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COMISIÓN DE GARANTÍA DA CALIDADE 

02 de abril de 2019 

 

Ás 12:00 h. do día da data, na Sala de reunións do Decanato, 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, das actas das sesións de 19 e 22 de febreiro de 2019. 

2- Informe da presidenta. 
3- Aprobación, se procede do Informe de Revisión do sistema pola dirección / Informe de Seguimento 

2017/2018. 
4- Informar sobre o traballo realizado pola Comisión de Estudo para Posibles Trocos no Plan de Estudos 

de Grao en Belas Artes e pola Xunta de Titulación do Grao en Deseño e Creación, e presentación do 
actual borrador de esquema das materias co que estamos actualmente traballando. 

5- Rogos e preguntas. 
 

1. Aprobación, se procede, das actas das sesións de 19 e 22 de febreiro de 2019. 

2. Aprobación, se procede da PDA para o Grao en Belas Artes curso 19/20. 

A decana informa que a PDA non vai presentar cambios con respecto ao curso pasado.  

Apróbanse por asentimento. 

3. Informe da presidenta. 

A presidenta indica que non existen temas para o informe. 

4.  Aprobación, se procede do Informe de Revisión do sistema pola dirección / Informe de Seguimento 
2017/2018. 

Apróbanse os informes por asentimento. 

5. Informar sobre o traballo realizado pola Comisión de Estudo para Posibles Trocos no Plan de Estudos de 
Grao en Belas Artes e pola Xunta de Titulación do Grao en Deseño e Creación, e presentación do actual 
borrador de esquema das materias co que estamos actualmente traballando. 
A presidenta informa á comisión dos aspectos máis relevantes dos avances nos traballos das dúas comisións. 

6. Rogos e preguntas. 

Non se formulan. 

Sen máis asuntos que tratar, remata esta xuntanza sendo as 13:00 H. do día da data. 

A Presidenta 

 

 
 

O Secretario 

 

 

  

 


