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PLAN ANUAL DE COMUNICACIÓN 

CURSO 2017/2018 
 
 
 
Para o curso escolar 2017-2018 o Consello Escolar da ESAD de Galicia, en sesión ordinaria 
celebrada o día 28 de febreiro de 201b, establece como liñas estratéxicas do Plan Anual de 
Comunicación o traslado á páxina web da Escola e aos taboleiros oficiais da mesma, así como 
á Memoria do Título, que está dispoñible na páxina web os aspectos contemplados no ANEXO 
I da Guía para o seguimento das Titulacións Superiores de Ensinanzas Artísticas emitido pola 
ACSUG en xuño de 2015, así como a información relativa a datos e indicadores da titulación. O 
Plan persegue que toda a documentación requirida na dita Guía estea dispoñible na páxina 
web a sexa accesible a todas as persoas vinculadas coa ESAD directa ou indirectamente. 
Como mellora substantiva destácase a posta en marcha dunha nova páxina Web que supón 
unha actualización da información. 

 
 

ANEXO I 
 

 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 XERAL ANUAL 

Denominación do centro   

Equipo de dirección e atención ao público   

Órganos colexiados   

Órganos de coordinación didáctica   

Outros órganos e servizos   

Normativa oficial aplicable   

Normas e documentos de organización interna   

Suxestións, queixas e reclamacións   

Oferta educativa xeral do centro   

Denominación do título, créditos e duración   

Memoria do título   

Tipo de ensinanza   

Criterios de admisión   

Perfil de ingreso recomendado   

Número de prazas de novo ingreso   

Idioma/s en que se imparte   

Normativa de permanencia   

Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos   

Ámbitos profesionais para os que capacita   

Memoria do título   

Obxectivos e competencias   

Estrutura do programa. Plan de estudos   

Guías docentes   

Traballo de fin de estudos   

Horarios do centro   

Grupos por curso e especialidade   

Horarios de actividades lectivas   

Horarios de probas ordinarias e extraordinarias   

Plan de acción titorial   
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Plan de orientación profesional   

Programas de mobilidade   

Prácticas externas   

Profesorado. Categoría e perfil académico   

Profesorado. Datos de contacto e titorías   

Outros recursos humanos   

Aulas dispoñibles para uso do alumnado   

Biblioteca   

Outros espazos   

Taxa de graduación   

Taxa de abandono   

Taxa de rendemento   

Taxa de eficiencia   

Taxa de éxito   

Taxas de inserción laboral   

Taxa de satisfacción do alumnado co título   

Taxa de satisfacción do profesorado co título   

Taxa de satisfacción do alumnado coa docencia recibida   

Memoria anual do SGIC   

Composición do Servizo de Garantía Interna da Calidade   

Política e obxectivos de calidade   

Manual e procedementos do SGIC.   

 
 
 
 


