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3 Ficha básica do PAT do centro  
 
 

 

 

 
Ámbito  

de    

aplicación 

 

GRAO EN COMERCIO  

MESTRADO EN COMERCIO INTERNACIONAL 

MESTRADO EN DIRECCIÓN DE PEMES 

Persoa/s 

Coordinadoras do 

PAT- ANEAE 

 
PAT Grao en Comercio:  
 

M  Carmen Pad n Fabeiro 
 
PAT Mestrado en Comercio Internacional: 

Pablo Cabanelas Lorenzo 

PAT  Mestrado en Direcci n De PEMES:  

ngeles Sandoval P rez 

 
 
PIUNE: Jacinto Gonz lez Dacosta 
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4 Obxectivos xerais  
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5 Principios de actuación do PAT 
 

 

 

 

 

 

 

6 Axentes implicados 
 

 
 

6.1 Equipo decanal 

6.1.1 Implementación do PAT nos mestrados 

6.2 Comisión de Garantía de Calidade 

PAT-ANEAE 
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6.3 Coordinación do PAT-ANEAE 

6.4 Persoas titoras: Do PAT-ANEAE en xeral e específicos para a atención ás 

necesidades específicas de apoio educativo-ANEAE 

Titores/as xerais do PAT-ANEAE: 
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Titores/as PIUNE (ou programa equivalente): 

 

 

 

6.4 Criterios de Selección de persoas coordinadoras e persoas titoras: 
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6.5 Estudantado titor 
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6.6 Estudantado 

7  Organización xeral 
 

8  A metodoloxía 
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9 Plan de titorización PAT-ANEAE: ORIENTA-T  
 

9.1 Actuacións de titorización xerais para todo o alumnado do centro 
 

 

9.1.1 Actuacións de acollida e presentación do PAT ANEAE 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2 Acto de presentación ao alumnado de 2º, 3º e 4º de grao 
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9.1.3 Ciclo de conferencias, seminarios e/ou xornadas 

9.2 Actuacións de titorización para o alumnado dos Graos 
 

9.2.1 Actuacións de apoio e seguimento 

9.3  Actuacións de titorización para o alumnado dos Mestrados 

9.3.1 Orientación profesional especifica 
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10 Avaliación  
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11 Cronograma de desenvolvemento do PAT-ANEAE: ORIENTA-T  
 

Plan de Acción Titorial e Atencións ás Necesidades Específicas de 
Apoio Educativo PAT-ANEAE 
Curso: 2022-2023 

Accións para o alumnado do Centro 

Actividade 

Acto de acollida 
 Ver calendarios acad micos 

correspondentes 

Ciclos de conferencias, 

seminarios, talleres programados... 

Informar se debidamente cando se 

programen eventos desde tipo. 

Accións para o alumnado da titulación de Grao En Comerc io  

Actividade 

Acción nº 1.  
No inicio do curso (principios de 

setembro) o equipo decanal reunirá ó 

profesorado titor procedendo a impartir as 

oportunas instrucións, recomendacións, e a 

resolver as posibles dúbidas.  

Persoas titoras do PAT Inicio do curso 

Acción nº 2.  
No acto de inauguración do Curso 

(data oficial de inicio do Curso académico), coa 

presenza do profesorado titor, informarase ó 

novo alumnado do funcionamento do PAT do 

Centro, xunto cos outros elementos organizativos 

e académicos do Centro que sexan de interese 

(organización da docencia, participación do 

alumnado nos órganos colexiados do Centro, 

prácticas en empresas, relacións internacionais, 

bolsas, servizos universitarios, regulamentos e 

normativas, uso da biblioteca, enquisas de 

avaliación docente,..). 

 

Alumnado de novo 

ingreso 
 Actos de inauguraci n e acollida 

de grao / mestrados 

Acción nº 3.  

No mes de outubro/novembro o 

profesorado titor terá unha reunión co 

alumnado titorizado para unha primeira 

toma en contacto, explicándolle o obxectivo 

do programa de titorización, o xeito de 

manterse en contacto, e obtendo do 

alumnado a información precisa sobre as 

Alumnado de grao outubro/novembro 
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súas necesidades.  

 

Acción nº 4.   
Ó longo do curso o profesorado titor 

procederá a realizaren un seguimento do 

alumnado titorizado ó través de reunións en 

grupos, ou de ser preciso, individuais. Porase 

especial énfase nas problemáticas xurdidas no 

desenvolvemento e coordinación da docencia, 

tanto nos aspectos persoais como grupais,     

 

Alumnado de grao  Todo o curso 

Acción nº 5. 
 No período final do curso académico 

procederase a avaliación do desenvolvemento do 

PAT. Para esta avaliación terase en conta a 

información aportada polo profesorado titor, o 

equipo decanal do centro e os grupos de interese 

representados na Comisión de Garantía da 

Calidade.  

A avaliación servirá de base para que a CGC 

elabore o informe anual de resultados do 

procedemento de orientación ó estudantado e 

propoña as recomendacións e propostas de 

mellora do PAT que considere necesarias 

perante o equipo decanal, o cal procederá á súa 

revisión previa á aprobación, se procede, por 

parte da Xunta de Facultade.  

 

Alumnado de grao  Final de curso acad mico 

Accións para o alumnado da titulación de Mestrado en Comercio 
Internacional 

Actividade 

Acción nº 1.  
No inicio do curso (principios de 

setembro) o equipo decanal reunirá ó 

profesorado titor procedendo a impartir as 

oportunas instrucións, recomendacións, e a 

resolver as posibles dúbidas.  

Persoas titoras do PAT Inicio do curso 

Acción nº 2.  
No acto de inauguración do Curso 

(data oficial de inicio do Curso académico), coa 

presenza do profesorado titor, informarase ó 

novo alumnado do funcionamento do PAT do 

Centro, xunto cos outros elementos organizativos 

e académicos do Centro que sexan de interese 

(organización da docencia, participación do 

alumnado nos órganos colexiados do Centro, 

prácticas en empresas, relacións internacionais, 

bolsas, servizos universitarios, regulamentos e 

normativas, uso da biblioteca, enquisas de 

avaliación docente,..). 

 

Alumnado de novo 

ingreso de mestrado en 

comercio internacional 

 Actos de inauguraci n e acollida 

de grao / mestrados 

Acción nº 3.  

No mes de outubro/novembro o 

profesorado titor terá unha reunión co 

alumnado titorizado para unha primeira 

toma en contacto, explicándolle o obxectivo 

do programa de titorización, o xeito de 

manterse en contacto, e obtendo do 

alumnado a información precisa sobre as 

Alumnado de mestrado 

en comercio 

internacional 

outubro/novembro 
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súas necesidades.  

 

Acción nº 4.   
Ó longo do curso o profesorado titor 

procederá a realizaren un seguimento do 

alumnado titorizado ó través de reunións en 

grupos, ou de ser preciso, individuais. Porase 

especial énfase nas problemáticas xurdidas no 

desenvolvemento e coordinación da docencia, 

tanto nos aspectos persoais como grupais,     

 

Alumnado de mestrado 

en comercio 

internacional 

 Todo o curso 

Acción nº 5. 
 No período final do curso académico 

procederase a avaliación do desenvolvemento do 

PAT. Para esta avaliación terase en conta a 

información aportada polo profesorado titor, o 

equipo decanal do centro e os grupos de interese 

representados na Comisión de Garantía da 

Calidade.  

A avaliación servirá de base para que a CGC 

elabore o informe anual de resultados do 

procedemento de orientación ó estudantado e 

propoña as recomendacións e propostas de 

mellora do PAT que considere necesarias 

perante o equipo decanal, o cal procederá á súa 

revisión previa á aprobación, se procede, por 

parte da Xunta de Facultade.  

 

Alumnado de mestrado 

en comercio 

internacional 

 Final de curso acad mico 

Accións para o alumnado da titulación de Mestrado en Dirección de 
PEMES 

Actividade 

Acción nº 1.  
No inicio do curso (principios de 

setembro) o equipo decanal reunirá ó 

profesorado titor procedendo a impartir as 

oportunas instrucións, recomendacións, e a 

resolver as posibles dúbidas.  

Persoas titoras do PAT Inicio do curso 

Acción nº 2.  
No acto de inauguración do Curso 

informarase aos novos alumnos do 
funcionamento do PAT. da titulación, xunto cos 
demáis elementos organizativos e académicos 
que lle sexan de interese (organización da 
docencia, prácticas en empresas, bolsas, 
servizos universitarios, regulamentos e 
normativas, uso da biblioteca, ..).  

Alumnado de novo 

ingreso de mestrado 

direcci n de PEMES 

 Actos de inauguraci n e acollida 

de grao / mestrados 

Acción nº 3.  

Ao principio de cada cuatrimestre o 

profesorado/titor, terán unha primeira toma 

en contacto co alumnado titorizado, 

explicándolle o obxectivo do programa de 

titorización, o xeito de manterse en 

contacto, e obtendo dos alumnos a 

información precisa sobre as súas 

necesidades e circunstancias persoais  

Alumnado de mestrado 

direcci n de PEMES 

Outubro/novembro 
Xaneiro/Febreiro 

Acción nº 4.   
Ó longo do curso o profesorado titor 

procederá a realizaren un seguimento do 

alumnado titorizado ó través de reunións en 

grupos, ou de ser preciso, individuais. Porase 

Alumnado de mestrado 

direcci n de PEMES 

 Todo o curso 
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especial énfase nas problemáticas xurdidas no 

desenvolvemento e coordinación da docencia, 

tanto nos aspectos persoais como grupais,     

 

Acción nº 5. 
 No período final do curso académico 

procederase a avaliación do desenvolvemento do 

PAT. Para esta avaliación terase en conta a 

información aportada polo profesorado titor, o 

equipo decanal do centro e os grupos de interese 

representados na Comisión de Garantía da 

Calidade.  

A avaliación servirá de base para que a CGC 

elabore o informe anual de resultados do 

procedemento de orientación ó estudantado e 

propoña as recomendacións e propostas de 

mellora do PAT que considere necesarias 

perante o equipo decanal, o cal procederá á súa 

revisión previa á aprobación, se procede, por 

parte da Xunta de Facultade.  

 

Alumnado de mestrado 

direcci n de PEMES 

 Final de curso acad mico 


