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COMISIÓN DE GARANTÍA DA CALIDADE 
5 de xullo de 2018 
 
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 27 de febreiro de 2018 
2- Informe da presidenta. 
3- Aprobación se procede do «Plan de Acción Titorial» do Mestrado en Deseño e Dirección Creativa en 

Moda. 
4- Aprobación se procede das guías docentes das titulacións «Grao en Belas Artes», «Mestrado en Arte 

Contemporánea, Creación e Investigación» e «Mestrado en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual». 
5- Rogos e preguntas. 

---o0o--- 
1. A probación, , se procede, da acta anterior do 27 de febreiro de 2018 

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 do «Plan de Acción Titorial» do Mestrado en Deseño e Dirección Creativa en 

Moda. 
Apróbase por asentimento. 

4. Aprobación se procede das guías docentes das titulacións «Grao en Belas Artes», «Mestrado en Arte 
Contemporánea, Creación e Investigación» e «Mestrado en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual». 
O vicedecano de calidade Marcos Dopico informa á comisión de calidade dos diferentes cambios a 
introducir nas guías docentes solicitadas pola Área de Calidade no referido as competencias das 
titulacións para o vindeiro curso. O vicedecano informa que non existiron incidencias nos cambios 
realizados logo de coordinarse cos diferentes coordinadores de curso e de mestrados.  

5. Rogos e preguntas 
Non se formulan 

Sen máis asuntos que tratar, remata esta xuntanza sendo as 11:00 H. do día da data. 
Vº Bº 
 
A Presidenta 

 

 
 
O Secretario 

 
  

 


