ACTAS COMISIÓN DE
GARANTÍA DE CALIDADE
(Curso 2006-07)

ACTA DA COMISIÓN DE CALIDADE E ADAPTACIÓN Ó
EEES DA FACULTADE DE QUÍMICA
García Fontán, Soledad
Graña Rodríguez, Ana Mª
Muñoz López, Luis
Pérez Santín, Efrén
Ausencia xustificada:
Elisa González Romero

As 12 horas do mércores 17 de Xaneiro de 2007 reúnese na sala
de Xuntas da Facultade de Química a comisión de calidade e
adaptación Ó EEES da Facultade de Química, previamente
convocada e coa asistencia dos membros reseñados á marxe para
trata-la seguinte orde do día:
1.

Valoración da experiencia de tutorías individuais

2. Prácticas en empresas
3. Campaña de captación de alumnos
4. Seguimento de egresados
1.

Apróbase por asentemento a elaboración dunha enquisa para valorar o plan
de acción titorial. A enquisa será elaborada coa axuda da área de calidade
e se fará chegar ós profesores e alumnos implicados.
2.
Apróbase por asentemento nomear a Soledad García Fontán coordinadora
de prácticas en empresas, misión que ven desempeñando dende o seu
nomeamento coma membro desta comisión
3.
Apróbase por asentemento a eleboración dun dociumento que conteña
unha oferta para os centros de secundaria.
4.
Apróbase por asentemento a elaboración dun protocola de seguemento de
egresados coa axuda da área de calidade.
Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión.
De todo anterior dou fe coma secretaria co visto e prace do Decano.

A secretaria

Ana M. Graña Rodríguez

Vº e Pr do decano

Luis Muñoz López

García Fontán, Soledad
Graña Rodríguez, Ana Mª
Muñoz López, Luis
Pérez Santín, Efrén
Elisa González Romero

ACTA DA COMISIÓN DE CALIDADE E ADAPTACIÓN Ó
EEES DA FACULTADE DE QUÍMICA

As 13 horas do 21 de febreiro de 2007 reúnese na sala de Xuntas
da Facultade de Química a comisión de calidade e adaptación Ó
EEES da Facultade de Química, previamente convocada e coa
asistencia dos membros reseñados á marxe para trata-la seguinte
orde do día:
1.

Valoración da enquisa do PAT

2. Relacións con institutos
1.

2.

Tras indicar algunhas aerratas nas enquisas que se xunta a esta acta,
acórdase avisar os alumnos a través dos coordinadores de curso da
dirección web na que se pode encher a enquisa. Acórdase avisar os
profesores na xunta de facultade e por correo electrónico.
O decano informa do obxectivo das relacións cos centros de secundaria
consistente en mellorar a visión que estes estudantes teñen da química e
propón dar vía libre a iniciativa. Apróbase por asentemento iniciar a
actividade proposta por Rosa Carballo e Pilar Rodríguez Seoane.

3.
Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión.
De todo anterior dou fe coma secretaria co visto e prace do Decano.

A secretaria

Ana M. Graña Rodríguez

Vº e Pr do decano

Luis Muñoz López

García Fontán, Soledad
Graña Rodríguez, Ana Mª
Muñoz López, Luis
Pérez Santín, Efrén

ACTA DA COMISIÓN DE CALIDADE E ADAPTACIÓN Ó
EEES DA FACULTADE DE QUÍMICA

As 12:30 horas do luns 23 de Abril de 2007 reúnese na sala de
Xuntas da Facultade de Química a comisión de calidade e
adaptación Ó EEES da Facultade de Química, previamente
convocada e coa asistencia dos membros reseñados á marxe para
trata-la seguinte orde do día:
1.

Plan de accións de mellora

1. O decano informa da cegada dende a área de calidade do protocolo de
formalización do plan de accións de mellora da facultade en 2006-07. A
comisión acorda solicitar accións para:
- realización na facultade do congreso Innovación Docente en Química
(Ana Graña)
- funcionamento das prácticas en empresas (Soledad García)
- relacións cos centros de secundaria (Luis Muñoz)
- páxina web da facultade (Ezequiel Vázquez)
- seguimento de agresados (Luis Muñoz)
cos responsables que figuran entre paréntesis.
Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión.
De todo anterior dou fe coma secretaria co visto e prace do Decano.

A secretaria

Ana M. Graña Rodríguez

Vº e Pr do decano

Luis Muñoz López

