través do enderezo electrónico: 

envío de novidades, actividades, concursos sobre turismo, cursos de idiomas, 

cursos de turismo accesible, cursos de protocolo e relacións públicas o curso de 

organización e xestión de eventos turísticos, oferta de emprego, prácticas, 

información sobre mobilidade internacional… 

 Infórmase a través da web www.cenpcoruna.es, correo electrónico, páxina en 

Facebook e conta de Twitter de todo aquelo que se considera de interese para o 

alumnado. 

 Orientar aos estudantes acerca da necesidade de elaborar correctamente o 

currículum académico enfocado segundo as perspectivas laborais. 

 Charlas sobre programas Erasmus, onde participan outros alumnos que estiveron 

de Erasmus. 

 Organización de actividades complementarias nalgunhas materias a criterio e 

proposta individual do profesor titor (saídas de campo, charlas na EUT-CENP ás 

que se convida a responsables ou altos cargos relacionados co Turismo…) 

 Ciclo de conferencias “Viaxes e viaxeiros” 

 Curso de Turismo Accesible, Idiomas e outros relacionados co turismo. 

 Revisión de logros e deficiencias. 

 Reunións periódicas cos delegados de cursos. 

 Incorporación das evidencias ao plan de calidade da UDC. 
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SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 Xornada de Orientación laboral dirixida aos alumnos en la cal participan ex 

alumnos que están traballando nos diferentes sectores turísticos (axencias de 

viaxes, hoteis, empresas de servizo turístico, concellos, empresas privadas…) 

 Recoller información da caixa de correo de suxestións, reclamacións o 

felicitacións. 

 Detectar deficiencias e necesidades dos estudantes. 

 Comunicación continuada para todo o alumnado a través do enderezo electrónico: 

envío de novidades, actividades, concursos sobre turismo, oferta de emprego, 

prácticas, información sobre mobilidade internacional… 

 Informase a través da web www.cenpcoruna.es, correo electrónico, páxina en 

Facebook e conta de Twitter de todo aquelo que se considera de interese para o 

alumnado. 

 Orientar aos estudantes acerca da necesidade de elaborar correctamente o 

currículum académico enfocado segundo as perspectivas laborais. 

 Organización de actividades complementarias nas algunhas materias a criterio e 

proposta individual do profesor titor (saídas de campo, charlas na EUT-CENP ás 

que se convida a responsables ou altos cargos relacionados co Turismo…) 

 Revisión de logros e deficiencias. 

 Reunións periódicas cos delegados de cursos. 

 Incorporación das evidencias ao plan de calidade da UDC. 

 

FINAL DO SEGUNDO CUADRIMESTRE 

 

 Recollida de datos e propostas para elabora un plan de mellora cara ao próximo 

curso. 

 Revisión das actividades realizadas. 
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LISTADO RESUMO DE ACTUACIÓNS: CURSO 2019/2020 

ACCIÓNS OBXECTIVOS DESTINATARIOS RESPONSABLE CALENDARIO SEGUIMENTO 

Xornada de 

Benvida 

Conseguir a 

Integración dos 

alumnos de 

novo ingreso 

Alumnos de 1º de 

Grao 

Dirección da 

EUT-CENP 

 

Relacións 

Públicas da EUT-

CENP 

9 de setembro 

de 2019 

-Listado de 

alumnos 

asistentes 

Charlas 

individualizadas 

Conseguir a 

Integración dos 

alumnos de 

novo ingreso 

 Relacións 

Externas da EUT-

CENP 

Durante todo o 

mes de 

setembro e 

parte de 

outubro 

-Charlas 

individualizadas 

aos alumnos que 

se matriculan 

máis tarde 

Presentación na 

aula da guía 

docente de cada 

materia polo 

profesor 

correspondente. 

Informar aos 

alumnos dos 

contidos, 

metodoloxía e 

avaliación de 

cada materia 

Alumnos de todos 

os cursos 

Profesores 

responsables das 

materias 

Durante o 

transcurso da 

primeira clase 

de cada materia 

(primeira 

semana de 

setembro) 

-Nas reunións de 

profesores 

Publicación do 

PAT 2017/2018 

Informar dos 

obxectivos e 

actividades a 

realizar ao longo 

do curso 

Todo o alumnado Dirección EUT-

CENP 

 

Coordinadora 

Xeral do PAT 

Primeira 

quincena de 

setembro 

-Memoria final 

do PAT e 

avaliacións dos 

titores 

Presentacións 

dos compañeiros 

mentores a 

primeiro de 

Grao, por parte 

doa alumnos de 

3º de Grao. 

Apoiar, orientar 

e guiar, dende a 

súa experiencia 

na Escola, un 

grupo de 

alumnos de 

novo ingreso. 

Alumno mentor: 2º 

de Grao. 

 

Alumno 

mentorizado: 1º de 

Grao 

Coordinadora 

Xeral do PAT 

 

 

Profesora 

responsable de 

Calidade 

Ao longo de 

todo o curso 

-Reunións cos 

alumnos. 

 

 

- Informe final 

Reunións 

periódicas cos 

delegados 

Aprobación de 

calendario de 

exames, 

informar das 

actividades que 

se farán ao 

longo do curso, 

detectar 

necesidades 

A través dos 

delegados se 

pretende facer unha 

primeira 

información 

Dirección da 

EUT-CENP 

 

 

 

 

Última semana 

de setembro ou 

primeira de 

outubro (1ª 

reunión) 

Ao inicio do 

segundo 

cuadrimestre e 

ao finalizar o 

mesmo 

-Dirección da 

EUT-CENP 

 

 

 

-Titores 

Recoller 

información da 

caixa do correo 

de suxestións, 

reclamacións o 

felicitacións. 

Detectar 

deficiencias, 

necesidades e 

reforzos 

positivos dos 

estudantes 

Todo o alumnado Dirección 

da EUT-CENP 

 

Profesor 

Responsable de 

Calidade 

Ao longo de 

todo o curso 

-Resposta e 

medidas as 

suxestións, 

reclamacións e 

felicitacións 

recibidas 

Organización de 

actividades 

complementarias 

nalgunhas 

materias a 

criterio e 

proposta 

individual do 

profesor titor 

 Todo o alumnado Dirección da 

EUT-CENP 

 

 

 

Profesor titor 

Ao longo de 

todo o curso 

-Enquisas de 

satisfacción 

 

 

- Profesor titor 
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(saídas de 

campo, charlas 

na EUT-CENP 

ás que convídase 

a responsables 

ou altos cargos 

relacionados co 

Turismo…) 

Comunicación 

continuada para 

todo o alumnado 

a través do 

enderezo 

electrónico e da 

web: envío de 

novidades, 

actividades, 

concursos, 

cursos de 

interese, ciclos 

de conferencias, 

oferta de 

emprego, 

prácticas, 

información 

sobre 

mobilidade 

internacional… 

Manter 

informado da 

actualidade 

Todo o alumnado Dirección da 

EUT-CENP 

 

Relacións 

Públicas da EUT-

CENP 

Ao longo de 

todo o curso 

-Enquisas de 

satisfacción 

-Titores 

Xornada - taller 

de Orientación 

laboral dirixida 

aos alumnos en 

la cal participan 

ex alumnos que 

están traballando 

nos diferentes 

sectores 

turísticos 

Manter 

informado ao 

alumnado da 

realidade laboral 

e posible vías de 

acceso ao 

emprego 

Alumnos de 3º e 4º 

de Grao 

Dirección da 

EUT-CENP 

 

 

Relacións 

Externas da EUT-

CENP 

Ao final do 

primeiro 

cuadrimestre 

-Número de 

participantes 

 

 

- Titores 

Xornada 

informativa 

sobre programas 

de mobilidade  

Informa ao 

alumnado da 

oferta para o 

vindeiro curso 

Alumnos de 2º y 3º Coordinadora 

departamental 

mobilidade  

Novembro do 

primeiro 

cuadrimestre 

Número de 

participantes 

Recollida de 

datos e 

propostas para 

elaborar un plan 

de mellora cara 

ao próximo 

curso. 

Potenciar 

aquelas 

actividades que 

han funcionado 

,mellorar outras 

e facer novas 

propostas 

De todos os 

alumnos e 

profesores titores 

Coordinadora 

Xeral do PAT 

 

 

Relacións 

Públicas da EUT-

CENP 

Final de cada 

cuadrimestre 

- Memoria do 

PAT 

Revisión das 

actividades 

realizadas 

  Coordinadora 

Xeral do PAT 

 

 

Relacións 

Públicas da EUT-

CENP 

Final de cada 

cuadrimestre 

- Memoria do 

PAT 
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AVALIACIÓN 

Ao finalizar cada cuadrimestre se farán reunións cos alumnos e cos titores que valoren a 

utilidade do PAT, que permitan detectar necesidades ou debilidades, e tamén fortalezas 

do mesmo. A intencionalidade do PAT é servir de fonte de información e avaliación das 

diferentes actividades planificadas cada curso de cara a orientar e apoiar ao alumnado en 

xeral da EUT-CENP. 


