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Xunta de Delegación de Alumnado da 
EEAE – 7 de Xuño de 2019 

 
Participantes na Xunta de Delegación: 
 
Delegados de Cursos: 
 

Miguel Ángel Pérez Álvarez 

 
Representantes Xunta de Escola: 
 

Raquel Ardao Suárez 

Diego Rodríguez Rodríguez 

Cristina García Quiñones 

María Sampietro Pou 

 
Representantes Claustro: 
 
 
 
Excusan a súa ausencia: 
 
 Eugenio Vladislav Cegarra Mauriz 

 Paula Salomón Fonterosa 

 Lucía Roca Valdés 

 

Outras ausencias: 
 

Brais Romero García 

 Gema González-Redondo Pérez 

 Ana Cambón Periscal 

 

Xunta de Delegación Ordinaria/Extraordinaria (según sea) 
 

 

1. Aprobación da acta da Xunta de Delegación anterior. 

Apróbase por asentimento. 
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2. Organización da Comisión de San Aero e folla de ruta cara ó vindeiro curso. 

 

Cristina García propón a realización dunha enquisa entre os alumnos para 

coñecer os seus intereses de cara á organización do Patrón, así como as 

persoas interesadas en participar na organización. 

 

Raquel Ardao, opina que o máis adecuado é que cada un especifique na 

enquisa en que tipo de actividades estaría interesado en colaborar en caso de 

querer facelo. 

 

Cristina opina que as persoas que se encarguen do Patrón deben organizarse 

por grupos: actividades deportivas, carteis e patrocinio, festa... Tamén pensa 

que se debe ter todo coordinado para finais de Xullo e así, poder comunicar as 

intencións de cara á festividade á Escola. 

 

Miguel Pérez propón escoller un membro da delegación como coordinador dos 

distintos grupos tal e como se falara na Xunta anterior e Raquel e Cristina 

matizan que cada grupo contará cun coordinador da delegación. 

 

Cristina explica que este ano existe a posibilidade de encargar pulseras e 

procede a explicar a problématica xurdida en Vigo con “San Pepe”. Indica que a 

posición da Universidade é restrinxir en xeral as festas no campus, e vetar a 

presenza de alcohol e de menores; polo que existe a posibilidade de que 

poidan impedirnos a realización da festa. 

 

Raquel propón falar con Vicerreitoría tras realizar a enquisa e, en caso de non 

poder realizar a festa no campus, unha alternativa sería reservar un local de 

festas. Tamén opina que se poden subir o prezo das inscricións nas 

actividades respecto ó ano anterior. 

 

Acórdase ter os resultados da enquisa e as primeiras directrices de cara á 

organización do Patrón a finais de Xullo. 

  

3. Revisión dos resultados da enquisa sobre os exames oficiais do primer 

cuadrimestre. 

 

Cristina García procede a explicar os resultados da enquisa. En cuarto, a xente 

prefire o maior número de exames posibles antes das vacacións de Nadal, a 

maioría de votos en canto a que asignaturas antes e cales despois é 

indiferente.  Tendo en conta que non temos información acerca de como serán 

as asignaturas de cuarto, a mellor opción será preguntar ó profesorado pola 

súa opinión ó respecto. 
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En terceiro, tanto os alumnos que xa cursaron como os que cursarán as 

materias o vindeiro ano votaron maioritariamente por ter só un examen 

despois do Nadal. Os que xa cursaron votaron por ter despois Fabricación 

Aeroespacial, e aínda non cursaron votaron por votar Mecánica de Sólidos e 

Estructuras Aeronáuticas. 

 

Acórdase aceptar como resultado prioritario Fabricación Aeroespacial, tendo 

en conta que a maioría de votos dos outros alumnos é indiferente e que os que 

xa cursaron as materias teñen maior información para poder elixir. Non 

obstante, comentarase a situación co Subdirector Higinio González para que 

teña en conta todas as opinións. 

 

Cristina continua cos votos para segundo curso. A maioría votaron por ter 

dous despois do Nadal, pero deixaron varios comentarios queixándose por non 

existir a posibilidade de non ter ningún exame despois das vacións. Explícase 

que o requisito de trasladar canto menos dous exames foi decisión da Escola 

(atendendo á calidade docente) tras o cambio de calendario imposto pola 

Xunta. 

As asignaturas máis votadas para despois foron Mecánica Clásica e Ciencia e 

Tecnoloxía dos Materiais, indicando que se separen ó máximo Métodos 

Matemáticos e Mecánica Clásica. 

En primeiro os resultados son dous despois: Expresión Gráfica e Cálculo I. 

 

Acórdase transmitirlle os resultados a Higinio González, para que 

posteriormente se trate na reunión da respectiva comisión académica. 

 

 

4. Xestión da Orla da promoción 2016-2020. 

Miguel Pérez explica que actualmente non hai ninguén xestionando a orla. O 

fotógrafo que se ía encargar dela deixou de comunicarse con Gema González-

Redondo e non mostrou máis interese en colaborar con nós. Debido a que a 

Escola tampouco parece estar preocupándose dela, será necesario que algún 

membro da delegación comece a xestionalo. 

Raquel Ardao, expresa a necesidade de informarnos primeiro de como se 

xestionan tanto a orla como a graduación no resto de facultades. 

Acórdase preguntar ás demais facultades e desígnase a Diego Rodríguez como  

encargado e intermediario entre a Escola e a Delegación en relación a este 

tema. 

 

5. Estado dos trámites para constituírnos como asociación 

 

Raquel Ardao explica que debemos darnos de alta como asociación normal en 

lugar de xuvenil, e cubrir a solicitude con todos os códigos relativos ás 
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actividades desenvolvidas pola Delegación. Tamén debemos cubrir un 

borrador de Acta Constitucional e outro borrador ó que temos que adaptar os 

nosos estatutos. Estes documentos deben ir asinados polos catro membros do 

goberno da Delegación (Delegada, Subdelegada, Tesoureira e Secretaria). 

Para a inscrición é necesario pagar unha taxa asociada e especificar unha 

dirección, de momento sen especificar. 

Para o ámbito de actuación, nun principio se establecería como asociación a 

nivel provincial, pero non se descarta establecela como a nivel autonómico se 

fose necesario por temas de colaboración de asociacións de outras provincias 

como Pontevedra. 

 

Acórdase empezar a mover os trámites durante o verán. 

 

 

6. Determinación do nome oficial da Delegación. 

 

Raquel Ardao propón empregar o termo estudantes en lugar de alumnado no 

nome da Delegación  tal e como recomenda o CREUP. A palabra estudantes 

implica un aprendizaxe activo, mentres que o alumno é un suxeito pasivo. 

 

Cristina García menciona a imposibilidade de cambiar o enderezo do e-mail, 

no que se fai referencia ó alumnado. 

 

Miguel Pérez cuestiona a posibilidade de dificultar ó acceso aos medios de 

comunicación da Delegación se se cambia o nome pero non o correo 

electrónico. 

 

Enténdese que o cambio de nome non suporá maior problema que solicitar á 

escola o cambio na páxina e nos documentos oficiais. 

 

Acórdase que o nome do órgano de representación será Delegación de 

Estudantes de Enxeñaría Aeroespacial, sendo as siglas para os selos e os 

logos DEEA.  

 

Vótase entre os logos enviados por Ana Cambón e escóllese o logo azul sen 

letras. 

 

7. Determinación das guías docentes a revisar en Xullo. 

 

Cristina García explica que en Xullo revisaranse as guías docentes das 

asignaturas e en algunhas delas é necesario introducir cambios debido a que 

os profesores que as imparten non estaban presentes cando se redactaron e, 

por tanto, non están adaptadas ao desenvolvemento da materia. 
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Raquel Ardao propón levar a revisión a asignatura de Electrónica e Automática 

porque as horas de prácticas recollidas na guía son moitas más das que se 

dan en realidade. 

 

Cristina propón revisar Aerodinámica e Aeroelasticidade, Vehículos espaciais  

e Aerorreactores e Motores Alternativos Aeronáuticos. 

 

Miguel Pérez propón revisar Mecánica de Fluídos I e Mecánica de Fluídos II e 

CFD, debido ás queixas do profesor ó respecto. Tamén propón Mecánica 

Analítica e Orbital  para que se recollan o sistema de avaliación continua por 

exames parciais empregado. 

 

8. Mecanismos de actuación da Delegación para substituír ós representantes 

ausentes o vindeiro curso. 

 

Tendo en conta que Miguel Pérez, Cristina García e Gema González-Redondo 

vanse de Erasmus o vindeiro curso, Cristina propón que María Sampietro 

quede como Subdelegada de Centro en funciones substituíndo a Gema, xa que 

era a outra candidata ó posto cando se constituíu a Delegación. 

 

Raquel Ardao explica que o mecanismo de substitución sería encher os ocos 

con representantes en funciones ata que se volva a constituír a Delegación 

tras a votación para representante en Xunta de Escola. Tamén explica que hai 

que cadrar ben as renovacións periódicas dos papeis da Asociación, tendo en 

conta que neles constan a Delegada de Centro e a Tesoureira. 

 

Miguel Pérez propón que se estableza a renovación cando se constitúa a 

Delegación de modo que caduquen os cargos ó mesmo tempo tanto a nivel 

interno como a nivel Asociación. 

 

Faise unha declaración de intencións de Diego para ser delegado de cuarto 

curso o ano seguinte. 

 

9. Rogos e preguntas. 

Raquel Ardao propón presentar unha queixa escrita sobre a asignatura de 

Química, en relación ó tipo de exame de Parajó. 

Cristina García engade que debería comentarse na queixa, que nas revisións 

de exames cando se anula unha pregunta para un alumno hai que anulala para 

todos, non só ós alumnos que se decatan do erro e o comunican durante o 

exame, como acostuma a facer dito profesor.  

María Sampietro di que lles fixo asinar a revisión sen deixarlles ver o exame, e 

incluso negouse a mostrarllo a unha compañeira. 

Acórdase que María sexa a encargada de elaborar a queixa. 
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Cristina informa sobre os cursos formativos que ten intención de organizar 

desde extensión universitaria: OnShape, Impresión 3D, Matlab. Posibles 

opciones: Linkedin, Scrache Arduino y Adobe Ilustrator. 

 

Raquel resume os posicionamentos relativos ó congreso organizado pola 

AEAE ó que asistiron ela e María. Un deles era captar o interese de novos 

estudantes, debido á diminución da demanda nas exeñarías. O outro trataba a 

presencia d muller no mundo laboral xeral, pero sobre todo nos estudos de 

Aeronáutica e Espazo así como as posibles formas de atraer ás mulleres a 

este campo. 

 

Miguel Pérez recalca a necesidade de compromiso por parte dos diferentes 

representantes de cara ás súas obrigas como tales.  Non se pode ignorar ós 

compañeiros cando preguntan por unha data para a reunión na que poidan 

participar todos e despois avisar no último minuto de que non poden asistir; 

sobre todo cando existe un procedemento adecuado para avisar con tempo a 

través do correo e se facilitan os medios necesarios para que poidan 

participar sen presentarse físicamente. 

Raquel propón levar a cabo un control da porcentaxe de asistencia, e recalca 

que as persoas que decidiron non asistir non deben queixarse das conclusións 

acadadas nesta Xunta. 

  

 

Ourense, 07 de 06 de 2019 

Secretaría da Delegación do Alumnado da EEAE 


