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1111. Datos de Título Acreditado. Datos de Título Acreditado. Datos de Título Acreditado. Datos de Título Acreditado    
    
1.1 Táboa de Datos 
    

DatosDatosDatosDatos    
Universidade Universidade Universidade Universidade 
SolicintanteSolicintanteSolicintanteSolicintante    

Universidade de Vigo 

Denominación do Denominación do Denominación do Denominación do 
TítuloTítuloTítuloTítulo    

Graduado/a en Belas Artes    

Data de VerificaciónData de VerificaciónData de VerificaciónData de Verificación    

• Informado favorablemente por ANECA.Refrendado polo Consello de 
Universidades o 28 de maio de 2008 

• Plan de estudos autorizado por acordo do Consello de Ministros de 29 de 
agosto de 2008 (publicado no B.O.E. de 26 de septembro de 2008)  

Data de ImplantaciónData de ImplantaciónData de ImplantaciónData de Implantación    Curso 2008-2009    
Rama de Rama de Rama de Rama de 

coñecemento na que coñecemento na que coñecemento na que coñecemento na que 
foi Verficadofoi Verficadofoi Verficadofoi Verficado    

Artes e Humanidades    

Centro/s onde se Centro/s onde se Centro/s onde se Centro/s onde se 
imparte o títuloimparte o títuloimparte o títuloimparte o título    

Facultade de Belas Artes, Campus de Pontevedra    

 

Representante LegalRepresentante LegalRepresentante LegalRepresentante Legal    
CargoCargoCargoCargo    Reitor 

Nome e ApelidosNome e ApelidosNome e ApelidosNome e Apelidos    Salustiano Mato de La Iglesia  

NIF da UniversidadeNIF da UniversidadeNIF da UniversidadeNIF da Universidade    Q865002B 
 

Responsable do TítuloResponsable do TítuloResponsable do TítuloResponsable do Título    

CargoCargoCargoCargo    Decano en funcións 

Nome e ApelidosNome e ApelidosNome e ApelidosNome e Apelidos    Juan Carlos Meana    

Dirección PoDirección PoDirección PoDirección Postalstalstalstal    C/ Maestranza nº 2 CP 36002 Pontevedra    

Correo ElectrónicoCorreo ElectrónicoCorreo ElectrónicoCorreo Electrónico    Sdfba@uvigo.es/jcmeana@uvigo.es    

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono    986 801 800    

    
1.2 Presentación do Título 
 
O Título de Graduado/a en Belas foi o primiero Título Oficial de Grado en impartirse 
na Universidade de Vigo (curso 2008-2009) 
 
Trátase dunha carreira encadrada na rama de Artes e Humanidades. O seu obxectivo é a 
formación, a través da creación artística e a súa análise, de profesionais capaces de 
identificar, entender e desenvolver os problemas e os procesos da arte, favorecendo a 
reflexión e a integración da creación artística no contexto sociocultural contemporáneo. 
A formación que ofrece está baseada na concepción da arte como unha forma de 
coñecemento, integrando a práctica e a teoría nun saber facer capaz de transmitir 
experiencias e contidos que inciden na produción de novos coñecementos.  
 
As saídas profesionais abranguen os campos seguintes: 
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• A creación artística (artista plástico en todas as técnicas e medios creativos). 
• Creativo no ámbito audiovisual e das novas tecnoloxías. 
• Creativo no ámbito da imaxe 
• Experto cultural, asesoría e dirección artística. 
• Profesor (docencia e educación artística). 
• Outros profesionais especialistas artísticos. 

 

2222. Información Pública do T. Información Pública do T. Información Pública do T. Información Pública do Título.ítulo.ítulo.ítulo.    
    
2.1. O Procedemento de Información Pública do Título 
 
O Título de Graduado/a en Belas Artes recoñece a importancia de manter un diálogo 
aberto cos seus grupos de interese. O seu Sistema de Garantía de Calidade recolle este 
compromiso que se fai efectivo a través do procedemento documentado PC12 
(Procedemento Clave) vixente e aprobado o 10 de Abril de 2008. 
 
2.2. Acceso a Información Relevante 
 
A información referida ao título de Graduado/a en Belas Artes faise público a través de 
diferentes canais pero fundamentalmen a través: 
 
2.2.1. A Web da Facultade 
 
A través da Páxina web da Facultade os distintos grupos de interese poden acceder a a 
información máis relevante do títuloinformación máis relevante do títuloinformación máis relevante do títuloinformación máis relevante do título. A información está ubicada de forma visible 
para facilitar a súa difusión e consulta. 
 

• Referencia xeral  
• Estructura 
• Mercado de traballo 
• Obxectivos da titulación 
• Acceso 
• Perfil de Ingreso 
• Horarios 
• Probas de avaliación 
• Grupos  
• Calendario académico 
• Profesorado (distribución curso-materias-profesorado) 
• Guías Docentes 
• Mobilidade 

 
EnlacEnlacEnlacEnlace:e:e:e: http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?Id=34 
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2.2.2. A Web da Viccerreitoría de Organización Académica, Profesorado e Títulos 
 
A Páxina web da Vicerreitoría de Organización Académica, Profesorado e Títulos 
concentra unha información ampla das titulaciós de grao e posgrao ofertadas na 
Universidade de Vigo. No que ao título de Grao en Belas Artes, se refire recolle: 
 

• Texto Íntegro da Publicación do plan de estudos no DOG. 
• Técto Íntegro da Publicación do plan de estudos no BOE 
• Informe resumo do Plan de Estudos 
• Táboa Resumo das Materias do Plan de Estudos 
• Descrición da Titulación 
• Perfil de Ingreso Recomendado 
• Obxectivos xerais da titulación 
• Obxectivos específicos da titulación 
• Traballo de Fin de Grao 
• Saídas Profesionais 
• Movilidade 
• Memoria para la solicitude de verificación de títulos conforme al anexo I del Memoria para la solicitude de verificación de títulos conforme al anexo I del Memoria para la solicitude de verificación de títulos conforme al anexo I del Memoria para la solicitude de verificación de títulos conforme al anexo I del 

R.D. 1393/2007 de 30 de octubre de 2007R.D. 1393/2007 de 30 de octubre de 2007R.D. 1393/2007 de 30 de octubre de 2007R.D. 1393/2007 de 30 de octubre de 2007  
 

Enlace:Enlace:Enlace:Enlace:http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?Option=com_content&task=view&id=1
492&Itemid=575 
 
2.3. Información Pública ao Núcleo de Indicadores 
 
Os Indicadores responden aos marcados na verificación do título e a o programa FIDES-
AUDIT. Os resultados que figuran nas Táboas, 3.4.1 polo momento non teñen carácter 
público. Foron aportados pola Área de Apoio á Docencia e Calidade e extraidos da base 
de datos xestionada polo Servicios Informáticos da Universidade de Vigo, non entanto, 
son accesibles aos membros da comunidade universitaria da Universidade de Vigo a 
través da secretaría virtual mediante clave de acceso. 
 
Na actualidade estase a traballar para facer públicos os indicadores releventes do título. 
No apartado 3.4.1 faise un ampla referencia aos mesmos. 
 
2.4. Información Pública ao Sistema de Garantía de Calidade 
 
O Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Belas Artes recibiu o Informe 
positivo da Comisión de Avaliadora da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario 
de Galicia (ACSUG) no ano 2008,,,,    atópase neste momento na fase de implantación. 
Téñense recollidas a través da aplicación informática deseñada ao efecto evidencias que 
corroboran o funcionamento do mesmo.  
 
Segundo o compromiso adquirido e manisfestado no propio SGIC, o Manual e os 
Procedementos de Calidade en vigor atópanse na páxina web do centro, nun lugar 
visible e fácilmente accesible aos grupos de interese. 
 
Tense previsto unha reunión da Comisión de Garantía de Calidade a finais do ano 2010, 
para actualizar a documentación do SGIC á vista dos resultados obtidos (ánalise dos 
procedementos, evidencias recollidas, enquisas de satisfacción, reclamación, queixas e 
suxerencias presentadas…) tras o primeiro/s ano/s de implantación. Os documentos 
actualizados serán expostos públicamente na web da facultade e reemplazaran aos 
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existentes ata ese momento, tal e como se establece no Manual de Garantía de Calidade 
e no Procedemento de Información Pública. 
 
2.4.1. A Web da Facultade 
 
Na Páxina web da Facultade recóllese información relativa a distintos documentos do 
Sistema de Garantía de CalidadeSistema de Garantía de CalidadeSistema de Garantía de CalidadeSistema de Garantía de Calidade (SGIC) 
 

• Índice xeral do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Facultade de Belas 
Artes. 

• Proposta do Sistema de Xestión de documentos e evidencias da Facultade de 
Belas Artes. 

• Manual de Calidade da Facultade de Belas Artes.  
• Procedementos Clave, Apoio, Estratéxicos, Medición, Análisis e Mellora. 

 
Enlace: Enlace: Enlace: Enlace: http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?Id=17 
 
2.4.2. A Aplicación do SGIC 
 
A documentación completa do SGIC ligado ao título de Graduado/a en Belas Artes 
xestiónase a través da aplicación informática que a Área de Calidade pon a disposición 
dos centros da Universidade de Vigo. A citada aplicación recolle a totalidade da 
documentación relativa ao Sistema de Garantía de Calidade así como as evidencias 
xeneradas no proceso de implantación do mesmo. 
 
No último trismestre do ano a Facultade de Belas Artes coa totalidade de datos No último trismestre do ano a Facultade de Belas Artes coa totalidade de datos No último trismestre do ano a Facultade de Belas Artes coa totalidade de datos No último trismestre do ano a Facultade de Belas Artes coa totalidade de datos 
rrrrecopilados a través de indicadores, enquisas de satisfacción, debilidades ecopilados a través de indicadores, enquisas de satisfacción, debilidades ecopilados a través de indicadores, enquisas de satisfacción, debilidades ecopilados a través de indicadores, enquisas de satisfacción, debilidades 
detectadas..etc, procederá a actualización do seu Sistema de Garantía de Calidade, detectadas..etc, procederá a actualización do seu Sistema de Garantía de Calidade, detectadas..etc, procederá a actualización do seu Sistema de Garantía de Calidade, detectadas..etc, procederá a actualización do seu Sistema de Garantía de Calidade, 
que abarca a tódolos títulos impartidos na mesma.que abarca a tódolos títulos impartidos na mesma.que abarca a tódolos títulos impartidos na mesma.que abarca a tódolos títulos impartidos na mesma.    
    
A aplicación é, non en tanto, de acceso restrinxido posto que a súa finalidade é a de 
recopilar ás evidencias xeradas no proceso de implantación do SGIC. O Equipo Decanal 
da Facultade de Belas Artes dispón de claves de acceso que destribúe entre os 
responsables do SGIC. 
Enlace:Enlace:Enlace:Enlace: http://vicntc.uvigo.es/calidad/index.php 
    
 



2.5. Detalle de Información Pública: Enlaces á Información Pública do Título Distribuída por Criterios 

Canais que se Empregan para Facer Pública a Información do TítuloCanais que se Empregan para Facer Pública a Información do TítuloCanais que se Empregan para Facer Pública a Información do TítuloCanais que se Empregan para Facer Pública a Información do Título    
Táboa ResuTáboa ResuTáboa ResuTáboa Resumomomomo    

CriterioCriterioCriterioCriterio    InformaciónInformaciónInformaciónInformación    Doc. InstitucionalDoc. InstitucionalDoc. InstitucionalDoc. Institucional    Canal de difusiónCanal de difusiónCanal de difusiónCanal de difusión    

Descripción do Descripción do Descripción do Descripción do 
TítuloTítuloTítuloTítulo    

• Denominación 

Memoria de verificación 
 

Páx. Web da Vicerreitoría 
Páx Web da Facultade 

 

• Universidade Solicitante 
• Centro responsable das ensinanzas 
• Tipo de Ensinanza 
• Nº Plazas de novo ingreso ofertadas 
• Nº Mínimo de créditos europeos de matrículo 

por estudiante 
• Normas de permanencia 
• Expedición do Suplemento Europeo ao 

Título 

XustificaciónXustificaciónXustificaciónXustificación    

• Xustificación do título 

Memoria de verificación 
 

Páx. Web da Vicerreitoría 
 

• Referentes externos 
• Descripción dos procedementos de consulta 

internos e externos empregados para a 
elaboración do plan d estudos 

• Procedemento de Política e Obxectivos de 
Calidade 

Manual do SGIC 
Páx Web da Facultade 

 
• Planificación estratéxica Plan Estratéxico da U.Vigo Páx. Web da U. Vigo 

• Política de Calidade 
Manual do SGIC (Capítulo 4) 

 

Páx Web da Facultade 
 

• Obxectivos de Calidade 
Páx Web da Facultade 
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Planificación das Planificación das Planificación das Planificación das 
ensinanzasensinanzasensinanzasensinanzas    

• Estructura do programa formativo Memoria de Verificación 
 Páx. Web da Vicerreitoría • Distribución Temporal 

• Horarios Acta de Xunta de Facultade 
• Infraestructuras  

Páx Web da Facultade 
 

• Guías docentes Guías Docentes 
• Sistema de Avaliación Guías Docentes 

• Traballo Fin de Grao 
Normativa de Organización docente do Traballo Fin 

de Grao na Titulación de Grao en Belas Artes 
• Procedemento documentado para a 

planificación e desenvolvemente da 
ensinanza 

SGIC (PC06) 

Páx Web da Facultade 
 
 

• Procedemento documentado para a revisión 
e mellora do título 

SGIC(PM01) 

• Procedemento documentado da oferta 
formativa 

SGIC(PE03) 

• Procedemento documentado para a xestión 
de incidencias, reclamacións e suxestións 

SGIC(PA04) 

• Procedemento documentado para a 
expedición de títulos oficiais 

SGIC(PA09) 

• Perfil de ingreso 
Memoria de Verficación/ Información Básica do título 

Páx. Web da Vicerreitoría/Páx Web da Facultade 
 

• Perfil de egreso Memoria de Verficación Páx. Web da Vicerreitoría 

• Normativa académica do curso 
Normativa 

Páx Web da Facultade 
Pax Web de Secretaría Xeral 

 

• Baremo empregado no proceso de admisión 
Memoria de Verificación 

CIUG 
Páx. Web da Vicerreitoría 

Páx da CIUG 
• Calendario de pre-inscripción CIUG Páx da CIUG 
• Servizo de asesoramento e promoción do 

estudante 
 

Páx Web do SIOPE 
• Información sobre o servizo de apoio ao 

emprego 
 

Páx Web da OFOE 

• Información sobre cursos e estudantes  
Páx Web do Servizo de Extensión Cultural 

 
• Información sobre actividades culturais, 

deportivas e de voluntariado 
 Páx Web do Servizo de Deportes 

• Información sobre mobilidade  Páx Web da Facultade 
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Páx da ORI 

• Normativa académica Normativa 
Páx Web da Facultade 

Pax Web de Secretaría Xeral 
 

• Procedemento de perfís de ingreso/egreso e 
captación de estudantes 

SGIC (PC03) 

Páx Web da Facultade 

• Procedemento para a selección, admisión e 
matriculación de estudantes 

SGIC (PC04) 

• Procedemento de orientación a estudantes SGIC (PC05) 
• Procedemento de movilidades dos estudantes SGIC (PC08 e PC09) 
• Procedemento de prácticas externas SGIC (PC10) 
• Procedemento de orientación profesional SGIC (PC05) 

Persoal AcadémicoPersoal AcadémicoPersoal AcadémicoPersoal Académico    

• Descripción do Profesorado 
Memoria de Verificación 

Distribución curso-materias-profesorado 2010-11 
Páx. Web da Vicerreitoría 

Páx Web da Facultade 
• Procedemento documentado de política de 

PDI e PAS 
SGIC (PE01) 

 
Páx Web da Facultade 

 
• Procedemento documentado de xestión de 

PDI e PAS ( captación, selección, formación 
, avzaliación) 

SGIC (PA05) 

Recursos materiales e Recursos materiales e Recursos materiales e Recursos materiales e 
servizosservizosservizosservizos    

• Aulas e Seminarios 

 
Páx Web da Facultade 

 

• Espazo do persoal académico 
• Laboratorios 
• Salas de informática 
• Salas de estudo 
• Conserxería 
• Biblioteca 
• Servizos dispoñibles 
• Espazos para os representantes de estudantes 
• Outros equipamentos 
• Procedemento documentado de xestión dos 

recursos materiais 
SGIC (PA07) 

Páx Web da Facultade 
 • Procedemento documentado sobre a xestión 

dos servizos 
SGIC (PA08) 
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Resultados PrevistosResultados PrevistosResultados PrevistosResultados Previstos 

• Procedemento documentado para valorar o progreso 
e os resultados de aprendizaje dos estudantes 

SGIC (PC12 e PC07) 

Páx Web da Facultade 
 

 

• Procedemento documentado de satisfacción, 
expectativas e necesidades 

SGIC (PA03) 

• Procedemento documentado para a avaliación do 
aprendizaxe 

SGIC (PC07) 

• Procedemento documentado para o control de 
resultados académicos 

SGIC (PC12) 

• Procedemento documentado para a definición, 
revisión e mellora dos obxectivos do plan de estudos 

SGIC (PE03 ypc02) 

• Procedemento documentado de información pública SGIC (PC13) 

Sistema de Garantía Sistema de Garantía Sistema de Garantía Sistema de Garantía 
de Calidadede Calidadede Calidadede Calidade    

• Responsables do SGIC Manual do SGIC (Capítulo 3) 

Páx Web da Facultade 
 
 

• Procedementos documentados de avaliación e 
mellora da calidade da ensinanza e o profesorado 

SGIC (PA06) 

• Procedementos documentados para garantizar a 
calidade das prácticas externas e os programas de 
mobilidade 

SGIC (PC10, PC08 y PC09) 

• Procedementos documentados de análise da 
inserción laboral dos graduados e da satisfacción 
coa formación recibida 

SGIC (PC11, PA03) 

• Procedemento documentado para o análise de 
satisfacción dos distintos colectivos implicados 

SGIC (PA03) 

• Procedemento documentado para o análise e 
atención ás suxestións ou reclamacións 

SGIC (PA04) 

• Manual do SGIC Manual do sgic 
• Evidencias do SGIC  Centralizadas a través da aplicación informática 

• Listado de documentos en vigor do SGIC SGIC 
Páx Web da Facultade 

 

Calendario de Calendario de Calendario de Calendario de 
implantaciónimplantaciónimplantaciónimplantación    

• Cronograma de implantación do título 

Memoria de verificación 
 

Páx. Web da Vicerreitoría 
 

• Procedemento documentado de adaptación, no seu 
caso dos estudantes dos estudos existentes ao novo 
plan de estudos 

• Ensinanzas que se extinguen pola implantación do 
correspondente título proposto 
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3333. Cumprimento do Proxecto Establecido na Memoria de . Cumprimento do Proxecto Establecido na Memoria de . Cumprimento do Proxecto Establecido na Memoria de . Cumprimento do Proxecto Establecido na Memoria de 
VerificaciónVerificaciónVerificaciónVerificación    
 
3.1. Cumprimento do Proxecto Inicial 
 
De forma xeral, pódese resaltar que a implantación tense realizado dacordo ao 
establecido na Memoria de Verificación, obtendo resultados satisfactorios. 
 
No apartado 4. analízase este punto de forma máis extensa. 
 
3.2. Aspectos Relevantes 
 
Asi mesmo, coa finalidade de non ofrecer información duplicada e reiterativa, 
remítímonos ao apartado 4.1. no que se fai referencia aos aspectos máis relevantes ou 
salientables do título  
 
3.3. Incidencias Atopadas na Posta en Marcha do Título 
 
As principais incedencias atopadas na implantación do título, descritas no partado 4, 
son: 
    
Dende a perspectiva  académica ou de organización da docencia:Dende a perspectiva  académica ou de organización da docencia:Dende a perspectiva  académica ou de organización da docencia:Dende a perspectiva  académica ou de organización da docencia:    
    

• Axustar o perfil de ingreso: Establecer  algún tipo de contacto con estudos de 
Bacherelato Artístico para  
 

• Replanteamento da planificación das asignaturas: Detéctase a través das enquisas de 
satisfacción e  por outros canles  a necesidade de contar con materias de carácter anual e 
O PDI demanda unha maior presencialidade de horas de docencia con respecto ó 
cómputo total de horas de traballo dos estudiantes. 
 
 

Dende a perspectiva da xestión de servizos centrais:Dende a perspectiva da xestión de servizos centrais:Dende a perspectiva da xestión de servizos centrais:Dende a perspectiva da xestión de servizos centrais:    
 

• Xestión da matrícula: Vense xenerando un problema, herdado xa desde a licenciatura, 
cos prazos de matrícula, xa que moitos estudiantes non estan ainda matriculados na data 
de inicio de curso, o que xenera problemas administrativos, de xestión e seguimento da 
propia docencia. 
 

Dende a perspectiva das infreaestructuras, espazos e/ou recursos materiais:Dende a perspectiva das infreaestructuras, espazos e/ou recursos materiais:Dende a perspectiva das infreaestructuras, espazos e/ou recursos materiais:Dende a perspectiva das infreaestructuras, espazos e/ou recursos materiais:    
    

• Deficiencias en servicios  do  centro: O PDI e Alumnado consideran deficientes os 
servizos de reprografía e cafetería. 

    
Dende a perspectiva de Recursos Humanos:Dende a perspectiva de Recursos Humanos:Dende a perspectiva de Recursos Humanos:Dende a perspectiva de Recursos Humanos:    

 
• Aumentar a dotación de Persoal Técnico: Existen carencias claras e evidentes no  

personal técnico de talleres. 
 

Dende a perspectiva do Desenvolvemento do SGIC:Dende a perspectiva do Desenvolvemento do SGIC:Dende a perspectiva do Desenvolvemento do SGIC:Dende a perspectiva do Desenvolvemento do SGIC:    
 

• Refléxase unha baixa participación nas enquisas de satisfacción. 
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• Incidencias na implantación do SGIC: O Sistema de Garantía de Calidade percíbese 
como unha tarefa complexa, burocrática e redundante en exceso. 
 
 

3.4. Indicadores e Índices de Satisfacción 
 
3.4.1. Táboas de Resultados 
 
Os indicadores que se amosan nas táboas seguintes están calculados para o curso 
académico 2009-2010.  É importante resaltar que para obtelos fíxose unha adaptación da 
definición dada no RD 1393/2007, nos que a taxa de abandono e graduación fan 
referencia a dous anos consecutivos para o seu cálculo. Neste sentido non se pode 
facilitar os indicadores dado que  pola natureza do seu cálculo non dispoñemos hasta o 
momento da información da cohorte correspondente ó sumarse ao conxunto de 
alumnos de novo ingreso aqueles que se adaptaron da licenciatura ao grao. 
 
Os datos Os datos Os datos Os datos     aportados aportados aportados aportados foron obtidos da Base de Datos dos Servizos Informáforon obtidos da Base de Datos dos Servizos Informáforon obtidos da Base de Datos dos Servizos Informáforon obtidos da Base de Datos dos Servizos Informáticos da ticos da ticos da ticos da 
Universidade de Vigo ó 21Universidade de Vigo ó 21Universidade de Vigo ó 21Universidade de Vigo ó 21----09090909----2010.2010.2010.2010.    
    
Por outra banda tamén se aportan, os índices de satisfacción de PDI, PAS e Alumnado, 
referidos ao título. Os datos son obtidos a través dunha enquisa telemática xestionada 
dende a Área de Apoio á Docencia e Calidade. 
 

Datos numéricos para o cálculo dos indicadoresDatos numéricos para o cálculo dos indicadoresDatos numéricos para o cálculo dos indicadoresDatos numéricos para o cálculo dos indicadores    
Grao en Belas ArtesGrao en Belas ArtesGrao en Belas ArtesGrao en Belas Artes    

    
Curso 2008-2009 Curso 2009-2010 

Mulleres Homes Mulleres Homes 

Nº Créditos Superar polos graduados 20266,5 6183 180 180 

Nº Créditos Matriculados polos graduados 23112 6663,1 240 252 

Nº Créditos Superados polos matriculados 12343,5 5562 16094 6456 

Nº Créditos Presentados polos matriculados 13026 5910 17108 7145,5 

Nº créditos matriculados polo total do 
alumnado  

14383,5 7031 19313 8670 

Ingreso 237 118 327 146 

Egreso 1 0 41 26 

Abandono* Non existen datos  

 
Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores     

Grao en Belas ArtesGrao en Belas ArtesGrao en Belas ArtesGrao en Belas Artes    

    
Curso 2008-2009 Curso 2009-2010 

Mulleres Homes Mulleres Homes 

Indicadores de Rendemento AcadémicoIndicadores de Rendemento AcadémicoIndicadores de Rendemento AcadémicoIndicadores de Rendemento Académico 

                                                 
*
 Segundo  a definición do RD1393/2007  



12 
 

Taxa de Eficiencia  
(Relación porcentual entre o número total de créditos do 
plan de estudos aos que deberon haberse matriculado ao 

longo dos seus estudos o conxunto de estudantes graduados 
nun determinado ano académico e o nº total de créditos nos 

que realmente tiveron que matricularse) 

Non se pode facilitar  este indicador pola natureza do seu 
cálculo.Non dispoñemos hasta o momento da información 

da cohorte correspondente ó sumarse ao conxunto de 
alumnos de novo ingreso aqueles que se adaptaron da 

licenciatura ao grao. 

Taxa de Eficiencia prevista na Memoria Taxa de Eficiencia prevista na Memoria Taxa de Eficiencia prevista na Memoria Taxa de Eficiencia prevista na Memoria 
de Verificaciónde Verificaciónde Verificaciónde Verificación 

Maior de 90 

Taxa de Graduación 
 (Relación porcentual entre o nº de estudantes dunha 

cohorte de novo ingreso que finalizaron os estudos no tempo 
previsto no plan de estudos ou nun ano académico máis e o 

nº total de estudantes desta cohorte de novo ingreso)  

Non se pode facilitar  este indicador pola natureza do seu 
cálculo.Non dispoñemos hasta o momento da información 

da cohorte correspondente ó sumarse ao conxunto de 
alumnos de novo ingreso aqueles que se adaptaron da 

licenciatura ao grao. 

Taxa de Graduación prevista na Taxa de Graduación prevista na Taxa de Graduación prevista na Taxa de Graduación prevista na 
Memoria de VerificaciónMemoria de VerificaciónMemoria de VerificaciónMemoria de Verificación 

Maior de 70 

Taxa de Abandono 
 (Relación porcentual entre o nº de estudantes de novo 

ingreso dunha cohorte determinada que deberían haberse 
graduado no curso académico avaliado e non o fixeron e 

que tampouco se matricularon nos últimos dous anos 
académicos) 

Non se pode facilitar  este indicador pola natureza do seu 
cálculo.Non dispoñemos hasta o momento da información 

da cohorte correspondente ó sumarse ao conxunto de 
alumnos de novo ingreso aqueles que se adaptaron da 

licenciatura ao grao. 

Taxa de Abandono prevista na Memoria Taxa de Abandono prevista na Memoria Taxa de Abandono prevista na Memoria Taxa de Abandono prevista na Memoria 
de Verificaciónde Verificaciónde Verificaciónde Verificación 

Menor de 18 

Taxa de Éxito 
 (Relación entre o nº de créditos superados polo total de 

estudantes matriculados na Titulación, entre o número de 
créditos presentados polo total de estudantes matriculados) 

94,76% 94,11% 94,07% 90,35% 

Taxa de Rendemento 
 (Relación porcentual entre o nº de créditos superados polo 

total de estudantes matriculados nun determinado ano 
académico respecto do número de créditos matriculados por 

estes estudantes nese mesmo ano)    

85,82% 79,11% 83,33% 74,46% 

Duración Media dos Estudos  
(Relación entre, a suma do produto dos anos totais para 

graduarse e os estudantes graduados, entre o total de 
estudantes graduados dun mesmo ano académico) 

Non se pode facilitar este indicador pola natureza do seu 
cálculo 

 

Indicadores de Acceso e MatrículaIndicadores de Acceso e MatrículaIndicadores de Acceso e MatrículaIndicadores de Acceso e Matrícula 

 Curso 2008-2009 Curso 2009-2010 
Mulleres Homes Mulleres Homes 

Estudantes de novo acceso. 
Procedencia do Alumnado por países 

(Relación de estudantes de novo acceso nun ano académico 
obxecto de estudo desagregado por países de procedencia e 

sexo)† 

237 117 103 44 

0 1 0 0 

 

                                                 
† Inclúese o conxunto de alumnos de novo  ingreso máis aqueles outros que se adaptaron da 
licenciatura ao grao. 
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Indicadores de ProfesoradoIndicadores de ProfesoradoIndicadores de ProfesoradoIndicadores de Profesorado 

 
Curso 2008-2009 Curso 2009-2010 

Mulleres Homes Mulleres Homes 

Nº de profesores da titulación 22 24 35 29 

 

Índices de SatisfacciónÍndices de SatisfacciónÍndices de SatisfacciónÍndices de Satisfacción 
Fonte:Fonte:Fonte:Fonte: Enquisa de Satisfacción definida no SGIC 

Valoración máx por indicador: 7 

Satisfacción do PDISatisfacción do PDISatisfacción do PDISatisfacción do PDI 

    Resultado 2008-2009 Resultado 2009-2010 

    
Muller

es 
Homes Mulleres Homes 

Grao de Satisfacción do profesorado coa 
planificación e desenvolvemento do ensino 

4,99 4,97 4,71 5,00 

TotalTotalTotalTotal 4,98 Total Total Total Total 4,82    

Grao de satisfacción do PDI cos servizos de apoio 
ao estudante desegragado por sexo 

4,29 5,33 4,40 3,00 

Total Total Total Total 4,74    TotalTotalTotalTotal 3,90 

Grao de satisfacción do PDI cos recursos de apoio 
ao ensino desagregado por sexo 

4,58 4,18 4,69 3,85 

TotalTotalTotalTotal 4,41  TotalTotalTotalTotal 4,39 

Grao de satisfacción do PDI co alumnado 
desagregado por sexo 

5,49 5,24 4,95 5,35 

Total Total Total Total 5,38 TotalTotalTotalTotal 5,09 

Promedio desagregado por sexoPromedio desagregado por sexoPromedio desagregado por sexoPromedio desagregado por sexo    4,844,844,844,84    4,934,934,934,93    4,734,734,734,73    4,744,744,744,74 

Datos de ParticipaciónDatos de ParticipaciónDatos de ParticipaciónDatos de Participación    41%41%41%41%    29%29%29%29%    29%29%29%29%    17%17%17%17%    

 
Satisfacción do AlumnadoSatisfacción do AlumnadoSatisfacción do AlumnadoSatisfacción do Alumnado 

 Resultado 2008-2009 Resultado 2009-2010 

 Mulleres Homes Mulleres Homes 

Grao de satisfacción do alumnado co proceso de 
selección, admisión e matriculación desagregado 

por sexo 

4,24 4,38 4,79 4,03 

TotalTotalTotalTotal 4,28 Total Total Total Total 4,56 

Grao de satisfacción de alumnado cos distintos 
colectivos implicados en actuación de orientación 

desagregado por sexo 

2,31 3,08 2,51 2,42 

TotalTotalTotalTotal 2,56 TotalTotalTotalTotal 2,48 

Grao de satisfacción do alumnado participante en 
programas de mobilidade desagregado por 

2,99 3,93 3,91 2,86 

TotalTotalTotalTotal 3,28 TotalTotalTotalTotal 3,59 

Grao de satisfacción de alumnado coa 
planificación e desenvolvemento do ensino 

2,54 3,13 3,06 3,18 

TotalTotalTotalTotal 2,73 TotalTotalTotalTotal 3,10 

Grao de satisfacción do alumnado cos recursos de 
apoio ao ensino desagregado por sexo 

3,54 4,00 3,30 3,61 

TotalTotalTotalTotal 3,68 TotalTotalTotalTotal 3,39 

Grao de satisfacción do alumnado coa actividade 4,26 4,59 4,53 4,46 
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docente do profesorado desagregado por sexo TotalTotalTotalTotal 4,37 TotalTotalTotalTotal 4,51 

Promedio desagregado por sexoPromedio desagregado por sexoPromedio desagregado por sexoPromedio desagregado por sexo 3,313,313,313,31    3,3,3,3,85858585    3,683,683,683,68    3,433,433,433,43    

Datos de ParticipaciónDatos de ParticipaciónDatos de ParticipaciónDatos de Participación    45%45%45%45%    42%42%42%42%    45%45%45%45%    42%42%42%42%    

 

Satisfacción do PAS do Centro no cal se imparte o títuloSatisfacción do PAS do Centro no cal se imparte o títuloSatisfacción do PAS do Centro no cal se imparte o títuloSatisfacción do PAS do Centro no cal se imparte o título    

 Resultado 2008-2009 Resultado 2009-2010 

 Mulleres Homes Mulleres Homes 

As miñas función e responsabilidades están 
claramente definidas    

3,33 5,00 En fase  de 
realización 

En fase  de 
realización Total Total Total Total 4,38    

O sistema de reparto de cargas de traballo é 
axeitado 

5,00 5,50 En fase  de 
realización 

En fase  de 
realización TotalTotalTotalTotal    5,31 

Resúltame doado expresar as miñas opinión no 
lugar de traballo 

6,00 5,50 En fase  de 
realización 

En fase  de 
realización TotalTotalTotalTotal    5.69 

O responsable realiza un bo seguimento do meu 
traballo 

4,50 6,50 En fase  de 
realización 

En fase  de 
realización TotalTotalTotalTotal    5,75 

Sístome parte dun equipo de traballo 5,33 6,50 En fase  de 
realización 

En fase  de 
realización TotalTotalTotalTotal    6,06 

A información necesaria para desenvolver o 
meu traballo está disponible e é axeitada 

4,00 5,50 En fase  de 
realización 

En fase  de 
realización TotalTotalTotalTotal    4,94 

A formación recibida para desempeñar o meu 
traballo é  axeitada 

4,00 5,50 En fase  de 
realización 

En fase  de 
realización TotalTotalTotalTotal    4,94 

Os espazos e recursos cos que conto son 
axeitados 

4,67 5,00 En fase  de 
realización 

En fase  de 
realización TotalTotalTotalTotal    4,88 

Entre os obxectivos da unidade é prioritaria a 
mellora da calidade 

5,00 5,00 En fase  de 
realización 

En fase  de 
realización TotalTotalTotalTotal    5,00 

En xeral, síntome satisfeito co meu traballo no 
centro 

5,33 6,00 En fase  de 
realización 

En fase  de 
realización TotalTotalTotalTotal    5,5,5,5,75 

Promedio desagregado por sexoPromedio desagregado por sexoPromedio desagregado por sexoPromedio desagregado por sexo    4,724,724,724,72    5,605,605,605,60    
En fase  de 
realización 

En fase  de 
realización 

Datos de ParticipaciónDatos de ParticipaciónDatos de ParticipaciónDatos de Participación    43%43%43%43%    63%63%63%63%    
En fase  de 
realización 

En fase  de 
realización 

 
3.4.2. Análisis de Resultados 
 
Indicadores 
 
Non se pode establecer unha análise dos resultados obtidos respecto dos previstos na 
memoria de verificación ó ser imposible ata o momento dispoñer de datos validados.  
 
É de reseñar as  altas tasas no rendemento académico: de éxito e  rendimento mostrada 
polo alumnado, o que ven a representar una alta implicación cos estudios realizados. 
Esta implicación ven dada por un interés vocacional hacia os estudios elixidos. 
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Con respecto á metodoloxía de obtención de datos, consideramos que a segregación por 
xénero aumenta a confusión dos datos obtenidos, cuios indicadores non están 
vinculados a cuestións de xénero. 
 
Índices de Satisfacción 
 
Satisfacción do PDISatisfacción do PDISatisfacción do PDISatisfacción do PDI: : : : Detéctase una disminución na participación ao longo dos dous anos, 
o que presupón un desinterese e cierto cansancio nos procedimentos das enquisas.. O 
promedio de puntuación nas diferentes preguntas supera a media o que indica un grado 
elevado de satisfacción en xeral.    
É de destacar a satisfacción do PDI coa planificación e o desenvolvemento da ensinanza 
así como co alumnado, o que presupón unha organización adecuada e unha satisfacción 
nos logros acadados por parte dos estudiantes. 
 
Hai, sen embargo, algunhas cuestións a mellorar como a planificación, movilidade, e 
actuacións de orientación. 
 
SatisSatisSatisSatisfacción facción facción facción do do do do alumnadoalumnadoalumnadoalumnado: : : : O     promedio de puntuación desenvólvese en torno á media, e 
dicir próximos a 3,50 sobre 7. 
    
Hai unha satisfacción cos procesos que teñen que ver coa selección, admisión e 
matriculación, así como coa actividade docente desenvolvida polo profesorado. 
Non se chega  á media coa satisfacción que demostran respecto ás actividades de 
orientación en xeral, así como coa planificación e desenvolvemento da ensinanza. Aquí 
contrasta coa mesma pregunta feita ao PDI, o que amosa  a diferente percepción da 
mesma cuestión por un ou outro colectivo. 
É mellorable, igualmente, a satisfacción de aqueles que participan en programas de 
movilidade. 
 
Satisfacción doSatisfacción doSatisfacción doSatisfacción do    PASPASPASPAS: : : : Detéctase un grado alto de satisfacción enxeral o que demostra 
unha percepción positiva do traballo realizado no centro que se eniende como parte 
dun colectivo. Cabe definir con más precisión algunhas das responsabilidades, o que 
non impide un normal desenvolvemento da súa actividade diaria no centro.  
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4444. . . . Principais Conclusións de Cada un dos CPrincipais Conclusións de Cada un dos CPrincipais Conclusións de Cada un dos CPrincipais Conclusións de Cada un dos Criterios de Sriterios de Sriterios de Sriterios de Seguimento. Boas Prácticas e Propostas eguimento. Boas Prácticas e Propostas eguimento. Boas Prácticas e Propostas eguimento. Boas Prácticas e Propostas 
de Mellorade Mellorade Mellorade Mellora    
4.1. Principais conclusións dos criterios e Boas Prácticas 
 
A continuación recóllense as valoracións referidas a cada un dos criterios da memoria, presentándose as principais xustificacións e conclusións 
que conducen a ditas valoracións. 

    
Valoración, Conclusións e Boas PrácticasValoración, Conclusións e Boas PrácticasValoración, Conclusións e Boas PrácticasValoración, Conclusións e Boas Prácticas    

CriterioCriterioCriterioCriterio    
Valoración Valoración Valoración Valoración 

XeralXeralXeralXeral    
Principias ConclusiónsPrincipias ConclusiónsPrincipias ConclusiónsPrincipias Conclusións    Boas PrácticasBoas PrácticasBoas PrácticasBoas Prácticas    

Descrición do Descrición do Descrición do Descrición do 
TítuloTítuloTítuloTítulo    

 
Satisfactoria 

 

- Nº de  Prazas ofertadas/Nº de Prazas demandadas: As 
prazas ofertadas para iniciar os estudios de Grao en Belas 
Artes seguen manténdonse en 130 estudiantes., 
habéndose cuberto hasta a data.  
 
- Probas de Acceso- Perfil de Ingreso: O alumnado 
accede a titulación a través das probas de acceso (CIUG), 
contátaseun número crecente de estudiantes que teñen 
cursado o bacharelato artístico. 

 

XustificaciónXustificaciónXustificaciónXustificación    Satisfactoria 
- Axústase ao establecido na memoria de verificación e 
segue plenamente vixente  

CompetenciasCompetenciasCompetenciasCompetencias    Satisfactoria 

- Consecución dos Obxectivos e Competencias: 
Conséguense os obxectivos e as competencias definidas 
na memoria de verificación. Esta consecución 
compróbase a través da participación pública de 
traballos dos estudiantes en mostras e exposicións de 
diversa índole, así como na exposición do Traballo Fin 
de Grao ónde hay un índice de aprobados moi alto. 

- Toma de contacto dos alumnos coa práctica profesional:  
 

• Exposición de traballos de alumnos/as do Grao 
en Belas Artes da Universidade de Vigo na Ikas-
art (2ºEncontro de Facultades de Estado) 
celebrado en Baracaldo (Vizcaia) ou na 31ª 
Bienal de Pontevedra, onde mostran o traballo 
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públicamente o que lles posibilíta o 
desnvolvemento dunha práctica profesional e lles 
permite asumir o compromiso coa realidade 
contemporánea e o recoñecemento social das 
competencias adquiridas. 

 
• Algúns estudiantes de segundo curso de Grao 

interviñeron cos seus traballos no Centro de 
Maiores de Campolongo na cidade de 
Pontevedra coa exposición pública titulada ADN-
album.  

 
- Aprobación da normativa de organización docente do 
TFG: Elaborouse a Normativa de organización docente 
do traballo fin de Grao (Xunta de Facultade do 
30/09/2009),  na que se establecen uns criterios ónde se 
ten en conta a valoración do titor, os resultados obtidos e 
a presentación por parte do estudiante diante dun 
tribunal formado polos coordinadores da materia así 
como polo titor correspondente, ponderándose a 
calificación.  

Acceso e Acceso e Acceso e Acceso e 
Admisión de Admisión de Admisión de Admisión de 
EstudiantesEstudiantesEstudiantesEstudiantes    

Satisfactoria 

- Nº de  Prazas ofertadas/Nº de Prazas demandadas: As 
prazas ofertadas para iniciar os estudios de Grao en Belas 
Artes seguen manténdonse en 130 estudiantes., 
habéndose cuberto hasta a data.  
 
- Divulgación da información da ensinanza: A través da 
páxina web da propia facultade mantense 
continuamente actualizada a información relativa ao 
título para su difusión. 
 
- Adecuación do perfil de ingreso: Dado que a titulación 
nútrase en gran medida de estudiantes procedentes do 
bacharealato artístico, tense detectado a necesidade de 
establecer algún tipo de contacto con estos estudios para 

-  Actividades para facilitar  e fomentar a divulgación da 
información previa á matrícula:  
 

• Realízanse accións de difusión e charlas 
orientativas a través de visitas a centros e na 
propia Facultade entre aquelos centros que 
organizan unha visita as nosas instalacións. 

 
• Dotación de créditos a responsables da 

divulgación: Acordouse en Xunta de Facultade 
dotar dunha pequena cuantía de créditos, 
mediante exención de horas, para aqueles que 
pudieran realizar esta labor de divulgación da 
titulación. 
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axustar o perfil de ingreso. 
 
- Adaptación do alumnado da licenciatura ao Grao: Cabe 
destacar o cambio solicitado por unha amplia maioría 
dos alumnos que estaban cursando Licenciatura ao Grao 
en Belas Artes. 

 
- Desenvolvemento do Acto de Apretura: durante unha 
xornada, no que se presenta e informa dos servicios da 
facultade, as instalacións, o plan de estudos, as guías 
docentes, os docentes de primer año, así como outro tipo 
de información de interés para os estudiantes de novo 
ingreso donde participan: equipo decanal, docentes, Pas, 
persoal de biblioteca, persoal do servicio de deportes da 
Universidade, así como persoal encargado de informar 
sobre programas de intercambio, bolsas e funcionamento 
do voluntariado na universidade. Igualmente preséntase 
a delegación de alumnos cuios membros realizan unha 
visita guiada ás instalacións. O persoal técnico dos talleres 
mostra as instalacións específicas dos talleres multiusos 
mostrando a maquinaria que terán que utilizar. 
 
 
-Divulgación da información relativa aos programas de 
movilidade: Os coordinadores do Programa Erasmus e do 
Programa Sicue realizan charlas informativas para 
asesorar e orientar aos estudiantes nos respectivos 
programas. 
 
- Xestión personalizada de expedientes dos alumnado da 
licenciatura que se adaptan ao grao:  O equipo decanal 
ten realizado un estudo personalizado de cada 
expediente académico para a súa adecuación ao plan de 
Grao e ao sistema ects, ratificándose posteriormente nas 
sesións da Comisión de Adaptacións creada a tal efecto. 
De igual modo ocurre cos traslados de outras 
universidades que se  orientan  hacia o Grao. 
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Planificación Planificación Planificación Planificación 
das Ensinanzasdas Ensinanzasdas Ensinanzasdas Ensinanzas    

Suficiente 

- Adecuación da planificación temporal das asignaturas: 
Despois de dous informes das enquisas sobre o grao de 
satisfacción do título de grao correspondentes aos cursos 
2008-09 e 2009-10, detéctase unha necesidade de contar 
con materias de carácter  anual, en especial en materias 
que esixen, polas  súas competencias, non tanto unha 
resposta inmediata, senon un traballo de fondo ónde o 
proceso, a evolución e a madurez a acadar son 
importantes para a consecución das competencias. 
 
- Planificación horaria que permite compatibilizar a vida 
académica coa profesional: Recóllese favorablemente 
polos estudiantes a distribución horaria  que posibilita 
cursar en turno de mañá e/ou tarde, posibilitando a 
compatibilidade coa vida laboral. 
 
- Incidencias na Xestión e Prazos de Matrícula: Vense 
xenerando un problema, herdado xa desde a 
licenciatura, cos prazos de matrícula, xa que moitos 
estudiantes non estan ainda matriculados na data de 
inicio de curso, o que xenera problemas administrativos, 
de xestión e seguimento da propia docencia. Existen 
estudiantes que tantean, dudan, cambian de grupo, ou, 
simplemente, non se incorporan hasta que teñen 
materializado administrativamente a súa matricula, o 
que supón, no momento da súa incorporación, un 
problema para os docentes. 
 

- Planificación temporar disponible antes do período de 
matrícula: Distribución dos horarios por turnos e a súa 
aprobación antes do periodo de matrícula. 
 
-Acción de coordinación e  mellora da catividade 
docente:  

• Dende o decanato téñense convocado reunións 
de docentes por cursos para recoller opinións 
sobre a implantación e desenvolvemento das 
materias. 

 
• Creación da figura do coordinador de curso e de 

materia o que facilita o entendemento nos 
equipos docentes e a coordinación entre 
materias, tanto para a valoración de cada curso 
como para propoñer posibles melloras. 
 

• Realizáronse axustes dos espacios e horarios de 
uso dos mesmos, para o exercicio do traballo 
autónomo dentro das aulas e talleres da 
Facultade. 

 
--  Desenvolvemento de Accións de orientación 
académica: realizáronse talleres para completar a 
docencia e adecuar e subsanar deficiencias no perfil de 
ingreso. Trátase de talleres específicos para alumnos de 
primeiro curso. 
 

Persoal Persoal Persoal Persoal 
AcadémicoAcadémicoAcadémicoAcadémico    

Suficiente 
 

- Carencias na dotación de persoal técnico: Os recursos 
humanos cos que conta a Facultade para o óptimo 
desenvolvemento da titulación son, en xeral, suficientes, 
existiendo carencias claras e evidentes no personal 
técnico de talleres ónde farían falta, alomenos, un 
técnico especialista en audiovisuais e outro en 
informática, dado que non cubrimos a demanda 

- Accións de planificación docente que redundan na 
mellora da ensinanza: 
  

• Téñense formado e desenvolvido equipos de 
traballo de docencia por materias que redunda 
nunha maior calidade damesma e 
aproveitamento dos recursos. 
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existente tanto na asistencia de material de aula e 
laboratorios como para o préstamo e recepción de 
material. 
 
- Reorganización na planificación das asignaturas-
necesidade de un maior número e asignaturas anuais: 
Segundo os datos das enquisas de satisfacción do 
profesorado e, a pesar da súa baixa participación, hai 
unha boa predisposición e valoración hacia o alumnado, 
o que ven a demostrar unha satisfacción na labor 
desenvolvida. Demándase polo PDI unha maior 
presencialidade de horas de docencia con respecto ó 
cómputo total de horas de traballo dos estudiantes. 

 
• Téñense establecido pautas de coordinación. Isto 

leva a un deseño das guías docentes de forma 
máis coherente aprobándose na forma e os 
prazos previstos. 

 
• Varios docentes implícanse na  realización de 

mostras, exposicións e eventos de traballos dos 
estudiantes. 

Recursos Recursos Recursos Recursos 
Materiais e Materiais e Materiais e Materiais e 

ServizosServizosServizosServizos    

Suficiente 
 

 
- Mellora dos servicios: Son reiterativas nas enquisas de 
satisfacción a deficiencia dos servizos de reprografía e 
cafetería, tanto por parte dos estudiantes como do 
profesorado. Isto ha levado a que o Decanato inicie os 
procesos necesarios para que a Universidade tome 
coñecemento de este malestar e se proceda, 
oportunamente, dacordo ós requisitos da concesión de 
servicios. 
 
-Adecuación dos espazos:  
 

• As últimas obras realizadas permitiron en gran 
medida paliar varias das necesidades 
plantexadas a nivel de uso de espacios pero, a 
pesar de isto, algunhas aulas e talleres resultan 
insuficientes pola cantidade e escala dos 
traballos que se desenvolven nos mesmos 

 
• Hai obras previstas, pendentes de trámites 

administrativos, como a transformación do salón 
de actos, que permitirán un mellor 

 
- Acción de planificación e optimización de espacios: 
 

• Téñense realizado obras de acondicionamiento 
de talleres e espacios para unha maior eficacia e 
aproveitamento dos mesmos. Téñense 
acondicionado espacios para a exposición e 
presentación pública de traballos, o que ten 
xenerado unha maior visibilidade e 
transparencia dos resultados, especialmente no 
referente ao Traballo Fin de Grado. 

 
• Desde o Decanato planificouse a optimización 

dos espacios, desenvolvéndose nas aulas e talleres 
un calendario e horario de uso para que poidan 
utilizarse tamén, alo menos en parte, como 
espacios de traballo autónomo do estudiante. 

 
• Tense habilitado un espacio específico para 

presentación de traballos nos pasillos, de forma 
que poida verse de forma más limpia e  axeitada. 
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aproveitamiento das condicións. A pesar de todo 
esto, e dado que en este momento impártense 
seis titulacións no centro, é urxente e 
absolutamente necesario a búsqueda e 
planificación de novos espacios, al menos 
provisionalmente hasta a construcción da nova 
sede, para un óptimo desenvolvemento da 
calidade da docencia. 

• Tense habilitado unha zona WiFi para que os 
estudiantes poidan traballar, o que ten xenerado 
novos espacios de traballo e relación entre os 
estudantes. 

Resultados Resultados Resultados Resultados 
PrevistosPrevistosPrevistosPrevistos    

Falta de 
evidencias 

documentais 

 
Non se dispón de datos validados para realizar unha 
anaálise comparativa dos indicadores previstos 
establecidos na memoría de verificación: Tasa de 
graduación, abandono e eficiencia, según a definición 
dada polo RD 1393/2007. Neste sentido non se dispón 
dos indicadores obtidos dado que  pola natureza do seu 
cálculo non dispoñemos hasta o momento da 
información da cohorte correspondente ó sumarse ao 
conxunto de alumnos de novo ingreso aqueles que se 
adaptaron da licenciatura ao grao. 

 

Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de 
GarantíGarantíGarantíGarantía de a de a de a de 

CalidadeCalidadeCalidadeCalidade    

Suficiente 
 
 

-Implantación e Xestión do SGIC: Sistema de Garantía 
de Calidade vense desenvolvendo de forma desigual 
debido ó farragoso dos procedementos, a dispersión da 
información, así como á falta de, al menos, unha figura 
que desenvolva todos os procedementos de forma eficaz. 
Entendemos que debe existir unha política que marque, 
desenvolva e analice tanto obxetivos como resultados 
conseguidos, pero a realidade do centro é que a 
implantación destes procedementos resta, en si mesma, 
operatividade e dedicación á actividade docente.  
 
- Escasa implicación nos procedementos derivados do 
SGIC: A complexidade, burocratización e a redundancia 
das tarefas de medición (enquisas, informes, traslado de 
informes a distintos niveis de visibilidade…) aumenta o 
escepticismo sobre os resultados que se obteñen. N 

-Aumentouse o coñecemento sobre algúns asuntos 
vinculados coa calidade das titulacións. 
 
-Tense mellorado a transparencia dos procesos de 
calidade e de control da actividade docente e de 
aprendizaxe. Como exemploo destas  actuacions, desde o 
primeiro momento puxéronse en marcha mecanismos 
que intentan correxir o déficit de coordinación estanse 
dando pasos para a implantación da totalidade dos 
procedementos de calidade. 
 
-Desde este curso 2010-11, compénsanse as tarefas da 
coordinación do SGC con un desconto docente e tense 
cuberto a vacante da beca para a colaboración en tarefas 
do SGC.... 
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alguns colectivos a respuesta é positiva, pero o alumnado 
e o profesorado manifiestan  a súa saturación ante estas 
actividades. 
 
-Competencias dos centros limitadas respecto a 
determinadas accións de mellora: Nalgúns casos resulta 
desalentador que os indicadores reflexan deficit de 
calidade pola necesidade de recursos cuia obtención 
excede á competencia do Centro e sí a responsabilidade 
do seu bo funcionamiento (Temos un claro exemplo na 
dotación de personal responsable dos talleres multiuso). 
 
 

Calendario de Calendario de Calendario de Calendario de 
ImplantaciónImplantaciónImplantaciónImplantación    

Satisfactoria 
 

-Desenvolvemento do calendario dacordo ao previsto: 
 

• No 2008-09 comenzouse a implantar a 
titulaciónde Grado en Belas Artes nos seus tres 
primeiros cursos, ofertando 180 ects.  

 
• Posteriormente no curso 2009-10 incorporouse o 

cuarto curso puidendo finalizar o alumnado o 
ciclo dos 240 ects.  

 
-Masivo proceso de adaptación de estudiantes da 
licenciatura ao grao: Houbo un traspaso masivo de 
estudiantes da titulación de Licenciatura a de Grao, 
facilitándose o recoñecemento de créditos cursados na 
primeira delas. A Comisión de Adaptacións reuniuse 
periódicamente revisando os expedientes para unha 
adecuada incorporación dos estudiantes ó Grado. 

- Accións de adaptación personalizadas:  
  

• A dirección do centro está permanentemente 
disposta para o estudo dos expedientes dos 
estudiantes e súa transformación a Grado.  

 
• A  amplia casuística dos expedientes require, en 

ocasións, unha atención persoalizada, más alá 
dos modelos de simulación previstos polos 
servicios informáticos. 

 

• A transparencia e proximidade da información 
foi a causa principal para o traspaso dunha 
titulación a outra. 
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4.2. Propostas de melloras 
 

A continuación preséntanse as propostas de mellora derivadas do análise de resultados, e do seguimento do título: 
 
Criterio AsociadoCriterio AsociadoCriterio AsociadoCriterio Asociado    Planificación das Ensinanzas Persoal Académico Recurso Materias e Servizos 

Denominación da Denominación da Denominación da Denominación da 
PropostaPropostaPropostaProposta    

 

Deseño e implantación dun Plan de Acción 
Titorial Establecemnte de Coordinación por cursos    Adecuación de espazos    

Punto Débil Punto Débil Punto Débil Punto Débil 
DetectadoDetectadoDetectadoDetectado    

Falta dunha organización e cumplimiento do 
PAT Falta de coordinación Falta de espacio en  xeral e infrautilización 

do salón de actos 

Ámbito de AplicaciónÁmbito de AplicaciónÁmbito de AplicaciónÁmbito de Aplicación    Todas as materias do Grao en Belas Artes Todos os cursos de Grao  

Responsable da súa Responsable da súa Responsable da súa Responsable da súa 
AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación    

Vicedecanato de organización académica e 
Decanato Dirección do centro Decanato 

Obxectivos EspecíficosObxectivos EspecíficosObxectivos EspecíficosObxectivos Específicos    Posta en marcha do PAT Maior axuste dos obxetivos a acadar e 
desenvolvemente das competencias 

Reacondicionar o  espazo para usos 
diversos: salón de actos, aulas e talleres. 

Actuacións a Actuacións a Actuacións a Actuacións a 
DesenvolverDesenvolverDesenvolverDesenvolver    

Deseño e implantación do PAT 
Seguimiento da docencencia, reunións 
periódicas con estudiantes por curso, 
reunións de traballo cos profesores 

Obras de construcción 

Período de ExecuciónPeríodo de ExecuciónPeríodo de ExecuciónPeríodo de Execución    Curso 2010-11 Curso 2010-11 Dependiente de informes e aprobacións 

Recursos / Recursos / Recursos / Recursos / 
FinanciaciónFinanciaciónFinanciaciónFinanciación    

   

Responsable do seu Responsable do seu Responsable do seu Responsable do seu 
SeguimientoSeguimientoSeguimientoSeguimiento    

Vicedecanato de organización académica. Coordinador da titulación 
Decanato e  Oficina Técnica do 

Vicerreitorado 

Indicadores de Indicadores de Indicadores de Indicadores de 
ExecuciónExecuciónExecuciónExecución    

Informe de execución do PAT ao finalizar o 
curso acadñemico 

Acta de nomeamento de coordinadores de 
curso  



24 
 

    
5555. Accións levadas a cabo ante as Recomenda. Accións levadas a cabo ante as Recomenda. Accións levadas a cabo ante as Recomenda. Accións levadas a cabo ante as Recomendacións cións cións cións 
Establecidas no Informe Final de Verificación.Establecidas no Informe Final de Verificación.Establecidas no Informe Final de Verificación.Establecidas no Informe Final de Verificación.    
    

Informe Final de VerificaciónInforme Final de VerificaciónInforme Final de VerificaciónInforme Final de Verificación    

Recomendacións establecidas no Recomendacións establecidas no Recomendacións establecidas no Recomendacións establecidas no 
Informe FinalInforme FinalInforme FinalInforme Final Accións Levadas a cabo 

Non se estableceron 
recomendacións no Informe final 
de verificación do Grao en Belas 

Artes 

Non Procede  

 


