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COMISIÓN DE GARANTÍA DA CALIDADE 
18 de xullo de 2017 
 
Ás 10:30 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 5 de xullo de 2017 
2- Informe da presidenta. 
3- Aprobación se procede dos periodos e calendarios das titulacións, curso 17/18. 
4- Aprobación se procede das guías docentes das titulacións, curso 17/18. 
5- Aprobación se procede das datas de presentacións dos TFM e dos TFG das titulacións, curso 17/18.. 
6- Revisión do estado das accións do plan de melloras especificados no Informe de Seguimento e no 

Informe de Revisión pola Dirección do curso 15/16. 
7- Revisión e actualización da información na web do centro e as súas titulacións, segundo o Plan 

Operativo de Información Pública. 
8- Revisión da documentación do SGIC (Manual de Calidade, procedementos e formularios do centro e as 

titulacións). 
9- Revisar e, se procede, actualizar a planificación sobre as accións de promoción segundo o «Plan de 

promoción do centro e as súas titulacións». 
10- Revisión dos obxectivos de calidade do centro, en especial o indicador «Tasa de graduación» da 

titulación do Grao en Belas Artes. 
11- Rogos e preguntas. 

---o0o--- 
 
1. A probación, , se procede, da acta anterior do 5 de xullo 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 dos periodos e calendarios das titulacións, curso 17/18. 

Aprobanse por asentimento. 
4. Aprobación se procede das guías docentes das titulacións, curso 17/18. 

Apróbanse por asentimento. 
5. Aprobación se procede das datas de presentacións dos TFM e dos TFG das titulacións, curso 17/18. 

Apróbanse por asentimento. 
6. Revisión do estado das accións do plan de melloras especificados no Informe de Seguimento e no 

Informe de Revisión pola Dirección do curso 15/16. 
O vicedecano de calidade toma a palabra para explicar os principais aspectos e estado do plan de 
melloras especificadas no Informe de Seguimento e Informe de revisión pola dirección do curso 15/16.  

- Con respecto a titulación de Grao en Belas Artes atópase en proceso de creación dunha axenda dixital 
de eventos relevantes da facultade (xuntas de facultade, calendario de reunións e 
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convocatorias...) co obxectivo dunha mellora na información e xestión cronolóxica das actividades no 
centro. Dado o recente proceso de reestructuración da RTP que afecta ao persoal de administración e 
servizos, adíase a implantación ao inicio do curso 17/18 ata organizar dun xeito eficaz a súa xestión por 
parte do centro. A axenda atópase en probas e xa é operativa a través da ferramenta de Calendar de 
Google. Dita axenda inclúe as actividades de todas as titulacións do centro. Á ferramenta terán acceso 
todas aquelas persoas que poidan incluír eventos relevantes nas diferentes titulacións (Coordinadores de 
grao e mestrados, secretario, persoal de apoio ao centro e departamentos). 
 

- Así mesmo é necesario unha definición de novos obxectivos de calidade para aqueles indicadores dos 
cales ata o curso 15/16 non se dispoñían de datos (Grao de Satisfacción de empregadores, Grao de 
satisfacción das persoas tituladas e Grao de satisfacción do PAS...). Decidese agardar a ter un histórico 
de resultados máis amplo que un so curso co obxectivo de ter algún referente máis fiable da súa 
evolución.  
 

- Na titulación de Grao en Belas Artes existe un incumprimento reiterado nos cursos dos obxectivos da 
Tasa de Graduación, e é necesaria adecuala á realidade da titulación e establecer un obxectivo máis 
realista. Acórdase propor unha nova tasa de graduación do 60% como obxectivo a cumprir para o 
vindeiro curso. Entre as causas analizadas do incumprimento do obxectivo apúntase a un cambio nos 
últimos anos na matriculación do alumnado. As matrículas a tempo parcial víronse incrementadas, 
sendo maior o número de alumnado que compatibilizan os estudios e o traballo, así como outros 
motivos de índole persoal. Por outra banda, no momento da realización da memoria do Grao en Belas 
Artes o obxectivo do 70%, baseado na anterior titulación de licenciatura en Belas Artes, resultaba un 
valor demasiado optimista para as novas circunstancias do grao. É preciso resaltar que a titulación Grao 
en Belas Artes foi a primeira titulación de grao implantada na Universidade de Vigo, sen existir 
referentes en relación a esta tasa de graduación nunha titulación de grao. 
 

- Como todos os anos incidiuse nas campañas para o incremento da participación nas enquisas de 
satisfacción coa titulación en todos os colectivos e para todas as titulacións do centro. 
 

- No Mestrado en Arte Contemporánea: Creación e investigación realizáronse melloras e optimización 
na xestión da docencia do profesorado externo (artista invitado, conferenciantes...) incluíndo criterios 
máis racionais para os artistas invitados. Segundo a comisión académica, e tal e como queda reflexado 
nas actas das correspondentes xuntanzas, decídense establecer criterios que prioricen a invitación de 
profesorado relacionado co entorno artístico galego, así como aproveitar as diferentes actividades 
propostas polos diferentes museos e entidades de arte contemporánea galegos con artistas de interese, 
abrindo a posibilidade de ser invitados tamén como docentes externos. Estes cambios foron decididos 
pola comisión académica despois de detectar a boa valoración por parte do alumnado dos profesores 
externos e conferenciantes e os aspectos positivos que aportan as visións exteriores. 
 

- Así mesmo introducíronse  melloras na xestión das redes sociais (Facebook) co obxectivo de mellorar as 
canles de comunicación co alumnado e o establecemento de melloras na visibilidade de actividades e a 
difusión de logros relevantes como indicadores de impacto na sociedade e no mundo da arte. 

 
7. Revisión e actualización da información na web do centro e as súas titulacións, segundo o Plan 

Operativo de Información Pública. 
Segundo o Plan Operativo de Información Pública do centro, a Comisión de Calidade realizou un 
seguimento da información da páxina web, comprobando a vixencia e exactitude de toda a información 
relevante indicada en dito plan. No protocolo para o Seguimento de Títulos Oficiais publicado por 
ACSUG establécese cal é a información mínima relevante a publicar sobre un título. A Facultade de 
Belas Artes, asumindo como propio este criterio, fai pública dita información a través de la páxina web 
do Centro (www.belasartes.uvigo.es). Así mesmo, completando a información pública establecida por 
ACSUG, a Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade e a Área de Apoio á Docencia e Calidade 
da Universidade de Vigo definiron unha proposta sobre a información pública mínima que deberían 
conter as páxinas web dos títulos da Universidade de Vigo para satisfacer as necesidades de información 
dos distintos grupos de interese, e a súa estrutura, ambas recollidas no documento “Información que a 
Universidade de Vigo facilita de cada un dos seus títulos”. Esta información atópase definida no 
documento «Plan Operativo de Información pública» do centro. Tras comprobar que toda a 
información esta actualizada, informase que a páxina web do centro incluíuse un novo apartado  de 
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«Planos de evacuación do edificio» segundo o plan de prevención de riscos laborais, así como un novo 
apartado para a «Asociación de Ex-alumnado REDExBBAA». Tal e como se indicou anteriormente, en 
breve será implantada a axenda de eventos ao que se fixo referencia. 
 

8. Revisión da documentación do SGIC (Manual de Calidade, procedementos e formularios do centro e 
as titulacións). 
O vicedecano de calidade informa que a Comisión de Calidade realizou unha revisión da información 
do SGIC, Manual de Calidade, política e obxectivos e procedementos. Tal e como se indicou en puntos 
anteriores é necesaria unha actualización dos obxectivos da tasa de graduación e incluir novos obxectivos 
de indicadores. Tales cambios realizaranse no vindeiro curso tal e como se acordou na xunta do SGIC. 

 
9. Revisar e, se procede, actualizar a planificación sobre as accións de promoción segundo o «Plan de 

promoción do centro e as súas titulacións». 
 
A Comisión do SGIC realizou un seguimento do cadro de actuacións segundo o especificado no «Plan 
de Promoción do Centro». A comisión acorda, vistas as accións realizadas durante o pasado curso, non 
realizar cambios en dito plan por consideralo axeitado e actualizado. 
 

10. Revisión dos obxectivos de calidade do centro, en especial o indicador «Tasa de graduación» da titulación 
do Grao en Belas Artes. 
 
Dito punto xa foi analizado no punto 6. 

 
 

11. 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 

 

  

 


