Acta da Xunta de Escola ordinaria
do 28 de abril de 2008
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Ábrese a sesión ás 12 horas e 7 minutos na Sala de Xuntas do módulo de Dirección da
E.T.S.E. de Minas, presidida polo Director, e se tratan os seguintes puntos da orde do
día:
1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior: ordinaria do 17 de
xaneiro de 2008

(*)

.

Alégase que no punto 7 “rolda aberta de intervencions” o responsable da comisión de
informática da delegación de alumnos é Manuel Alejandro González.
Tras a citada alegación a Xunta de Escola aproba por asentimento a acta da sesión
anterior ordinaria do 17 de xaneiro de 2008.
2. Informe do Director.
O director informa sobre:
•

No apartado de captación de alumnos estanse a realizar unha serie de visitas
informativas sobre a titulación a institutos.

•

Participouse no Forum Orienta 2008 máis intensamente que o ano pasado con
presenza da dirección e de varios alumnos durante tódolos días do evento. A
afluencia foi masiva e consumíuse todo o material de merchandising. O director
agradece aos alumnos que colaboraron a súa boa disposición.

•

Está casi traducida ao castelan a web da escola. Posteriormente se traducirá ao
inglés.

•

Foi cedido á escola por parte de Don Bernardino Bugallo Paz unha colección de
minerais de relevancia. A SMG está participando na súa xestión.

•

Xa hai cortinas na delegación de alumnos, reloxos en tódalas aulas, unha
destructora de papel no hall de dirección, 2 canóns portátiles novos, un canón
escamoteable na Sala de Xuntas, 18 novas taquillas para alumnos e unha vitrina
para trofeos no hall de dirección.

3. Aprobación, se procede, dunha subvención e un aval para o CARTEL.
Tras unha presentación do propio CARTEL realizada por un alumno membro do mesmo
solicitan 3000 € de subvención. Este ano non necesitan ningún aval.
A Xunta de Escola acorda concederlles a subvención por asentimiento comprometéndose
públicamente os membros do CARTEL alí presentes a:
• Continuar a xestión da aula 0.
• Acompañar nas visitas a institutos.
• Asistir e colaborar cos próximos Forum Orienta.
• Xerar as correspondentes notas de empresa que as súas actividades permitan.

4. Aprobación, se procede, do Plan de Calidade da E.T.S.E. de Minas.
A Xunta de Escola aproba por asentimiento o Plan de Calidade da E.T.S.E. de Minas
incluindo as posibles modificacións de orden menor que poidan surdir antes de envialo á
ACSUG.

5. Aprobación se procede da memoria económica e liquidación do orzamento
2007.
O subdirector de infraestructuras informa que se enviou previamente a memoria
económica via e-mail aos membros de Xunta de Escola e que tamén estiveron a
disposición dos mesmos os listados detallados dos gastos unha semana antes da Xunta
de Escola. A destacar que se liquidou todo o orzamento e que unha partida de 1600 €
destinados ao grao non se usaron por desistir a escola finalmente de pedilo.
A Xunta de Escola aproba por asentimiento la memoria económica e liquidación do
orzamento 2007.

6. Aprobación se procede do orzamento para o ano 2008.
O subdirector de infraestructuras fai constar o seu agradecemento a Ana Cacheiro pola
elaboración do citado orzamento coas directrices da dirección. Destaca o incremento do
3% do montante total do orzamento, a existencia dunha nova partida de “prácticas de
campo” e a diminución na partida de “Producción Docente” debido aos ingresos por VAD.
A Xunta de Escola aproba por asentimiento o orzamento para o ano 2008.
7. Aprobación, se procede, da modalidade de calendario escolar para o curso
2008-2009.
A Xunta de Escola aproba a modalidade B de calendario logo da seguinte votación:
Modalidade A: 0 Votos
Modalidade B: 27 Votos
Abstencións: 4 Votos
A pedimento dos alumnos de delegación e co obxecto de garantir afluencia de público en
unha serie de actividades relacionadas coa festividade da patrona que pensan organizar,
a Xunta de Escola acorda que o festivo do 4 de decembro pase ao venres 28 de
novembro.
Os alumnos de delegación solicitan que se pida á reitoría unha ampliación do periodo de
exámes de decembro. A ampliación consistiría en solicitar que se inclúa o periodo do 9 ao
12 de decembro nas datas de exámenes, sen suspensiónd e clases.

Sométese a proposta á votación co seguinte resultado:
A favor: 11 Votos
En contra: 8 Votos
Abstencións: 12 Votos
A Xunta de Escola acorda remitir a citada solicitude á reitoría.

8. Refrendo, se procede, dos membros da comisión de divulgación.
A citada comisión xa está a traballar desde febreiro e os seus membros aparecen no
ANEXO VII.
A Xunta de Escola aproba a composición da citada comisión.

9. Rolda aberta de intervencións.
José Mª Correa roga que se apaguen as luces das aulas valeiras debido ao gasto
enerxético que supón. Informa de que aínda se segue a fumar nos corredores da escola.
Solicita que se solucione o problema que existe coa materia de Combustibles de 3º de
Minas debido á dificultade que supón poder impartir clases prácticas, xa que se comparte
laboratorio coa titulación de Industriais e non hai sitio para impartir prácticas a 20
alumnos. A súa solicitude a Jesús Castro non foi atendida nin tampouco a xestión
realizada polo director. A única solución ofrecida de momento é que se a matrícula o
xustifica se procedería ao desdobramento do grupo.
Javier Puga destaca que, tal e como aparece reflectido no punto 4 da anterior Xunta de
Escola (17/01/08), debería terse publicitado antes da convocatoria Erasmus, e aprobado
en Xunta de Escola, as normas e criterios para os estudiantes Erasmus e a composición
da comisión de seguemento dos mesmos. Desde a dirección se aclara que o sentido do
parágrafo donde aparecen tales afirmacións aludía a futuras convocatorias e non á que
tivo lugar días despois da citada Xunta de Escola.
Elena González reclama que as ausencias xustificadas (neste caso por docencia en outro
centro) á Xunta de Escola sexan penalizadas no VAD. A subdirectora xefa de estudios

informa que o VAD so valora a actividade realizada, polo que calquera ausencia á Xunta
de Escola penaliza no VAD, a partires dunha porcentaxe de ausencias determinado.
Se reclaman os contedores de reciclaxe na escola. O Subdirector de infraestructuras
informa de que ditos contedores os xestiona a OMA e que ao non dispor o centro dunha
isleta de contedores de reciclaxe de alta capacidade no exterior do edificio non se nos
subministran os contedores reclamados.
Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 14 horas e 7 minutos do día de hoxe,
do que como Secretario dou fe en Vigo, vinteoito de abril de dous mil oito.
Vº e Prace
O Presidente

O Secretario

Pedro Arias Sánchez

Enrique Granada Álvarez

ANEXO I
Convocatoria de Xunta de Escola do 28/04/2008

ANEXO II
Asistentes á Xunta de Escola do 28/04/2008

Asistentes Xunta de Escola 28/04/2008
PROFESORES
Presidente:
Pedro Arias Sánchez
Secretario:
Enrique Granada Álvarez
Alejando Monge, Leandro
Alonso Prieto, Elena
Álvarez Vázquez, Lino José
Cabeza Simó, Marta María
Caparrini Marín, Natalia
Carrillo González, Camilo José
Cerdeira Pérez, Fernando
Correa Otero, Antonio
Correa Otero, José María
Díez Ferrer, José Bienvenido
García Bastante, Fernando
García Vázquez, José Manuel
González Rodríguez, Elena
Gómez Márquez, Iván
Mandado Vázquez, Alfonso Modesto
Orche García, Enrique
Ordóñez Galán, Celestino
Pérez Pérez, Carmen
Rivas Brea, Teresa
Vázquez Dorrío, José Benito
ALUMNOS
1. Blanco Bello, Miguel
2. García Silva, Ángela
3. Giráldez Moreira, Raúl
4. Gómez Pérez, Gema
5. González Fernández, Manuel Alejandro
6. Portela Salgado, Iván
7. Puga Alonso, Javier
8. Silveira Loureiro, Javier
9. Vázquez Piñeiro, Ana
10. Veleiro Pinal, Iván
PAS
1. Romo Pérez, Mª del Carmen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Total membros Xunta de Escola :
Asistentes

40
33

ANEXO III
Plan de calidade da E.T.S.E. de Minas

ANEXO IV
Memoria económica e liquidación do orzamento 2007

ANEXO V
Orzamento para o ano 2008

PRESUPOSTOS EXERCICIO 2008
ETS. ENXEÑEIROS MINAS
DISTRIBUCIÓN CRÉDITOS DEFINITIVOS
1.- INTRODUCCIÓN
De acordo ó orzamento do ano 2008 da Universidade de Vigo, descentralízanse os
créditos dos capítulos II e VI, distribuíndose de conformidade cos criterios de
descentralización que se establecían no anexo I “Criterios de distribución e normas
complementarias de execución dos créditos descentralizados para o ano 2008” do presuposto
da Universidade de Vigo.
Asímesmo, en base ó disposto no artigo 3 das Normas de execución do presuposto a
Xunta de Escola ten a obriga de aproba-la distribución anual dos seus créditos e a súa
execución.
Unha vez comunícada informáticamente polo Servicio de Contabilidade a dotación
inicial dos créditos descentralizados correspondentes ó Centro cómpre proceder á distribución
dos créditos desta Escola.
2.- CRÉDITOS CONSIDERADOS
Os créditos asignados terán como finalidade financiar os gastos de docencia asi como
tamén os gastos necesarios para o funcionamento ordinario do centro e como ven sendo
habitual nos exercicios anteriores, no ano 2008 os centros van recibir financiación por duas
vías:
a) Establecese un aumento do 3% no financiamento básico do presuposto do 2008 con
respecto ó do ano 2007 coas mesmas partidas existentes dos cap. II e VI.
b) Establecese o financiamento adicional por “producción docente” que resultará da
distribución segundo os indicadores de calidade docente.
c) Dada a situación de compartir centro con outra titulación, os gastos da xestión do
edificio e instalacións, así como os gastos de subministros e mantemento (auga, luz,
gasóleo etc.) serán comúns.
O igual que nos exercicios presupostarios anteriores na dotación dos créditos débese ter
en conta que os gastos de teléfono xestionaranse de maneira centralizada, asemade os gastos
destinados á Biblioteca serán asumidos directamente pola Biblioteca Central.

E de salientar no orzamento do ano 2008 a descentralización das prácticas de campo de
xeito que sexa o propio Centro quen manexe a dotación correspondente incluida no
subconcepto 229.04.
No exercicio 2008 o orzamento inicial asinado á E.T.S. Enxeñeiros de Minas ascende a
un total de 75.487,02 euros (Cadro I). Asímesmo débese ter en conta que o orzamento
definitivo ven definido pola suma do orzamento inicial e os remanentes específicos do
presuposto 2007 que foron incorporados automáticamente segundo indica o art.º 6.1.a) das
Normas de execución do presuposto. O importe correspondente ós remanentes específicos
segundo se reflicte no cadro seguinte alcanzan un importe total de 24.730,41 euros (cadro II)
(non foron incorporados 326,47 € xa que logo correspondían a remanentes do 2006 que non
foron executados o longo do ano 2007 e que polo tanto non poden ser incorporados o
presuposto do 2008)
Polo antedito, o crédito definitivo suma un total de 100.217,43 euros (cadro II)

DOTACIÓN INICIAL CRÉDITOS DESCENTRALIZADOS
DA E.T.S ENX. MINAS
COMPARATIVO EXERCICIO 2007/2008

IMPORTES
Concepto
Denominación do gasto
220
Material de oficina
221.02
Subministracións docentes
222
Comunicacións
226.01
Atencións protocolarias
229.03
Delegación de alumnos
229.04
Prácticas de campo
230
Indemnización razón servicio
280
Producción docente
TOTAL CAPITULO II
625
Mobiliario e equipamento
TOTAL CAPITULO VI
TOTAL CAPÍTULO II E VI

ABSOLUTOS
2007 euros

17.408
18.119
2.685
2.844
2.380
----------2.626
24.193,84
70.255,84
11.041
11.041
81.296,84

2008 euros

17.931
18.662
2.766
2.929
3.029
5.034
2.234
11.535,02
64.120,02
11.367
11.367
75.487,02

Os créditos definitivos (créditos iniciais+remanentes) segundo a súa clasificación
económica en artículos, conceptos e subconceptos é a que segue:

CADRO II

CRÉD. INICIAL.

REMANENTES

CRED. DEFINITIVO

CAP. II.- GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS
Art. 22.- Material, subministracións e outros
222 Comunicacións
227.09 Traballos realizados por outras empresas
223 Transportes

Total vinculante capítulo II:
(Vinculantes a nivel de concepto)
220

Material de oficina

2.766
0

344.97
337,68
0

3.110,97
337,68
0

2.766

682,65

3.448,65

17.931

999,95

18.930,95

(Vinculantes a nivel de subconcepto)
221.02 Subministros Docentes
226.01 Atencións protocolarias
229.03 Delegación de alumnos
229.04 Prácticas de campo
280.02 Producción docente
230.01 Indemnizacións por razón de servicio

18.662
2.929
3.029
5.034
11.535,02
2.234

TOTAL CAP. II: 64.120,02

1.571,31
316,21
0
0
10.240,06
365,33
14.175,51

20.233,31
3.245,21
3.029
5.034
21.775,08
2.599,33
78.295,53

CAP. VI.- INVESTIMENTOS
Art. 62.-Inversións asociadas ó funcionamento dos servicios
625

Mobiliario e equipamento
TOTAL CAP. VI:
TOTAL CAPÍTULOS II E

11.367
11.367

10.554,90
10.554,90

21.921,90
21.921,90

75.487,02

24.730,41

100.217,43

Os créditos descentralizados en gastos correntes en bens e servicios terán carácter
vinculante a nivel de capítulo, non obstante, terán carácter vinculante e limitativo co nivel de
desagregación que se indica os seguintes:
220 “Material de oficina”
221.02 “Subministros de docencia”
226.01 “Atencións Protocolarias”
229.03 “Delegación de Alumnos”
229.04 “Prácticas de Campo”
280.02 “Producción docente”

230.01 “Indemnizacións por razón de servicio”

Os créditos descentralizados en Investimentos (625) terán carácter vinculante e limitativo
a nivel de concepto.
Os créditos asinados á Delegación de alumnos terán como primeiro obxectivo atende-los
gastos derivados das súas actividades propias e dos sus representantes nos órganos de goberno
da Universidade.Para que estas dotacións poidan finanaciar gastos de carácter inventariable é
necesario que por parte do Director ou Administrador do centro se solicite a correspondente
modificación de crédito, sen que en ningún caso ésta poida dar lugar a un incremento do
gasto.
3.- DISTRIBUCIÓN CRÉDITOS EXERCICIO 2008

Considerando os créditos definitivos á distribución destes nos capítulos II e VI segundo a
súa desagregación en conceptos e subconceptos é a que de seguido se indica: a distribución do
crédito efectúase considerando tanto os gastos xa autorizados ou comprometidos como unha
previsión dos que se poderían abordar no que resta de exercicio. Para cada unha das
aplicacións a distribución é a que segue:
220.- Material de oficina:

Comprende os gastos ordinarios de material de oficina, prensa, libros, publicacións,
fotocopias, encadernacións, material para funcionamento de equipos informáticos, de
transmisión e outros de administración e dirección .
Autorizado ou comprometido
Remanente comprometido

Importe A
Previsión
999,95 Material de oficina centro

Importe B
6.298,56

999,95
TOTAL A+B

7.298,51

221.02.- Suministros Docencia:

Comprende gastos de reactivos, material funxible, fotocopias, gases de uso docente,
productos farmacéuticos, alimenticios etc. Dado o carácter vinculante e limitativo do
subconcepto 221.02, imputaranse tódolos gastos de docencia (fotocopias, material oficina e en
xeral todo o material funxible adicado á docencia.)
Autorizado ou comprometido

Importe

A

Previsión

Importe

B

Remanente comprometido

1.571,31 Suministro Docencia (Reparto áreas)

1.571,31
TOTAL A+B

18.662

18.662
20.233,31

222.- Comunicacións:
Inclúe gastos por servicios postaís non ordinarios e de telefonía móvil, estando os gastos por servicios
telefónicos fixos centralizados.
Autorizado ou comprometido
Telefonía móvil

Importe A
Previsión
344,97
Gastos de correos
Telefonía móvil
344,97

Importe

TOTAL A+B

B
100
900

1.344,97

Só se asumirán por este concepto os gastos de correos e telefonía móvil correspondentes a
administración e dirección.
223.- Transportes: Gastos de transporte de todo tipo, excepto de persoal.
Autorizado ou comprometido
Transportes

Importe A
10,82
Transportes

Previsión

Importe

B
50

10,82
TOTAL A+B

60,82

Considérase que só poderán asumirse por este concepto os gastos de mensaxería e transportes
correspondentes a administración e dirección.

227.09.- Traballos realizados por outras empresas:
Autorizado ou comprometido
Limpeza alfombras

Importe A
Previsión
337,68
Limpeza alfombras
Unidades Hixiénicas

Importe

B
900
1.080

337,68
TOTAL A+B

2.317,68

226.01.- Atencións Protocolarias.

Incluiránse os gastos autorizados polo Centro para gastos sociais e de representación.
Autorizado ou comprometido

Importe A
Previsión
316,21
Atención Protocolarias

Importe

TOTAL A+B

B
2.929

3.245,21

229.04.- Prácticas de Campo.

Incluiránse os gastos autorizados polo Centro para a realización das prácticas de campo
non podendo autorizarse transferencias de crédito dende esta partida segundo consta nos
presupostos da Universidade
Autorizado ou comprometido

Importe

A

Previsión
Prácticas de campo

Importe

TOTAL A+B

B
5.034
5.034

280.02.- Producción Docente.

Comprenderán actividades que sirvan para a mellora da Docencia na E.T.S. de Minas.
Autorizado ou comprometido

Importe

Remanente Comprometido
Servizo transportes SMG
Premio concurso fotográfico SMG

10.240,06
850,65
700

Total

11.790,71

A

Previsión

Importe

Foro Tecnolóxico
Forum Orienta-Visitas IES
Publicidade “bolsas lona”
Ciclo conf. “Santa Barbara”
Cartel Minas “Nancy”
Cursos formación profesorado
Actualización Web
Exposicións
Total
TOTAL A+B

230.01.- Indemnizacións por razóns do servicio:

B

600
1.448,45
1.603,54
1.400
3.000
1.000
1.500
4.000
14.551,99
26.342,70

Imputaranse gastos de dietas, locomoción, traslados e outras indemnización por razón
do Servicio correspondente á dirección do centro.
Autorizado ou comprometido
Desprazamentos e dietas Dirección

Importe A
Previsión
365,33
Desprazamentos e dietas de dirección
TOTAL A+B

Importe

B
2.234

2.599,33

482.11- Bolsas Colaboración

Imputaranse o custo dunha bolsa de colaboración de xestión.
Autorizado ou comprometido

Importe

A

Previsión

Importe

Bolseiro (6 meses)

B
1.920

TOTAL A+B

1.920

625.- Investimento en mobiliario e equipamento:

Neste concepto incluense os gastos que se efectúen con destino os investimentos que
vaian entrar por primeira vez en funcionamento como mobiliario en xeral (sexan de madeira,
metálicos ou doutro material), equipos de oficina, tales como máquina de escribir, calcular,
fotocopiadoras, arquivadores, etc.
Autorizado ou comprometido
Remanente comprometido

Total

Importe A
Previsión
10.554,90 Taboleiros anuncios
Vitrinas Minerais
Sala de Xuntas
Equipos informáticos

Importe

B
467
3.770
10.000
2.000

10.554,90 Total
TOTAL A+B

16.237
26.791,90

DISTRIBUCIÓN DO CRÉDITO POR CONCEPTOS
ART

CPTO

SUBC

DENOM. DO GASTO

PREV GASTOS DOTACIÓN

DIFERENCIA

22
222

Comunicacións

223

Transportes

1.344,97

3.110,97

+1.766

60,82

0

-60,82

2.317,68

337,68

-1.980

3.723,47

3.448,65

-274,82

2.599,33

2.599,33

0

26.342,70

21.775,08

-4.567,62

1.920

0

-1.920

7.298,51

18.930,95

*+11.632,44

20.233,31

20.233,31

0

3.245,21

3.245,21

0

Extensión Universitaria
229.03 Delegación de alumnos

3.029

3.029

0

229.04 Prácticas de campo

5.034

5.034

0

26.791,90

21.921,90

-4.870,00

100.217,43

100.217,43

0

227
227.09 Traballos realizados por outras empresas
TOTAL VINCULANTES CAP.II
23
230

Indemnizacións por razóns do servicio
230.01 Dietas e locomoción

28
280

482

Plan calidad docente
280.02 Centros

Bolsas estudiantes
482.11 Bolseiros colaboradores

220

Material, subm. e outros
Material de oficina

221
221.02

Suministros
De docencia

226.01

Gastos diversos
Atencións protocolarias

226

229

62
625

Investimento asociado os servicios
Mobiliario e equipamento

TOTAL

* O déficit no capítulo II e no capítulo VI financiarase mediante modificación de crédito por transferencia dende
o subconcepto 220 “Material de Oficina”.
Disposicións adicionais:
1ª.- Autorízase ó Director para aprobar gastos por importe superior á dotación dos conceptos indicados, cando
pola necesidade inaprazable do gasto sexa necesario reaxusta-lo crédito inicial, sen que iso poida supor un
incremento do presuposto global.
2ª.- Autorízase ó Director ou Administradora para propoñer, ó Rector ou Xerente, as transferencias de crédito
que sexan necesarias para reaxusta-lo crédito dos distintos conceptos cando o estado de execución do presuposto
así o faga necesario.

REPARTO SUMINISTROS DOCENTES 2008 (221.02)
CÓDIGO/ÁREAS

2007

CRÉDITOS

2008

1902,71

69,0

2070,21

265/ESTATÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

216,22

7,5

225,01

280/ESTRATIGRAFIA

302,70

12,0

360,04

2421,63

84,0

2520,27

562,16

19,5

585,06

86,49

3,0

90,01

385/FÍSICA APLICADA

562,16

24,0

720,08

505/ENXEÑERÍA CARTOGRAFICA

691,89

27,0

810,09

515/ENXENERÍA DOS PROCESOS DE FABRICACIÓN

144,14

4,0

120,02

520/ENXEÑERIA DE SISTEMAS E AUTOMÁTICA

691,89

24,0

720,08

535/ENXENERIA ELÉCTRICA

1470,28

45,0

1350,14

545/ENXEÑERÍA MECÁNICA

389,19

13,5

405,04

555/ENXEÑERIA QUÍMICA

1383,79

46,5

1395,15

590/MÁQUINAS E MOTORES TÉRMICOS

1859,47

61,5

1845,20

596/MATEMÁTICA APLICADA

1210,82

42,0

1260,14

600/MECÁNICA DE FLUIDOS

547,75

16,5

495,05

605/MECÁNICA DOS MEDIOS CONTINUOS el. De ES.

778,38

27,0

810,09

650/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

735,14

22,5

675,08

065/CIENCIAS DOS MATERIAIS E ENX. METALÚRXICA

295/EXPLOTACIÓN DE MINAS
305/EXPRESIÓN GRÁFICA NA ENXEÑERIA
345/FILOLOXIA INGLESA

710/PROSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN MIN.

735,14

28,5

855,09

720/PROXECTOS DA ENXEÑERIA

345,95

9,0

270,03

785/TECNOLOXÍA ELECTRÓNICA

432,43

15,0

450,05

790/TECNOLOX. MEDIO AMBIENTE

648,65

21,00

630,07

18119,00

622,00

18662,00

TOTAIS

ANEXO I
Modalidades de calendário escolar para
o curso 2008-2009

Calendario escolar curso 2008-09 modalidade B
(Aprobado en Consello de Goberno do día )
1.- O período lectivo do curso académico comprenderá do día 22 de setembro de 2008 ao 19 de setembro de 2009.
O mes de agosto non será lectivo.
2.- As actividades académicas comezarán e rematarán nas datas seguintes:
Primeiro cuadrimestre
inicio: 22 de setembro de 2008.
remate: 7 de febreiro de 2009.
Segundo cuadrimestre
inicio: 9 de febreiro de 2009
remate: 20 de xuño de 2009.
3.- Os exames ordinarios terán lugar entre as datas seguintes:
Primeiro cuadrimestre: entre o 22 de xaneiro e o 7 de febreiro de 2009.
Segundo cuadrimestre: entre o 4 e o 20 de xuño de 2009.
A data límite para a entrega de actas de exames será:
Primeiro cuadrimestre: 27 de febreiro de 2009.
Segundo cuadrimestre: 3 de xullo de 2009.
4.- Os exames extraordinarios e de fin de carreira terán lugar entre as datas seguintes:
Convocatoria de decembro curso 2008/2009: entre os días 15 e 20 de decembro de 2008.
Convocatoria fin de carreira: entre os días 15 e 20 de decembro de 2008.
Convocatoria de setembro: entre os días 1 e o 18 de setembro de 2009.
A data límite para a entrega de actas de exames será:
Convocatoria de fin de carreira:
Convocatoria de decembro curso 2008/2009:
Convocatoria de setembro:

9 de xaneiro de 2009.
9 de xaneiro de 2009.
2 de outubro de 2009.

5.- As clases interromperanse dende o día 15 de decembro de 2008 ata o día 7 de xaneiro de 2009 (ambos os dous
incluídos), os días 23 e 24 de febreiro e dende o día 4 de abril ao 13 de abril de 2009 (ambos os dous incluídos).
6.- Terá carácter festivo o día 28 de xaneiro de 2009 (celebración do patrón da Universidade). Posuirán o mesmo
carácter os días das festas oficiais do Estado, da Comunidade Autónoma e, en cada Campus, os días das festas
locais.
7.- Así mesmo, en cada Centro terán carácter festivo a data da festa do Centro. Todas as que non coincidan en
luns ou venres, pasaranse a eses días.
E.T.S. Enxeñeiros de Telecomunicación
E.U. Enx. Téc. Forestal
Facultades de Bioloxía// Ciencias do Mar// Química//Ciencias
E.U. Formación do Profesorado de E.X.B.
E.T.S. Enxeñaría de Minas
Fac. de Dereito // Fac. CC. Xurídicas e do Traballo
E.S. Enxeñaría Informática
E.T.S. Enx. Industrial // E.U. Enx. Téc. Industrial
Facultade CC.EE.EE. // CC.EE e Turismo // E.U.Est. Empresariais
Fac. Historia//Filoloxía e Tradución//Fac. CC. da Educación//Fac. CC.Educ. e Dep.
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Fac. CC. Xurídicas e do Traballo ( Relacións Laborais)
Facultade de Belas Artes

29-09-08, luns
04-10-08, sábado
15-11-08, sábado
27-11-07, xoves
04-12-08, xoves
07-01-09, mércores
25-02-09, mércores
19-03-09, xoves
05-04-09, domingo
26-04-09, domingo
29-04-09, mércores
01-05-09, venres
08-05-09, venres

EE.UU. de Enfermería

12-05-09, martes

Calendario escolar curso 2008-09 modalidade A
(Aprobado en Consello de Goberno do día
)
1.- O período lectivo do curso académico comprenderá do día 8 de setembro de 2008 ao 31 de xullo de 2009. O
mes de agosto non será lectivo.
2.- As actividades académicas comezarán e rematarán nas datas seguintes:
Primeiro cuadrimestre
inicio: 8 de setembro de 2008.
remate: 24 de xaneiro de 2009.
Segundo cuadrimestre
inicio: 26 de xaneiro de 2009.
remate: 5 de xuño de 2009.
3.- Os exames terán lugar entre as datas seguintes:
Fin de carreira: entre os días 15 e 20 de decembro de 2008.
Ordinarios e extraordinarios de 1º e 2º cuadrimestre:
Primeiro cuadrimestre: entre o 8 de xaneiro e o 24 de xaneiro de 2009.
Segundo cuadrimestre: entre o 20 de maio e o 5 de xuño de 2009.
Extraordinarios de xullo: entre os días 6 e 21 de xullo de 2009.
4.- A data límite para a entrega de actas de exames será :
Convocatoria Fin de Carreira:
9 de xaneiro de 2009.
Primeiro cuadrimestre:
20 de febreiro de 2009.
Segundo cuadrimestre:
26 de xuño de 2009.
Convocatoria de xullo:
31 de xullo de 2009.
5.- As clases interromperanse dende o día 22 de decembro de 2008 ata o día 7 de xaneiro de 2009 (ambos os dous
incluídos), os días 23 e 24 de febreiro e dende o día 4 de abril ao 13 de abril de 2009 (ambos os dous incluídos).
6.- Terá carácter festivo o día 28 de xaneiro de 2009 (celebración do patrón da Universidade). Posuirán o mesmo
carácter os días das festas oficiais do Estado, da Comunidade Autónoma e, en cada Campus, os días das festas
locais.
7.- Así mesmo, en cada Centro terán carácter festivo a data da festa do Centro. Todas as que non coincidan en luns
ou venres, pasaranse a eses días.
E.T.S. Enxeñeiros de Telecomunicación
E.U. Enx. Téc. Forestal
Facultades de Bioloxía// Ciencias do Mar// Química//Ciencias
E.U. Formación do Profesorado de E.X.B.
E.T.S. Enxeñaría de Minas
Fac. de Dereito // Fac. CC. Xurídicas e do Traballo
E.S. Enxeñaría Informática
E.T.S. Enx. Industrial // E.U. Enx. Téc. Industrial
Facultade CC.EE.EE. // CC.EE e Turismo // E.U.Est. Empresariais
Fac. Historia//Filoloxía e Tradución//Fac. CC. da Educación//Fac. CC.Educ. e Dep.
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación

29-09-08, luns
04-10-08, sábado
15-11-08, sábado
27-11-07, xoves
04-12-08, xoves
07-01-09, mércores
25-02-09, mércores
19-03-09, xoves
05-04-09, domingo
26-04-09, domingo
29-04-09, mércores

Fac. CC. Xurídicas e do Traballo ( Relacións Laborais)
Facultade de Belas Artes
EE.UU. de Enfermería

01-05-09, venres
08-05-09, venres
12-05-09, martes

Proposta Calendario escolar curso 2008-09.
Estudos oficiais de GRAO E POSGRAO

1.- O período lectivo do curso académico comprenderá do día 22 de setembro de 2008 ao 31 de xullo de
2009.
2.- As actividades académicas comezarán e rematarán nas datas seguintes:
Primeiro cuadrimestre inicio:
remate:
Segundo cuadrimestre inicio:
remate:

22 de setembro de 2008.
7 de febreiro de 2009.
9 de febreiro de 2009.
20 de xuño de 2009.

3.- Cando estea previsto a realización de probas de avaliación os/as estudantes en cada curso académico
terán dereito a dúas oportunidades. Estas terán lugar ao final de cada cuadrimestre quedando o
calendario recomendado de probas de avaliación como segue:
Primeiro cuadrimestre: do 22 de xaneiro ao 7 de febreiro de 2009.
Segundo cuadrimestre: do 4 ao 20 de xuño de 2009.
Convocatoria extraordinaria de xullo: do 6 ao 21 de xullo de 2009.
A data límite para a entrega de actas será o día 31 de xullo de 2009.
4.- As clases interromperanse dende o día 22 de decembro de 2008 ata o día 7 de xaneiro de 2009
(ambos os dous incluídos), os días 23 e 24 de febreiro e dende o día 4 ata o 13 de abril de 2009 (ambos
os dous incluídos)
5.- Terá carácter festivo o día 28 de xaneiro de 2009 (celebración do patrón da Universidade). Posuirán o
mesmo carácter os días das festas oficiais do Estado, da Comunidade Autónoma e, en cada Campus, os
días das festas locais.
6.- Así mesmo, en cada Centro terán carácter festivo a data da festa do Centro. Todas as que non
coincidan en luns ou venres, pasaranse a eses días.
E.T.S. Enxeñeiros de Telecomunicación
E.U. Enx. Téc. Forestal
Facultades de Bioloxía// Ciencias do Mar// Química//Ciencias
E.U. Formación do Profesorado de E.X.B.
E.T.S. Enxeñaría de Minas
Fac. de Dereito // Fac. CC. Xurídicas e do Traballo
E.S. Enxeñaría Informática
E.T.S. Enx. Industrial // E.U. Enx. Téc. Industrial
Facultade CC.EE.EE. // CC.EE e Turismo // E.U.Est. Empresariais
Fac. Historia//Filoloxía e Tradución//Fac. CC. da Educación//Fac. CC.Educ. e Dep.
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Fac. CC. Xurídicas e do Traballo ( Relacións Laborais)

29-09-08, luns
04-10-08, sábado
15-11-08, sábado
27-11-07, xoves
04-12-08, xoves
07-01-09, mércores
25-02-09, mércores
19-03-09, xoves
05-04-09, domingo
26-04-09, domingo
29-04-09, mércores
01-05-09, venres

Facultade de Belas Artes
EE.UU. de Enfermería

08-05-09, venres
12-05-09, martes

ANEXO VII
Membros da comisión de divulgación docente

Benito Vázquez Dorrio
Carmen Pérez Pérez
Celestino Ordoñez Galan
Elena Alonso Prieto
Enrique Granada Álvarez
Fernando Garcia Bastante
Iván Gómez Marquez
Javier Taboada Castro
Jose Luis Dieguez Quintas
Julia Armesto González
Julia Cristobal Ortega
Leandro Rafael Alejano Monge
María Araújo Fernández
Natalia Caparrini Marín
Pedro Arias Sanchez
Teresa Rivas Brea

