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Xunta de Delegación de Alumnado da EEAE 

Extraordinaria do 24 de setembro de 2020 

 

Participantes na Xunta de Delegación: 

 

Delegados/as de Cursos: 

 

Pablo Domínguez Estévez 

Paula Salomón Fonterosa 

María Sampietro Pou 

Adrián Toba Caamaño 

 

Representantes Xunta de Escola: 

 

Maruxa Bayón Fernández 

Uxía Casal Andrade 

Enrique García García* 

Óscar Hermida López 

Martín Pérez San José 

Moisés del Puerto Capelo 

Sara del Río Vázquez 

Pablo Rodríguez Rey 

 

Representantes Claustro: 

 

Alejandro Sanz Fonta 

 

 *Tamén Delegados/as de Curso 
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Xunta de Delegación Extraordinaria 

Comeza a sesión en primeira convocatoria con 9 dos 18 membros de forma presencial e o resto de 

forma telemática. 

 

1. Aprobación se procede da modificación proposta do regulamento electoral 

O Delegado de centro expón a necesidade de reformar o Regulamento Electoral e os 

Estatutos para poder levar a cabo as eleccións cumprindo a normativa sanitaria. 

 

Apróbanse as modificacións por asentimento. 

 

2. Aprobación se procede da proposta de convocatoria de Eleccións a Delegado 

Apróbase por asentimento. 

 

3. Rogos e preguntas 

María Sampietro expón a necesidade de formular unha queixa á Escola a causa do 

estado precario da docencia. 

Os principais problemas presentados son: 

- O número de alumnos asignados supera o aforo. 

- A docencia online non está sendo da calidade adecuada. 

As posibles solucións ás que se chegaron son: 

- Enviar á escola un documento que recolla os problemas e as propostas. 

- Solicitar que se instalen cámaras e micrófonos nas aulas para permitir unha 

docencia semipresencial adecuada. 

- Propoñer destinar a estas medidas a asignación económica coa que conta a 

Delegación. 

 

 

Sendo as 16:30, dáse por rematada a Xunta de Delegación Extraordinaria. 

 

Ourense, 26 de setembro de 2020 

Secretaría da Delegación do Alumnado da EEAE 


