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COMISIÓN DE GARANTÍA DA CALIDADE 
14 de novembro de 2015 

 
Ás  12:30  H. do día da data,  na sala de xuntas do decanato da 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra, baixo a presidencia do Sra 
decana, Silvia García González, e actuando como Secretario D. 
Marcos Dopico Castro e coa asistencia dos membros que á marxe se 
relacionan, escusando a súa ausencia dona. Mª Montserrat Martínez 
Molins. celébrase xuntanza desta Comisión delegada da Xunta de  
Facultade, para tratar os asuntos que se relacionan seguinte 

 
 

ORDE DO DÍA 
 

1- Aprobación, , se procede, da acta anterior de 29-Abril-2015 
2- Informe da Presidenta. 
3- Abordar os temas asociados á coordinación e mellora das titulacións segundo o punto de mellora 

da Acreditación das titulacións “2. Compromiso e Mellora Contínua”. 
4- Aprobación, se procede, do informe de Seguimento do curso 14/15 das titulacións da Facultade de 

Belas Artes. 
5- Rogos e preguntas 

---o0o--- 
 

1- Aprobación, se procede, das actas anteriores de 29-Abril-2015 
Apróbase a acta por asentimento. 
 

2- Informe da Presidenta 
A presidenta comenta brevemente que a incorporación de D. Carlos Rosón, director da Fundación 
RAC como membro representante da cidadanía dentro da Comisión de Garantía de Calidade do 
centro, supón unha aportación interesante na relación que se establece coa cidadanía de 
Pontevedra, xa que trátase dunha persoa relevante dentro do mundo da promoción da Arte 
Contemporánea que leva tempo colaborando coa facultade en diferentes actividades expositivas e 
de promoción da Arte. 
 

3- Abordar os temas asociados á coordinación e mellora das titulacións segundo o punto de mellora 
da Acreditación das titulacións “2. Compromiso e Mellora Continua”. 
Abórdanse o seguintes temas: 
- Análise dos Informes de coordinación. O responsable de calidade do centro fai unha análise 

dos aspectos esenciais reflexados nos informes de coordinación do centro. Nos tres informes -
titulacións de Grao e Master- destacan especialmente os problemas de coordinación coa 
docencia detectados por parte dos alumnos e que foron resoltos a través de diferentes reunións 
de coordinación. Raquel Grandón, representante da Área de Calidade da Universidade de 
Vigo explica que no caso da Facultade de Belas Artes, os Informes de PAT foron usados como 
informes de coordinación xa que reflexaban mellor a realidade do centro. Non obstante, faise 
necesario que a partir do próximo curso a realización dun Informe de Coordinación segundo 
os procedementos do Manual de calidade xa que no mesmo debe ser indicado o xeito de 
resolver os problemas surdidos. 

- Análise das Guías docentes para o curso 2015-2016. O responsable de calidade do centro 
indica os principais cambios realizados nas guías docentes para o vindeiro curso das titulacións 
Grao en Belas Artes e Master en Arte Contemporánea, Cración e Investigación. Estes cambios 
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viñeron motivados pola actualización das normativas de elaboración das guías docentes e das 
memorias das titulacións segundo as indicacións da Área de Apoio á Docencia e Calidade da 
Universidade.  Estes cambios céntranse fundamentalmente nas competencias, resultados de 
aprendizaxe e avaliación. En estas titulacións deberá iniciarse un proceso de actualización de 
tales memorias para adaptalas á vixente normativa, seguindo as recomendacións tanto do 
informe final de acreditación como da Área de Apoio á Docencia e Calidade. Para acometer 
este traballo, vese necesaria a creación dunha comisión de traballo específica. No caso do 
Master en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual indicase que se encontra nun proceso de 
modificación da súa memoria, sendo en este momento valorado por parte da ANECA, polo 
tanto todos os cambios que se poidan realizar quedan supeditados a esta circunstancia. 

- Análise e valoración dos resultados académicos. Para unha valoración detallada dos resultados 
académicos a comisión acorda trasladar este análise ó Informe de Revisión pola Dirección que 
proximamente deberá ser elaborado pola dirección do centro analizando en detalle estes 
resultados. 

- Análise do perfil de ingreso. O perfil de ingreso dos alumnos da facultade provén dun xeito 
maioritario do bacherelato artístico e humanidades, circunstancia coherente coa natureza dos 
estudos de Belas Artes. Este aspecto considerase relevante á hora da promoción das titulacións 
do centro dentro do perfil dos alumnos interesados, tal como xa se ben facendo. Dentro das 
titulacións de Master a procedencia dos alumnos/as é loxicamente máis heteroxenea. A nota 
media de acceso é dun 7. 

- Análise e valoración dos índices de satisfacción. Destácase o incremento de participación nas 
enquisas de satisfacción gracias á campaña especifica realizada polo centro tal e como recolle a 
proposta de mellora para o curso 2014-15. Este aumento destaca especialmente no sector 
profesorado. Nunha valoración dos resultados xerais de satisfacción, no caso do Grao en Belas 
Artes mantense por encima da media da universidade, mentres no caso dos másteres esa media 
é moi similar. Acordase seguir insistindo en campañas de animación á participación das 
enquisas do vindeiro curso. 

- Análise e valoración dos resultados do VAD. Realizase unha valoración dos resultados do 
VAD. O profesor Juan Carlos Meana salienta o desconcerto que supón os continuos cambios 
nas aportacións económicas do VAD e suxire unha reagrupación no reparto dos fondos para 
que éstos sexan máis eficaces e poidan ser destinados a accións máis globais dentro da 
facultade. 

- Análise e valoración da mobilidade na facultade. Existe unha alta mobilidade na facultade, 
destacando especialmente o número de alumnos propios que saen fora e os alumnos que se 
reciben na facultade. Dentro da Universidade de Vigo, o centro é un dos tres centros que máis 
alumnos erasmus e extranxeiros recibe. Salientase tamén a boa integración tanto académica 
como na vida universitaria dos alumnos recibidos, sen rexistrarse problemas de integración 
durante o curso pasado. En canto á mobilidade do profesorado é relativamente baixa, xa que 
so 4 profesores participaron en programas de mobilidade durante o curso 14-15. En este 
sentido salientase que o recente aumento na carga docente do profesorado complica dun xeito 
determinante a mobilidade do profesorado. 

- Análise das Queixas, Suxestións e Parabéns. O responsable de calidade do centro lembra que 
dende este pasado curso xa funciona o buzón QSP implantado segundo os procedementos de 
calidade da Universidade. É imposible realizar unha análise detallada xa que a Unidade de 
Estudos e Programas ainda non emitiu os informes das QSPs correspondentes. Ainda así 
informase que xa se recibiron queixas e parabéns, que todas elas foron respostadas e boa parte 
delas serviron para a detección dos problemas do centro, constatando a súa utilidade. Indicase 
a necesidade de continuar informando do seu procedemento, especialmente dentro do 
alumnado, xa que se detecta o pouco coñecemento do procedemento.    

 
4- Rogos e preguntas 

Non se formulan 
 

Sen máis asuntos que tratar, remata esta xuntanza sendo as 14:00 H. do día da data. 
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Vº Bº 
A Presidenta 

O Secretario 

 
 

 


