
    
   Campus de Pontevedra 

 

Facultade de 
Belas Artes 
 

 

 

1 

 

Presidenta 
Silvia García González 
Secretario 
Marcos Dopico Castro 
Vocais 
Profesorado 
Dolores Dopico Aneiros  
Carlos Tejo Veloso 
José Chavete Rodríguez 
Anne Heyvaert 
Ignacio Barcía Rodríguez 
 
Alumnos 
Pilar Picas Abella 
 

 

COMISIÓN DE GARANTÍA DA CALIDADE 
5 de xullo de 2017 
 
Ás 11:00 h. do día da data, na sala de xuntas do Departamento de 
Debuxo 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 2 de marzo de 2017 
2- Informe da presidenta. 
3- Aprobación se procede das guías docentes das titulacións do centro para o curso 17/18. 
4- Aprobación se procede das datas das probas de avaliación extraordinarias para o curso 17/18. 
5- Suxestións/necesidades de formación do PDI para o seu traslado á Área de Formación e Innovación 

Educativa. 
6- Actualizar se procede o «Plan operativo de información pública». 
7- Actualizar se procede os «Criterios de selección de recursos materiais e proveedores» 
8- Rogos e preguntas. 

---o0o--- 
 
1. A probación, , se procede, da acta anterior do 2 de marzo de 2017 

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 das guías docentes das titulacións do centro para o curso 17/18. 

O vicedecano de calidade Marcos Dopico informa á comisión de calidade de diferentes erros na 
confección das guías docentes do Grado en Belas Artes. A pesar de solicitar a realización das guías 
docentes aos coordinadores das materias con suficiente antelación segundo os prazos internos marcados 
polo decanato, e a pesares de enviar a todos os coordinadores instruccións detalladas sobre a 
elaboración e cambios nas guías do vindeiro curso, algunhas delas atópanse incompletas ou incluso o 
coordinador/a non realizou ningún cambio con respecto ao curso pasado. Especialmente no apartado 
«7: Avaliación» atopáronse disfuncións na súa elaboración, non indicándose en qué consisten as probas 
de avaliación tanto ordinarias como extraordinarias, feito que pode ocasionar un perxuizo para o 
alumnado ao non ter información sobre o tipo de proba de avaliación a realizar, especialmente nas 
convocatorias extraordinarias. En boa parte das guías tampouco se actualizou a bibliografía e fontes de 
información especializada ao novo formato.  
 
Dado que a correcta elaboración das guías docentes é unha obriga docente e o seu incumprimento pode 
traer consecuencias segundo o documento «R2 DO-0201P1 Procedemento para o seguimento da 
docencia da Facultade de Belas Artes: Normativa de cumprimento interno» no seu punto 2. 
«Planificación docente e xestión das Guías docentes (prazos, aprobación, revisión e publicación)» do 
Sistema de Garantía Interno de Calidade, a comisión decide non aprobar as guías dos cursos 2º, 3º e 4º 
de Grao en Belas Artes. As guías docentes supoñen unha garantía para o correcto desenvolvemento da 
docencia, tanto para o PDI como para o alumnado. Nas materias «Sistemas de representación» 
coordinada por Manuel Moldes, «Técnicas gráficas» coordinada por Manuel Dimas, «Arte e Espazo 
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Social» coordinados por Fernando Casas, e «Xestión, ámbito artístico e mundo profesional» coordinada 
por Xosé Manuel Buxán atopáronse erros ou omisións que fan imposible aprobar as guías docentes 
correspondentes aos cursos 2º, 3º e 4º do Grao en Belas Artes. Emprazase aos profesores coordinadores 
implicados a subsanar os erros atopados para poder aprobar as correspondentes guías na seguinte xunta 
de facultade. En canto as guías docentes das titulacións de Mestrado Universitarios en Arte 
Contemporáneo: Creación e Investigación, Libro Ilustrado e Animación Audiovisual e Deseño e 
Dirección Creativa en Moda adiase a súa aprobación á proxima xunta de facultade ao dispoñer doutros 
prazos de aprobación. 
Apróbase por asentimento as guías docentes das materias de 1º de Grao en Belas Artes. 

4. Aprobación se procede das datas das probas de avaliación extraordinarias para o curso 17/18. 
Apróbanse por asentimento. 

5. Suxestións/necesidades de formación do PDI para o seu traslado á Área de Formación e Innovación 
Educativa. 
Aprobanse as suxestións aportadas pola profesora Ana Soler no anexo correspondente no que solicita o 
aumento de prazas nos cursos de Comunity managers e xestión das redes sociais para unha mellora na 
difusión das tarefas dos grupos de investigación na universidade. 
A decana Silvia García propón a maiores a realización de cursos de aprendizaxe colaborativo e traballo 
en equipo. 

6. Actualizar se procede o «Plan operativo de información pública». 
O vicedecano de calidade informa sobre a necesidade da revisión anual e modificación, se procede, do 
«Plan operativo de información pública» aprobado o curso pasado. O vicedecano informa sobre o total 
cumprimento do plan durante a súa vixencia e a ausencia de disfuncións, polo que non compre ninguna 
modificación. Sen embargo insiste nalgunhos aspectos do plan que deben ser tomados en consideración. 
Tal e como se indica no plan, a comunicación a través do correo electrónico na mayoría das ocasións é a 
principal canle de comunicación co profesorado. Acórdase solicitar ao profesorado unha maior atención 
a este medio, recomendando tamén o uso da conta de correo que a universidade facilita aos seus 
traballadores, en detrimento de contas de correo de proveedores externos. Destra maneira, os eventuais 
problemas técnicos que podan xurdir quedarán rexistrados nos servidores da propia universidade. 
O vicedecando de calidade Marcos Dopico informa tamén que se está a valorar dende o decanato unha 
actualización e redeseño da páxina web do centro, xa que a tecnoloxía baixo a que foi elaborada atópase 
cada vez máis obsoleta. Aina asi, segue a funcionar sen problemas. 
Apróbase por unanimidade o «Plan Operativo de Información Pública» sen nengunha modificación. 
 

7. Actualizar se procede os «Criterios de selección de recursos materiais e proveedores» 
Apróbanse por unanimidade sen realizar nengunha modificación, toda vez que non se atoparon 
disfuncións nen carencias no mesmo ao longo do curso pasado. 
 

8. 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 

 

  

 


