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COMISIÓN DE GARANTÍA DA CALIDADE 
19 de outubro de 2016 
 
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, 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 do 01 de xullo de 2016 
2- Informe da presidenta. 
3- Aprobación se procede dos informes do PAT das titulacións do centro do curso 2015-16 
4- Aprobación se procede dos informes de Coordinación das titulacións do centro do curso 2015/2016 
5- Rogos e preguntas. 

---o0o--- 
1. Aprobación, se procede, da acta anterior do 01 de xullo de 2016 

Apróbase a acta por asentimento. 
2. Informe da presidenta. A presidenta informa de que non existe ningún aspecto salientable a destacar no 

seu informe.  
3. Aprobación se procede dos informes do PAT das titulacións do centro do curso 2015-16. O vicedecano 

de calidade toma a palabra para explicar os principais aspectos a destacar derivados dos informes do 
Plan de Acción Tutorial do curso 2015/2016. 
Apróbanse os informes por asentimento. 

4. Aprobación se procede dos informes de Coordinación das titulacións do centro do curso 2015/2016. 
O vicedecano de calidade toma a palabra para explicar os aspectos principais do documento, dado que 
é un formato novo de informe que nunca se elaborara no centro. Establecese un debate sobre a 
pertinencia de potenciar as reunións de coordinación especialmente no ámbito da coordinación das 
materias, en todas as titulacións, xa que é unha das queixas máis frecuentes derivadas dos informes 
anuais do PAT. Así mesmo resaltase a necesidade de seguir traballando na mellora da coordinación de 
aspectos como os espazos de traballo, os espazos expositivos de TFG e TFM, a información sobre a 
mobilidade nacional e internacional e a coordinación entre departamento, aspectos todos reflexados no 
informe. A alumna Pilar Picas insiste na necesidade dun maior uso das ferramentas dixitais por parte do 
profesorado, en especial aquelas que faciliten a comunicación e as achegas do material docente das 
diferentes materias. Este é un aspecto susceptible de mellora e plantexase como obxetivo nas reunións 
de coordinación para o vindeiro curso.  
Apróbase o documento por asentimento. 
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5. Rogos e preguntas 
Non se formulan 

Sen máis asuntos que tratar, remata esta xuntanza sendo as 13:30 H. do día da data. 
Vº Bº 
A Presidenta 

 

O Secretario 

 

  

 


