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COMISIÓN DE GARANTÍA DA CALIDADE 
25 de novembro de 2018 
 
Ás 10:30 h. do día da data, no Espazo 16, 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, excusando a súa presencia Dna. Anne Heyvaert, D. 
Román Corbato e D. Carlos Rosón, 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 05 de xullo de 2018 
2- Informe da presidenta. 
3- Aprobación se procede dos informes do «Plan de Acción Titorial» do Grao en Belas Artes, Mestrado en 

Arte Contemporánea, Creación e Investigación e do Mestrado en Libro Ilustrado e Animación 
Audiovisual do curso 2017/2018. 

4- Aprobación se procede do «Informe de Coordinación do Grao en Belas Artes do curso 2017/2018». 
5- Rogos e preguntas. 

---o0o--- 
 
1. A probación, , se procede, da acta anterior do 05 de xullo 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 dos informes do «Plan de Acción Titorial» do Grao en Belas Artes, Mestrado en 

Arte Contemporánea, Creación e Investigación e do Mestrado en Libro Ilustrado e Animación 
Audiovisual do curso 2017/2018. 
O vicedecano de Calidade informa á comisión que varios docentes manifestaron o seu malestar polos 
contidos dos informes do PAT do curso 17/18, cuestionando que ditos informes teñan que entrar a 
avaliar a docencia. Aclárase que os procedementos do PAT non implican ningunha avaliación da 
docencia, xa que para tal fin xa existen outros procedementos de calidade específicos como o Programa 
Docentia ou as enquisas de avaliación docente. Os informes de PAT son un mecanismo de detección de 
posibles descoordinacións e problemas tanto na docencia como na organización da mesma. Este 
informe inclúe, entre outros asuntos, queixas ou suxerencias que o alumnado poida aportar co 
obxectivo de ser analizados nos informes de autoavaliación, incluir nas accións de mellora e nas accións 
de coordinación posteriores entre os diferentes axentes implicados. Dentro do informe tamén se incluen 
queixas ou suxerencias no relativo a espazos de docencia, obradoiros, medios materiais, etc...  
Indicase ademáis que os informes de PAT son similares aos realizados dende a implantación do SGIC, e 
consultouse á Área de Calidade da Universidade de Vigo todos estos aspectos e a resposta foi afirmativa, 
sendo obrigatorio incluir todos os aspectos referenciados. Estes informes, tal e como indican os 
procedementos de calidade, deben ser ratificados na Comisión do SGIC e posteriormente aprobados na 
Xunta de Centro, sendo necesariamente públicos para os membros da Xunta de Centro. 
Informase tamén que todos os informes realizados no PAT foron avaliados tanto nos informes de 
autoavaliación por parte da Universidade e da ACSUG sen resultar ningunha incidencia negativa, así 
como na Acreditación positiva que ata o momento ten o Grao en Belas Artes e os Mestrados en Arte 
Contemporánea, Creación e Investigación e Libro Ilustrado e Animación Audiovisual. 
Unha vez aclarados estos puntos apróbanse os informes por asentimento. 
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4. Aprobación se procede do «Informe de Coordinación do Grao en Belas Artes do curso 2017/2018». 

Retírase este punto da orde do día por non ter rematado o informe correspondente. 
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 
 

 

  

 


