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Liñas de actuacións 

O grupo xurde para mellorar as competencias transversais relacionadas co liderado, comunicación 
e motivación do alumnado da Escola de Enxeñaría Industrial a través da metodoloxía da mentoría. 

Por mor da crecente importancia destas competencias nas organizacións decidiuse realizar 
actuacións dirixidas á mellora do dominio do alumnado das devanditas competencias.  
 

 

Obxectivos 

Os obxectivos que perseguen o grupo de traballo son os seguintes: 

- Promover no alumnado a capacidade de asumir retos e saír da zona de confort que supón 
traballar cun grupo coñecido de compañeiros/as. 

- Lograr que o alumnado poida transmitir, a través da súa propia experiencia, puntos de vista, 
alternativas e aprendizaxes adquiridas. 

- Axudar ao alumnado a que sexan quen de enfrontarse a diferentes percepcións, 
comportamentos e respostas por parte doutros alumnos/as. 

- Fomentar no alumnado a autoavaliación en canto aos seus puntos fortes e febles no desexo 
de superación. 

- Mellorar as competencias comunicativas e de escoita activa. 

- Animar ao alumnado a fomentar a motivación entre pares. 
 

 

Plan de traballo 

No programa Acompaña, o alumnado de 2º curso do Mestrado de Enxeñaría Industrial mentorizará 

ao alumnado de 2º curso dos graos que se imparten no centro. Desbotouse a idea de que fose o 
alumnado de primeiro curso dos graos pola cantidade e dispersión  do alumnado.  



 

Vicerreitoría de Organización 

Académica e Profesorado 
 

   GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 

 

Para desenvolver a tarefa de mentor o alumnado no primeiro ano do mestrado recibirá unha 
formación de 20 horas orientada a desenvolver competencias relacionadas co autocoñecemento, 
comunicación, xestión de conflitos e colaboración.  

 
A devandita formación será ampliada no 1º e 2º curso da materia Dirección de empresa e Recursos 
Humanos e o achegamento á responsabilidade social corporativa da empresa, a través de obradoiros 

nos que se afondará na dimensión social e a responsabilidade ética da profesión (Compliance e 
códigos de conducta). 
 

Obradoiros “motivar a aprender facendo”: 
O obxectivo é achegar ao alumnado de 1º curso de grao as actividades desenvolvidas por outros/as 

estudantes que forman parte Das actividades estudantís desenvolvidas na escola e que son mostra da 
aprendizaxe activa (equipo Formula Student, club robótica, rama estudantil da Sociedade 
Internacional de Automatización (ISA), rama estudantil do Instituto de Enxeñeiros Eléctricos e 

Electrónicos (IEEE). 
 
O GID asesorará e coordinará os obradoiros realizados por este grupo de alumnos/as, así como as 

actividades de seguimento e impacto que as actividades terán no alumnado. 
 
Desenvolveranse relatorios e mesas redondas ao longo dos cursos de grao onde participará 

alumnado egresado. Os relatorios terán o obxectivo de achegar ao alumnado as experiencias do 
exercicio da profesión.  

 
Deste xeito o alumnado completará as súas competencias técnicas coas competencias transversais e 
a experiencia profesional do alumnado egresado. 

 
 
  

 


