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4.1. Temporalización 
 

4.1.1. Cronograma titores. 
 

A planificación das reunións a realizar entre os diferentes responsables é a 
seguinte 

 
REUNIÓNS DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. 
Rede de titores, coordinadores e dirección do centro 
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5.- EVALUACIÓN DO PAT 
 

Como unha actividade máis dentro do desenvolvemento das actividades que 
conforman os Master na facultade de Belas Artes, o PAT é unha acción sometida a 
valoración e axuste permanente co fin de lograr unha resposta adecuada ás 
necesidades presentadas polos estudantes. 

 
A avaliación vai encamiñada a obter unha valoración dos seguintes aspectos: 

 
• Estrutura, planificación e temporalización do PAT. 
• Valoración dos titores por parte dos estudantes. 
• Valoración dos titores con respecto ao deseño e planificación do PAT e o 
seu axuste ás necesidades dos estudantes. 
• Autoavaliación onde intervirán os axentes implicados no deseño, 
planificación, desenvolvemento e coordinación. 
• Indicadores de impacto das actuacións (número de actuacións, 
seguimento, asistencia, demanda de los estudantes, preguntas,…) 
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