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COMISIÓN DE GARANTÍA DA CALIDADE 
2 de marzo de 2017 
 
Ás 11:00 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 21 de decembro de 2016 
2- Informe da presidenta. 
3- Aprobación se procede dos «Informes de Seguemento das titulacións do centro do curso 15/16». 
4- Rogos e preguntas. 

---o0o--- 
 
1. A probación, , se procede, da acta anterior do 21 de decembro 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 de Seguemento das titulacións do centro do curso 15/16» 

O vicedecano de calidade toma a palabra para explicar os aspectos principais dos Informes de 
Seguemento das titulacións Grao en Belas Artes, Mestrado en Arte Contemporánea, Creación e 
Investigación e Mestrado en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual do curso 15/16. O vicedecano 
informa sobre os cambios na estructura e contidos de dito informe con respecto ao curso pasado, así 
como na aplicación informática xestionado agora pola ACSUG. En termos xerais o informe segue a 
manter a mesma estrutura pero, boa parte do mesmo remite aos indicadores e as evidencias analizadas 
no Informe de Revisión pola dirección recentemente elaborado, analizado e aprobado pola comisión do 
SGIC. Por este motivo non é necesario unha análise tan detallada. 
 
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. Destaca no informe a necesidade 
dunha análise do obxetivo da Tasa de Graduación do Grao en Belas Artes, xa analizada anteriormente 
no Informe de Revisión pola Dirección, e que segue a ser imcumprida. O profesor Ignacio Barcia 
apunta como un posible problema o feito de que o obxetivo de Tasa de Graduación establecido na 
memoria da titulación non foi valorado correctamente e estableceuse dun xeito demasiado optimista. A 
memoria do Grao en Belas Artes foi a primeira titulación de Grao implantada na universidade, e boa 
parte dos obxectivos establecéronse tomando como referencia os estudos da anterior licencitura. Por 
oura banda o vicedecano de calidade apunta unha tendencia entre o alumnado a solicitar cada vez máis 
matrícula a tempo parcial, compatibilizando estudos e traballo, algo que en determinados casos 
afectaría á Tasa de Graduación da titulación. Son evidentes tamén os cambios na situación 
socioeconómica das familias e nos propios alumnos que poden influir directamente nos resultados de 
dita tasa. Recolleranse polo tanto estes datos de xeito máis detallado nos últimos anos e realizarase en 
vindeiras reunións unha análise das causas do incumprimento do obxectivo de calidade e establecerase 
un novo obxectivo máis realista. 
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Por outra banda, no curso 15/16 recolleronse novos datos ao respecto da satisfacción dos grupos de 
interese, como por exemplo a satisfacción coas titulacións dos egresados, empregadores e PAS. Dado 
que é o primeiro ano dos que dispoñemos de esas enquisas, será preciso realizar unha análise máis 
ampla no tempo para establecer novos obxectivos de calidade en esos items. A comisión acorda facer 
unha valoración en vindeiras reunións.    
 
Apróbase o documento por asentimento. 

4. Rogos e preguntas 
Non se formulan 

Sen máis asuntos que tratar, remata esta xuntanza sendo as 12:00 H. do día da data. 
Vº Bº 
 
A Presidenta 

 

 
 
O Secretario 

 

  

 


