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Xunta de Delegación de Alumnado da 
EEAE – 27 de Febreiro de 2019 

Participantes na Xunta de Delegación: 
 
Delegados de Cursos: 
 

Miguel Ángel Pérez Álvarez 

Paula Salomón Fonterosa 

Brais Romero García 

 
Representantes Xunta de Escola: 
 

Cristina García Quiñones 

Raquel Ardao Suárez 

Gema González-Redondo Pérez* 

Diego Rodríguez Rodríguez 

Lucía Roca Valdés* 

Eugenio Vladislav Cegarra Mauriz 

Maria Sampietro Pou 

 
Representantes Claustro: 

 

Ana Cambón Periscal 

 *Tamén Delegados de Curso 

 

 

 

 

Xunta de Delegación Ordinaria 
 

1. Constitución da Xunta de Delegación con todos os seus membros presentes. 

Debido á ausencia de cargos para convocar e dirixir a Xunta, Cristina García e 

Raquel Ardao a convocan e a presiden como membros constituíntes da 

Delegación de Alumnado da EEAE. 

 

 

 



Delegación de Alumnado da EEAE – Universidade de Vigo 

 

P á x i n a  2 | 6 

 

2. Non hai puntos adicionais para incluír na orde do día. Cambiarase a orde dos 

puntos 7,8,9 para tratalos como 9, 8 e 7 (nesta orde). 

 

 

 

3. Léense as funcións a desempeñar polos cargos de Delegado de Centro, 

Tesoureiro, Secretario e Subdelegado tal como aparecen nos estatutos. Por 

petición de varias persoas, explícanse máis en profundidade estas funcións. 

 

Procédese á elección de Delegado de Centro. Como a única candidatura 

recibida no correo da delegación é a de Raquel Ardao, ela desempeñará a 

función de Delegada (segundo o Regulamento Electoral da DAAE). 

  

 Raquel Ardao – Delegada de Centro 

 

 

 

4. Procédese á elección do resto de cargos da Delegación. Ofrécense: para 

Tesoureira, Cristina García; para Secretario, Miguel Pérez e para Subdelegada, 

Gema González-Redondo e Maria Sampietro. 

 

Raquel Ardao, como Delegada de Centro e segundo o recollido no 

Regulamento Electoral, toma a estas persoas para os cargos e escolle a Gema 

González-Redondo apelando á necesidade de persoas con experiencia para a 

posta en marcha do novo Órgano de Goberno. Así mesmo, destaca a 

importancia de ir incorporando xente de cursos inferiores para os anos 

seguintes. 

 

 Gema González-Redondo – Subdelegada de Centro 

 Miguel Ángel Pérez – Secretario 

 Cristina García – Tesoureira 

 

 

 

5. Procédese á elección da persoa que asistirá ós congresos da AEAE coa 

Delegada de Centro. Raquel Ardao resume o tratado na reunión que tivo cos 

alumnos de primeiro explicándolles os obxectivos da AEAE e presenta ós 

candidatos: Maria Sampietro, Eugenio Vladislav Cegarra e Lucía Roca. 

 

Os candidatos expoñen os motivos polos que creen que deberían ser eles os 

asistentes ós congresos: 

 

 Maria: expresa o seu interese por saír da universidade e aprender 

deste tipo de actividades, explicando que non se debe perder o interese 

pola representación e a necesidade de transmitir isto ós novos 
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estudantes. Preocúpalle tamén a presenza da muller na enxeñaría, 

tema tratado nalgúns debates da AEAE. 

 Lucía: entende a experiencia como algo interesante e como unha 

oportunidade para aprender sobre a nosa carreira fóra de Ourense. 

 Eugenio Vladislav: define os congresos como eventos sociais nos que 

el pode aportar diferentes puntos de vista. Comenta que todas as 

opinión se poden debater incorporando os diferentes puntos de vista. 

Procédese a votar tal e como acordaran os propios candidatos na reunión 

previa. Raquel Ardao solicita o voto secreto. Votos: 

   María: 6 
Lucía: 2 

Eugenio Vladislav: 3 

En blanco: 0 

Non válidos: 0 

 Será Maria Sampietro quen asista xunto con Raquel Ardao ós congresos da 

AEAE  este cuadrimestre. 

 

 

   

6. Designación das persoas encargadas de xestionar os correos e perfís en 

redes sociais da Delegación.  

 

Raquel Ardao determina que o correo da DAAE deberían xestionalo os cargos 

da delegación: Delegada, Subdelegada e Secretario. Coméntase a necesidade 

de cambiar os contrasinais. 

 

Acórdase que a xestión das redes sociais e o correo de San Aero será levada 

a cabo por membros dunha comisión específica para o patrón. 

 

Queda pendente a creación de dita comisión nunha futura Xunta de Delegación 

e acórdase que dita comisión estará dirixida por membros da delegación. Non 

obstante, realízase unha declaración de interese por participar por parte de 

Ana Cambón (realizando a cartelería) e Gema González-Redondo (no caso de 

continuar na Escola no seguinte curso). Ana Cambón  ofrécese para xestionar 

as redes e o correo. 

 

Acórdase cambiar os contrasináis de todas as contas segundo o acordado coa 

Delegada de Centro ó final da Xunta. 

 

Eugenio Vladislav comenta a necesidade de redactar un documento para pedir 

o correo electrónico e o consentimento dos alumnos para notificar de eventos 

ou información académica de interese para o alumnado ( Xuntas, decisións da 

escola, etc). Todos concordan. Brais engade que é mellor facelo agora para o 
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que resta de curso. Acórdase facer o documento e facilitarllo nunha semana 

ou dúas ós Delegados de cada Curso. 

 

 Correo da Delegación: aero.alumnado@gmail.com 

(aero.alum@uvigo.es) 

 Correo San Aero: sanaero.ou@gmail.com 

 Instagram: @sanaero_ou 

 Facebook: San Aero Ourense 

 Twitter: @sanaero_ou 

  

 

  

7. Infórmase da situación  actual referente á espera de ter un espazo propio e da 

suxestión do Director de Infraestruturas de Vicerreitoría de ofrecernos un 

espazo nun dos edificios da Universidade. Cristina García explica que o día 28 

de Febreiro terá lugar unha reunión coa Vicerreitoría para abordar o tema. 

Gema González-Redondo opina que é necesario aceptar calqueira espazo 

ofertado e xa logo pelexar por conseguir un axeitado no noso edificio (xunto 

coa Dirección, os laboratorios, os despachos...). 

 

Acórdase tomar esta postura sendo Raquel Ardao e Cristina García as 

representantes na reunión (fora Cristina quen solicitara a reunion). 

Comunicaráselle a data da reunión á Dirección da Escola por se quere asistir á 

reunión, e avisar en consecuencia á Vicerreitoría. 

 

 

 

8. Raquel Ardao expoñe as razóns polas que debemos constituírnos como 

Asociación.  Para poder abrir unha conta bancaria para a Delegación é 

necesario constar no Rexistro Nacional de Asociacións. Para facelo, precísase 

achegar toda a documentación pertinente (segundo modelos preexistentes) e 

os nosos estatutos, tamén hai que solicitar un CIF para a asociación. 

 

As persoas xurídicas da asociación serán os cargos da Delegación, ademais a 

conta bancaria vincularase á Delegada e á Tesoureira (ambas deben firmar 

calquera operación que se faga co diñeiro). 

 

O obxecto social da Asociación é representar ó alumnado da nosa escola e 

fomentar actividades culturales. 

 

Tamén é preciso redactar un acta fundacional da entidade para recoller o 

acordo de constituírse como asociación. Raquel Ardao comenta que pódese 

facer na  propia acta da Xunta. O acordo é absoluto e decídese firmar dita acta 

por todos os membros da Delegación. 

 

mailto:aero.alumnado@gmail.com
mailto:aero.alum@uvigo.es
mailto:sanaero.ou@gmail.com
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Apróbase por asentimento formarnos como asociación. 

Cristina García pregunta polo selo da Delegación para os documentos oficiais. 

Raquel Ardao responde que o selo debe estar rexistrado, o cal poderíase levar 

a cabo paralelamente aos trámites para constituírnos como asociación. Ana 

Cambón queda encargada do deseño do selo. 

 

 

 

9. Debate sobre o futuro calendario de exames da escola. Cristina García explica 

que nun futuro o alumnado non vai poder votar sobre este tema ano tras ano e 

que, por tanto, hai que ser consecuentes. Raquel Ardao expresa que cree 

necesario realizar unha enquisa para ter en conta a opinión do alumnado, 

enfocándose en que exames do primeiro cuadrimestre deberían establecerse 

antes do Nadal e cales despois.  

 

Eugenio Vladislav comenta que xa indagou sobre as preferencias do seu curso 

(primeiro) e que a tendencia xeral é a separalos, tendo uns antes e outros 

despois das vacacións. Engade, ademais que os máis difíciles deben fixarse 

antes do Nadal. Ana Cambón opina que cada alumno debe votar unicamente no 

curso no que está matriculado actualmente, xa que é do que ten máis 

coñecemento. 

 

Queda pendente volver a tratar este tema e realizar unha enquisa informando 

antes ao alumnado de que, a partir de agora, non se vai seguir votando ano 

tras ano. 

 

 

 

10. Rogos e preguntas: 

 

Eugenio Vladislav abre debate sobre o patrón de San Aero 2018. Expoñe que 

non se orientou adecuadamente e que non debería incluír tanta actividade 

deportiva, se non que debería orientarse cara actividades propias do campo 

aeroespacial e a publicitar a carreira abríndose a un público máis amplo 

(como institutos). 

 

Gema González-Redondo aclara que ese tipo de actividades (competicións de 

cohetes, avións de papel, ...) non tiveron participación cando se intentaron 

realizar e tampouco foron solicitadas polo alumnado da escola nas votacións 

para a elección de actividades, mentres que as outras actividades si tiveron 

participación. 

 

Eugenio Vladislav insiste en enfocalo cara actividades relacionadas coa 

enxeñaría e relacionar as diferentes actividades entre si para fomentar a 

participación en aquelas que non teñen tanto éxito. 
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Raquel Ardao indica que se poden traer ponencias, obradoiros de astronomía, 

etc. sen renunciar ás actividades deportivas e festivas. 

 

Ana Cambón, aclara que, ao formar parte dunha asociación estudantil, sabe de 

boa man que tratar con institutos é un tema moi complexo por ser os seus 

alumnos menores de idade. Engade tamén que o patrón é unha festividade 

universitaria que non ten como obxectivo único promover e publicitar a 

carreira, que estas cousas poden facerse igualmente pero non 

necesariamente en San Aero. Ademais, tendo en conta este enfoque de 

festividade universitaria non sería correcto publicitalo a menores, pois non 

poderían asistir. 

 

Acórdase coordinar mellor as actividades xerais de San Aero nos anos 

vindeiros cando se forme a comisión encargada. 

 

Miguel Pérez recalca que a festa foi un éxito tendo en conta o pouco tempo 

que houbo para organizala e que participou moita máis xente da esperada. 

 

Cristina García comenta que se poden aproveitar eventos deportivos para 

publicitar conferencias ou outras actividades e que debemos coordinarnos coa 

escola para organizar todo correctamente, evitando o descontrol que houbo o 

ano anterior nas actividades que propuxo a dirección da escola. 

 

Dase por finalizada a primeira Xunta de Delegación  da EEAE. 

 

 

 

Ourense, 27 de Febreiro de 2019 

Secretaría da Delegación do Alumnado da EEAE 


