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COMISIÓN DE GARANTÍA DA CALIDADE 
21 de decembro de 2016 
 
Ás 12:00 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 19 de novembro de 2016 
2- Informe da presidenta. 
3- Aprobación se procede de troco do membro representante do PDI. 
4- Aprobación se procede do Informe de Revisión pola Dirección, curso 2015/2016 
5- Rogos e preguntas. 

---o0o--- 
1. Aprobación, se procede, da acta anterior do 19 de novembro 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 de troco do membro representante do PDI. 

Dado que o profesor Juan Carlos Meana, actual representante do PDI na Comisión de Garantía de 
Calidade, atópase desfrutando dun ano sabático proponse a súa sustitución polo profesor Ignacio Barcia 
Rodríguez. 
Apróbase o troco por asentimento. 

4. Aprobación se procede do Informe de Revisión pola Dirección, curso 2015/2016 
O vicedecano de calidade toma a palabra para explicar os aspectos principais do Informe de Revisión 
pola dirección do curso 15/16. En termos xerais o informe constata que non existen grandes 
problemáticas ou anomalías nas tres titulacións da facultade. Expóñense aqueles aspectos máis 
salientables do informe e faise especial incidencia nos plans de mellora propostos para o vindeiro curso. 
Apróbase o documento por asentimento. 

5. Rogos e preguntas 
Non se formulan 

Sen máis asuntos que tratar, remata esta xuntanza sendo as 12:30 H. do día da data. 
Vº Bº 

A Presidenta  

O Secretario 

 

  

 


