Acta da Xunta de Escola extraordinaria
do 24 de maio de 2007
Anexos:
I.

Convocatoria de Xunta de Escola do 24/05/2007.

II.

Asistentes á Xunta de Escola do 24/05/2007.

III.

Calendario escolar para o curso 2007-2008: modalidade A e modalidade B.

Ábrese a sesión ás 10 horas e 10 minutos na Sala de Xuntas do módulo de Dirección da
E.T.S.E. de Minas, presidida polo Director, actúa como secretaria a Subdirectora Xefa de
Estudios, Natalia Caparrini Marín, e se trata o punto único da orde do día:
Calendario escolar do curso 2007-2008:

y

Elección de modalidade de calendario escolar (A ou B).

y

Ampliación do período de exames de decembro.

y

Festividade de Santa Bárbara.

O Director expón as dúas modalidades de calendario para el curso 2007-2008. Procédese
á votación co seguinte resultado:
Votos a favor da modalidade A: 3
Votos a favor da modalidade B: 12
Abstencións: 3
Polo tanto, a Xunta de Escola acorda aprobar a modalidade B do calendario escolar para
o curso 2007-2008.
O director presenta a solicitude dos alumnos segundo a cal piden que o horario de clases
teóricas que viñan finalizando ás 15:00 horas se adiante ás 14:00. O director expón que
esto

implica

maior

solape

entre

materias

de

cursos

consecutivos.

Interven

o

representante dos alumnos e explica que realizaron unha votación entre o alumnado e

que por maioría prefiren o novo horario. Apróbase por unanimidade que o horario de
clases teóricas remate ás 14:00 horas.
O Director expón que os alumnos plantexan solicitar á Rectoría a ampliación do prazo na
convocatoria extraordinaria de decembro, do 10 ó 13 de decembro, sen interrupcion de
clases.
Logo de varias intervencións procédese á votación co seguinte resultado:
Votos a favor da proposta: 2
Votos en contra: 5
Abstencións: 11
Polo que a Xunta de Escola acorda rexeitar a proposta de ampliar o prazo correspondente
á convocatoria extraordinaria de decembro para o curso 2007-2008.
Por último o director informa que ó coincidir o día de Santa Bárbara, patrona da escola,
en martes débese pasar ó luns ou venres e que a dirección propón pasalo ó venres 30 de
novembro, xa que ten intención de organizar actos para ese dia. Prodúcense varias
intervencións opinando que ademais de ese dia deberiase organizar algún acto o mesmo
4 de decembro, dia da patrona. Procédese á votación co seguinte resultado:
Votos a favor da proposta: 14
Votos en contra: 0
Abstencións: 4
Polo tanto, a Xunta de Escola acorda pasar a festividade da patrona ó venres de 30 de
novembro, e que o mesmo día de Santa Bárbara se organice algún acto na escola.
Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 10 horas e 45 minutos do día de
hoxe, do que como Secretaria dou fe en Vigo, vintecatro de maio de dous mil sete.
Vº e Prace
O Presidente

A Secretaria

Pedro Arias Sánchez

Natalia Caparrini Marín

Dilixencia para facer constar que, segundo se aprobou na Xunta de Escola ordinaria do 12 de xullo de 2007,
esta acta correspondente á sesión celebrada o día 24 de maio de 2007 se modifica no parágrafo que se refire á
ampliación do calendario de exames da convocatoria de decembro, e donde dí: "Votos a favor da proposta: 2”,
debe decir “Votos a favor da proposta: 4”.
Vigo, 13 de xullo de 2007
O Secretario da Xunta de Escola

Enrique Granada Álvarez

ANEXO I
Convocatoria de Xunta de Escola extraordinaria do
24/05/2007

ANEXO II
Asistentes á Xunta de Escola extraordinaria do
24/05/2007

Asistentes Xunta de Escola extraordinaria
do 12/03/2007

PROFESORES
1.

Presidente:

Pedro Arias Sánchez

2.

Secretaria:

Natalia Caparrini Marín

3.

Alejando Monge, Leandro

4.

Alonso Prieto, Elena

5.

Cabeza Simó, Marta

6.

Carrillo González, Camilo José

7.

Correa Otero, Antonio

8.

Correa Otero, José María

9.

Cristóbal Ortega, Julia

10. García Bastante, Fernando
11. García Vázquez, José Manuel
12. González Rodríguez Elena
13. Manzanedo García, José Fernando
14. Ordóñez Galán, Celestino
15. Pérez Pérez, Carmen
16. Saavedra González, Ángeles
17. Vázquez Dorrío, José Benito

Excusan a súa asistencia:
Mª Elena Albo López
Lino José Álvarez Vázquez
Enrique Granada Álvarez
Enrique Orche García

ALUMNOS
1.

Puga Alonso, Javier

2.

Veleiro Pinal, Iván

PAS
1.

Mosteiro García, Beatríz

Total membros Xunta de Escola :
Asistentes

42
20

ANEXO III
Calendario escolar para o curso 2007-2008

