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COMISIÓN DE GARANTÍA DA CALIDADE 

19 de febreiro de 2019 

 

Ás 12:30 h. do día da data, na Sala de reunións do Departamento de 
Debuxo, 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 D. Carlos Rosón, D. Carlos Tejo e D. Román Corbato 
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 19 de decembro de 2019 

2- Informe da presidenta. 

3- Aprobación, se procede das suxestións ás propostas de formación do PDI. 
4- Revisión do Plan Operativo de Información Pública. 
5- Aprobación, se procede, da «Política e Obxectivos de Calidade» para o curso 2018/2019. 
6- Aprobación, se procede, das propostas de «Declaración de interese para a modificación 

de titulacións» 
7- Rogos e preguntas. 

---o0o--- 

 

1. Aprobación, , se procede, da acta anterior do 19 de decembro de 2019 

Apróbase a acta por asentimento. 

2. Informe da presidenta. A presidenta informa da situación actual dos mestrados do centro. 
No curso 18/19 tanto o Mestrado en Arte Contemporánea: Creación e Investigación como 
o Mestrado en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual non acadaron o número de 
matrículas mínimas de 20 alumnos que garanticen a súa continuaidade, polo que é previsible 
que a universidade e a Xunta decidan extinguilo. A día de hoxe ainda non temos esa 
confirmación, pero ante esta situación a universidade ofrece a opción de presentar unha 
declaración de interese de modificación dos títulos co compromiso de traballar nuns 
cambios na memoria das titulacións para a mellora dos mesmos, quedando suspendida a 
docencia por una ano mentres. No caso do Mestrado en Arte Contemporáneo estase a 
traballar nunha declaración de interese para realizar esos cambios, e nunha posible nova 
coordinación e CAM que se encarge da xestión do mestrado para o curso que ven. No caso 
do Mestrado en Libro Ilustrado a situación é diferente. O actual coordinador está preto da 
súa xubilación e non existen unha opción clara de relevo, máis tendo en conta que se trata 
dun mestrado de dous cursos académicos. Cada titulación que se extingue debe ter un 
proceso de extinción que inclúe a docencia nos dous cursos e nas vindeiras convocatorias 
para todos os matriculados, algo que sería moi complexo de realizar sen a xestión do actual 
coordinador. Por outra banda, ambolos dous mestrados están en proceso de acreditación, 
polo que para a súa continuidade é necesario que esa acreditación sexa positiva. 

 

   

3. Aprobación, se procede das suxestións ás propostas de formación do PDI. 
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Como todos os anos presentanse unha suxestións á formación do PDI recollidas do 
profesorados do centro. Trátase de un curso de Comunity Manager para redes sociais e 
cursos de iniciación ao modelado 3D e impresión 3D. 

Apróbanse por asentimento. 
4. Revisión do Plan Operativo de Información Pública. 

O vicedecando de calidade realiza unha análise dos contidos do Plan operativo de 
información pública para constatar que estanse a cumprir os obxectivos do mesmo en todos 
os seus puntos. Sen embargo, no último ano detectouse un interés cada vez máis acusado 
por parte do alumnado en relación ao uso de redes sociais, perdendon interese a rede social 
Facebook en favor de Instagram. O vicedecano informa de que se esta a crear un perfil de 
Instagram da facultade co obxetivo de que a información do centro chegue ás xeracións máis 
xoves que teñen unha preferencia por esa rede social, e que incluso poida servir como unha 
ferramenta de comunicación e captación de novo alumnado. Por iso proponse incluir no 
Plan Operativo de Información Pública, na seguinte revisión unha vez implantado dito 
perfil, esta inforamación. Por outra banda, a actual páxina web do centro, ainda que está 
cumprindo a súa función, a súa tecnoloxía ten máis de dez anos, co cal sería preciso tanto 
un redeseño na súa parte gráfica e de navegación como na parte técnica, especialmente nas 
ferramentas de xestión de contidos que agora son algo limitadas. Por iso vaise propoñer 
unha acción de mellora a medio-largo prazo de tentar renovar ese deseño da web. 

 
5. Aprobación, se procede, da «Política e Obxectivos de Calidade para o curso 2018/2019». 

O vicedecando de calidade presenta os obxectivos de calidade para o curso 18/19. Salienta 
que nos últimos Informes de seguimento a excepción da Tasa de Graduación do Grao en 
Belas Artes, cumprense todos os obxectivos marcados. No caso da Tasa de Graduación xa foi 
tratado o tema en diferentes reunións, polo que se decide continuar co resto de obxetivos 
de calidade marcados nas memorias de vericación dos títulos. Queda pendente realizar para 
o curso que ben unha actualización dos obxectivos de calidade para a titulación Mestrado 
en Deseño e Dirección Creativa en Moda que, atopandose aínda no segundo curso de 
implantación, non temos datos e indicadores para poder valorar esos obxectivos, polo se 
actualizarán ao longo do curso que ven. 

Apróbanse por asentimento. 
6. Aprobación, se procede, das propostas de Declaración de interese para a modificación de 

titulacións. 

Tal e como indicou a decana no seu informe inicial, no caso dos mestrados presentase unha 
única proposta de declaración de interese de modificación do plan de estudios do Mestrado 
en Arte Contemporánea Creación e Investigación. No caso do Mestrado en Libro Ilustrado 
en Animación Audiovisual decídese, polas circunstancias antes aclaradas, non presentar 
unha declaración de interese e extinguir o mestrado. 

Presentase tamén unha declaración de interese do cambio de plan de estudios do Grao en 
Belas Artes. A decana aclara que, tal e como acordamos o curso pasado, estase a traballar en 
paralelo en dúas comisións para a creación da nova titulación Grao en Deseño e Creación e 
na modificación do Grao en Belas Artes para unha mellor coordinación dos contidos. 

Apróbanse por asentimento.  

7. Rogos e preguntas. 

Non se formulan 

Sen máis asuntos que tratar, remata esta xuntanza sendo as 13:30 H. do día da data. 

Vº Bº 

 

A Presidenta 

 

 

 

O Secretario 
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