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Acta da Xunta de Escola ordinaria 
do 23 de abril de 2015 

Anexos: 

I. Convocatoria de Xunta de Escola do 23/04/2015. 

II. Asistentes á Xunta de Escola do 23/04/2015. 

III. Plan de Autoprotección da ETSE de Minas. 

IV. Plan de Viabilidade do Grao de Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos. 

V. Documentación relativa ao Plan de Calidade da ETS de Enxeñaría de Minas. 
 

Ábrese a sesión ás 13 horas e 5 minutos, na Sala de Xuntas do módulo de Dirección da E.T.S. 
de Enxeñaría de Minas, presidida polo Director, Don José Benito Vázquez Dorrío, e trátanse 
os seguintes puntos da orde do día: 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior: ordinaria celebrada o 19 de 
febreiro de 2015. 

Enviouse por correo electrónico uns días antes desta Xunta de Escola e na páxina web do 
centro estaba xa publicada pendente de aprobación. 

A Xunta de Escola aproba por asentimento a acta da sesión ordinaria da Xunta de Escola 
celebrada o 19 de febreiro de 2015.  

Unha vez aprobada será posta definitivamente nas seccións de DESCARGAS ACTAS E 
GASTOS de acceso libre da web do centro, por exemplo, na sección en galego: 

http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=633,685,0,0,1,0  

 

2. Informe do Director.  

O Director informa: 
 
 O pasado 9 de Marzo a través da lista de distribución de inforede da UVigo chegou o 

aviso da caída definitiva do servidor webs.uvigo e de que o acceso ás páxinas web de 
usuarios estaba dispoñible só para aquelas páxinas que xa se moveron á nova 
hospedaxe web (webs2.uvigo), as que están aínda ubicadas no servidor vello 
(webs.uvigo) non estaban dispoñibles. A páxina da escola estaba aloxada en 
webs.uvigo e non recibimos notificación oficial da necesidade de esa migración 
porque a nosa páxina funcionaba correctamente. Como medida de emerxencia o 
servizo da UVigo avisou de que se procedía a esa migración a unha ubicación 
provisional e de que non era posible manter unha instalación coas mesmas 
características que a existente e que probablemente nesta instalación provisional non 
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funcionen algunhas características da web dado que se trata dunha instalación máis 
recente do servidor web e de PHP. Desde esa data, con recursos propios da ETSEM 
coordinados por o Técnico Informático do Ámbito Tecnolóxico e con contratación 
dunha empresa externa, procedeuse polo tanto a migración completa da web do centro 
a webs2 e en paralelo ao cambio de plataforma dos contidos creados desde 2007 (sen 
cuantificar os enlaces externos, 3.489 arquivos, vinculados a 856 artigos/seccións que 
a súa vez desglósanse nuns 8.050 bloques/rexistros) para adaptalos as súas novas 
características. A Dirección reuniuse co Xerente e co Director da Área TIC da UVigo 
para minimizar o dano á imaxe do centro. A día de hoxe a web da escola está 
operativa nun 95%. A Dirección agradece o traballo realizado e pide desculpas polo 
mal funcionamento da web durante este tempo. 

 No BOE de 29 de decembro de 2014 publicouse a “ Resolución de 24 de noviembre de 
2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 2014, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos” no que inclúe o Máster Universitario en Enxeñaría 
de Minas (4314879). 

 Como xa foi informado na Xunta de Escola do 18 de decembro pasado a Universidade 
ofreceu aos títulos do ámbito tecnolóxico a posibilidade de presentarse ao programa 
Acredita para lograr o selo EUR-ACE: 

 
http://www.aneca.é/Programas/ACREDITA-PLUS/ACREDITA-PLUS-en-o-ambito-de-a-

Ingenieria-selo-EUR-ACE 
 
O selo EUR-ACE é un certificado concedido por unha axencia autorizada por ENAEE 
(European Network for Accreditation of Engineering Education) a un título de 
enxeñaría de grado ou máster avaliado segundo unha serie de estándares definidos, de 
acordo cos principios de calidade, relevancia, transparencia, recoñecemento e 
mobilidade contemplados no EEES. 

En esencia o proceso é moi semellante á acreditación nacional realizada por ANECA 
pero cun par de epígrafes extra. Un destes novos epígrafes esixe que se indique para 
cada materia do título como se avalían as competencias que lle corresponden. É por 
iso necesario que para todas as materias dos grados de ERME e EE determínese para 
cada competencia o tipo de avaliación que se realiza e que porcentaxe do total da 
materia dedícase a ela. As competencias veñen marcadas polas guías da titulación 
dispoñibles na web da escola: 

 
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?curso_actual 
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Con todo, a dedicación e modo de avaliación deberá indicalo o coordinador de cada 
materia, para o que se solicita a colaboración de todo o profesorado da escola. Os 
coordinadores dos graos, David Patiño e Carmen Pérez que asistiron a varias reunións 
informativas, xa enviaron por correo correo un exemplo da información solicitada en 
forma de documento excel que deberá ser adaptado e completado en cada caso. Todo o 
proceso de recopilación de información estará centralizado nos coordinadores de curso 
e de grado. A Dirección agradece o traballo realizado. 

 A participación da escola no Cartel des Mines 2015 en Nantes xunto con outras doce 
escolas europeas de enxeñaría de minas resolveuse cunha sétima posición na 
clasificación global, ouro en tenis masculino (Alexandre Pérez Rodríguez), bronce en 
fútbol masculino e un quinto posto es balonmán masculino. A Dirección felicita ao 
alumnado participante e agradece o traballo de organización da Directiva do Cartel des 
Mines na ETSEM. 

http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=9740&Itemid=61 

 
 O 13 de Abril o centro participou na I Xornada de Portas Abertas no campus de Vigo 

organizada pola UVigo coa recepción en dúas quendas de hora e media de 188 e 144 
alumnos enviados polo SIOPE que circularon polo ámbito tecnolóxico. Esta actividade 
estivo coordinada por Marta Cabeza e contou no centro coa colaboración de Carla 
Iglesias, Alejandro Filgueira, Martín Bueno, Carmen Pérez e Jaime García. Unha 
actividade como a que se pretende require o cumprimento dunha serie de condicións 
baseadas nunha organización e atención exquisita, para que a imaxe da universidade 
que chega aos visitantes, a maior parte dos mesmos público cativo en formación, sexa 
a correcta. Iso implica cando menos que a coordinación e comunicación cos centros 
que participan, tanto do ámbito preuniversitario como do universitario, sexa exacta 
dentro dunhas marxes razoables: trátase de comunicar diversas mensaxes a persoas 
con potenciais intereses concretos en distintos espazos e tempos. É necesario e 
imprescindible así mesmo a dotación para a actividade de suficientes recursos 
económicos e humanos (con formación e/ou experiencia). Estudos de público en 
ambientes de aprendizaxe/comunicación informal dunha actividade como esta 
xustifica o investimento previo realizado. A falta deses recursos conduce na maioría 
dos casos á non consecución dos obxectivos perseguidos. A impresión xeral é, que 
nesta I Xornada de Portas Abertas no campus de Vigo, estas condicións non se deron e 
deben tomarse medidas para que no futuro se acade o éxito que se busca. A petición 
do SIOPE a Dirección enviou un informe relacionado. 

 O 13 de Abril a Dirección presentou o proceso da Certificación da implantación do 
SGIC na ETSEM na I Xornada de Difusión de Experiencias de Calidade 2014-2015 da 
Universidade de Vigo coa idea de facilitar ese proceso a outros centros. A 
presentación empregada pola Dirección e a Secretaria da ETSEM Natalia Caparrini foi 
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enviada a toda a comunidade do centro e pode consultarse, xunto co resto da 
documentación do proceso, no apartado FIDES-AUDIT da web do centro: 

http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=436,0,0,1,0,0 

 
 O 14 de Abril o Laboratorio de Mecánica de Rochas da ETSE de Minas foi bautizado 

co nome do experto británico Johh P. Harrison, profesor da Universidade de Toronto e 
presidente do grupo de expertos que busca a mellora do deseño da enxeñaría de rochas 
dentro do denominado Eurocódigo 7, a normativa europea coa que se pretende unificar 
a lexislación e normativa dos diferentes países en relación ao proxecto xeotécnico de 
estruturas en edificación e obra civil. Para ETSEM é una forma de amosar os vínculos 
e as colaboracións que parte da nosa escola ten con centros de referencia mundial no 
campo, en este caso, da Enxeñaría Mineral e Civil. Ao mesmo tempo a aceptación do 
Profesor John Harrison ten un alto valor sentimental e indica tamén o seu interese por 
intercambiar coñecemento co noso centro, o que sen dúbida nos beneficiará a ambas 
partes. 

http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=9776&Itemid=39 

A Dirección anima ao profesorado do centro a realizar propostas semellantes no 
futuro. Neste caso a organización de esta iniciativa recaeu sobre os profesores Leandro 
Alejano e Javier Arzúa. A Dirección agradece o traballo realizado. 

 A Unidade de Estudos e Programas solicitou que, para o mes de maio, teñamos 
publicada no apartado de profesorado un currículo breve de cada profesor/a que debe 
ser incluído na información que xa está visible: 

http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=407,0,0,1,0,0  

Prégase que, aquel profesorado pendente, envíe ao Negociado da ETSE de Minas 
(xnaxm@uvigo.es) dita información seguindo por exemplo o formato enviado por 
correo, que pode ser reducido-ampliado-modificado-traducido segundo sexa necesario. 

 Enviouse por correo a toda a comunidade do centro a proposta de calendario 
académico do curso 2015/2016, recibida da Secretaría Xeral, coa finalidade de que 
remitiran ao Negociado de Asuntos Xerais, antes do día 21 de abril, os seus 
comentarios, propostas de modificación e suxestións. Destacan na proposta que o 
calendario é o mesmo para as titulacións de grao e mestrado e para as titulacións que 
se extinguen e que se establecen os marxes o máis amplos posibles no relativo ao 
inicio e ao remate dos períodos de rexistro na aplicación informática das cualificacións 
nas actas e da súa entrega, de modo que deberán ser os centros os que, nesa marxe, 
organicen os períodos de exame e de defensa dos TFG. 

 A Dirección asistiu a unha reunión con responsables da Vicerreitoría de Organización 
Académica e Profesorado onde se informou de que a renovación da acreditación dos 



 

Campus de 
Vigo 

Escola Técnica Superior 
de Enxeñaría  
de Minas 

Grao en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 

Grao en Enxeñaría da Enerxía 

Máster Universitario en Enxeñaría 
de Minas 

   

Rúa Maxwell 
Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 812 205  
Fax 986 811 924 

 

http://webs.uvigo.es/etseminas  
xnaxm@uvigo.es 

 

 

 

graos do centro se realizaría no curso 2015-2016. Tamén foi comentada a posible 
creación da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo que contaría, entre outros, 
coa participación de todos os seus centros. 

 No último número da Revista ENTIBA, que edita o Colexio Oficial de Enxeñeiros de 
Minas do Noroeste, publicáronse tres artigos (Acto Gradación 2014, Semana da 
Ciencia 2014 e EUROCK2014) relacionados coa ETSEM e que poden ser consultados 
no apartado de prensa da nosa web: 

 
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=13,0,0,1,0,0 

 
 A Dirección agradece a Juan Ricoy as xestións realizadas. 

 Con data de 15 de abril incorporáronse como bolseiros de calidade os alumnos Diego 
Faro Malvar e Marcos González Bello, ambos financiados pola Vicerreitoría de 
Organización Académica e Profesorado, o cal é agradecido. 

 A Vicerreitoría de Estudantes avalou a candidatura proposta pola ETSE de Minas, 
unha das tres que presenta a UVigo, para a participación da alumna Raquel Pérez 
Orozco no Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos XIII convocada por a 
Fundación Carolina, Grupo Santander e Fundación Rafael del Pino. Trátase dunha 
oportunidade única na que as persoas finalmente seleccionadas asistirán durante dúas 
semanas a visitas, reunións, conferencias e encontros cos principais protagonistas do 
mundo político, empresarial e cultural, de España e da Unión Europea. 

 Para o seu coñecemento e efectos oportunos, enviouse á comunidade do centro a nova 
Instrución do 7 de abril de 2015 pola que se regula o proceso administrativo de xestión 
de tickets ou pequenos gastos na Universidade de Vigo. Tamén á instrución do 16 de 
marzo de 2015 pola que se regula o proceso de compra de material de oficina na 
Universidade de Vigo, no punto 4.- Obriga de adquirir os produtos do contrato. 
Finalmente por mor da xestión dos gastos na Universidade a través da factura 
electrónica, faise necesario tramitar a compra do material funxible das áreas na ETSE 
de Minas a partir da elaboración duna folla de pedimento a través do enlace: 

https://si.uvigo.es/formularios/foped2.php 
 

Para máis información comunicouse que a APLICACIÓN ORZAMENTARIA que hai 
que indicar na folla de pedimento para a tramitación destes gastos é: 

2015 0008 111LL00 221.02 
 
 José-Luis Parra y Alfaro, Director ETSE de Minas e Enerxía da UPM informou á 

Dirección de que foi convocado ás reunións iniciais dos grupos de traballo do proceso 
que regula os requisitos e procedementos para a homologación e declaración de 
equivalencia das titulacións e o seu nivel académico, relacionado, entre outras cousas, 
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coa correspondencia ao nivel MECES (Marco Español de Cualificacións para a 
Educación Superior) das antigas titulacións universitarias de enxeñaría. Estas vanse 
desenvolver, na sede da ANECA, o 11 de maio para a titulación de Enxeñeiro/a de 
Minas e o 12 de maio para a titulación de Enxeñeiro/a Técnico/a de Minas. 

 Para a proposta do Máster Interuniversitario en Xeoinformática polas Universidades 
de Vigo e da Coruña recibiuse o Informe final de avaliación da solicitude de 
verificación de título oficial coa resolución de Favorable. A información do mesmo 
está dispoñible no enlace: 

http://www.mastergeoinformatica.es/inicio/ 
https://www.youtube.com/watch?v=pza4-rqLQRA&feature=youtu.be  

 
e pode consultarse no apartado de Estudos de Máster Universitario da web do centro: 

 
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=289,0,0,1,0,0 

 
A coordinación do mesmo na UVigo a realiza o profesor Higinio González Jorge ao 
cal a Dirección agradece o traballo realizado. 

 A EEI invitou á ETSEM a participar o 23 de abril no congreso anual de GE4 (Global 
Education: Exchanges for Engineers and Entrepreneurs, www.ge4.org) que ten como 
tema central a transferencia de resultados. A Dirección agradece a invitación e animou 
ao alumnado e profesorado á participar no evento. 

 Enviouse por correo a toda a comunidade do centro a Execución do Presuposto do 
primeiro trimestre de 2015 na ETSE de Minas. Pode consultarse no apartado de gastos 
da nosa web: 

 
http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=638,690,0,0,1,0 

 
 A Coordinadora de Calidade Natalia Caparrini asistiu a unha reunión sobre 

competencias e guías docentes onde informouse de que as guías docentes publicadas 
en DOCNET van ser modificadas para evitar a duplicidade existente de competencias 
de titulación/materia e introducir os resultados de aprendizaxe, que agora non están. A 
Dirección agradece o traballo realizado. 

 Ortega e Gasset xa no ano 1930 definiu as tres misións fundamentais da Universidade: 
Docencia, Investigación e Transferencia. Na ETSE de Minas o sistema que xestiona a 
Calidade da nosa Docencia foi recentemente certificado na súa implantación. Para que 
este Sistema de Garantía Interna de Calidade funcione eficientemente é necesario que 
profesorado e alumnado anualmente respondan maioritariamente a enquisa de 
avaliación da súa titulación.  
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Este importante e sinxelo proceso realizase desde a Secretaría Virtual: 

https://seix.uvigo.es/uvigo.sv/ 

A Dirección roga que profesorado e alumnado do máster e de terceiro curso dos graos 
realicen esta tarefa que se entende mellora o funcionamento do centro e fai visible o 
compromiso e a preocupación da comunidade da escola coa Calidade da nosa 
Docencia.  

 Os alumnos Raquel Novoa, Helena Rodríguez e Yelco Rodríguez da ETSEM foron 
galardoados co Premios de Excelencia Académica da Universidade de Vigo. Destacan 
pola súa traxectoria académica previa á etapa universitaria, cun rendemento que os 
converte en alumnos excelentes. Esa excelencia é a que recoñece a Universidade de 
Vigo cada ano, galardoando aos alumnos e alumnas con mellores expedientes de 
Galicia que elixiron esta institución para comezar a súa formación superior. A 
Dirección felicita aos mesmos. 

http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=9742&Itemid=61  

 
 Recibida na ETSEM a solicitude para formar parte da Xunta de Titulación do Grao en 

Enxeñaría Aeroespacial solicitouse á comunidade do centro o envío dunha proposta 
xustificada de persoas para formar parte de dita Xunta en representación da ETSEM, 
indicando na resposta, no caso do profesorado, sexenios, quinquenios, experiencia 
relacionada e calquera outra información relevante que consideraran oportuna. Logo 
enviouse á Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado unha proposta 
formada por: Pedro Arias (en representación da Dirección da ETSEM), María del 
Carmen Romo (en representación do PAS) e Jaime García e Sergio Búa (en 
representación do alumnado). A Dirección agradece a antedita participación. 

 A Dirección foi entrevistada pola Radio Galega no programa Efervescencia cunha 
audiencia estimada de 17000 persoas 

http://blogs.crtvg.es/efervesciencia/wp-content/uploads/2015/03/Entrevista-Benito-
V%C3%A1zquez-def.mp3 

 
 A Unidade de Estudos e Programas informou de que a partir do 16 de marzo quedou 

habilitado o Sistema de Queixas, Suxestións e Parabéns da Universidade para centros 
e departamentos da UVigo. Esta aplicación informática responde exactamente ó 
procedemento do SGIC da nosa escola e a partir de agora será a aplicación que o 
substitúa. O enlace para acceder a este sistema é: 

https://seix.uvigo.es/uv/web/qsp 
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 Ao igual que no ano 2014 a Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da 
UVigo acordou conceder unha axuda de 2500€ á ETSEM para a celebración da 
Semana da Ciencia 2015, o cal é agradecido pola Dirección. 

 O INEGA (Instituto Enerxético de Galicia) a través de ACLUXEGA (Asociación 
Cluster da Xeotermia Galega) e coa colaboración da ETSEM organiza os días 24 e 25 
de abril o curso "Iniciación ás instalacións xeotérmicas de climatización con Bomba 
de Calor" un curso presencial que será impartido por profesionais e enxeñeiros con 
longa experiencia no sector co obxectivo de adquirir coñecementos básicos sobre 
xeotermia e instalacións xeotérmicas. A formación dos enxeñeiros de minas en 
materia de técnica mineira e enerxía semella que lles outorga un perfil inmellorable 
para o desenvolvemento íntegro de proxectos xeotérmicos. Pois por unha parte, os 
aproveitamentos xeotérmicos (aínda que sexan de moi baixa temperatura e para unha 
vivenda unifamiliar) están regulados pola lexislación mineira e por outra parte o RITE 
(Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios) indica que é necesaria a 
inscrición da instalación xeotérmica no rexistro de instalacións térmicas, para o que se 
terá que aportar diversa documentación técnica, en función da potencia térmica da 
instalación, campo de traballo este no que se compite con outras enxeñarías. 

 O próximo 6 de maio celébrarase o ingreso na Real Academia Galega de Ciencias 
como Académico Numerario do Prof. Dr. D. Pedro Merino Gómez, quen pronunciará 
seu discurso: “Bases científicas da revolución dos metais no século XX. Unha 
prospección tecnolóxica”. Enviouse por correo á comunidade do centro o convite para 
dito acto. A Dirección felicita ao novo académico e congratulase desta nova 
incorporación á Academia dun membro do ámbito das enxeñarías. 

 Do 4 ao 12 de maio imos ter no noso vestíbulo a visita da Exposición da Campaña 
Mundial da Educación (11 rollers de 1,50 metros de ancho e de 2mts de alto), coa 
intención de sensibilizar para que, nos novos compromisos internacionais, a educación 
para todos e todas sexa considerada unha prioridade a nivel mundial. 

 A Política de Prevención de Riscos Laborais da Universidade de Vigo, fundaméntase 
sobre a base da satisfacción das necesidades e na mellora das condicións laborais da 
organización en materia de seguridade e saúde, protexendo a todas as persoas que 
conforman a Universidade de Vigo, cumprindo coa lexislación vixente e adoptando un 
compromiso coa acción preventiva. Esta política é participada por todos os 
traballadores e traballadoras da Universidade de Vigo. Sendo a Prevención de Riscos 
Laborais un dos temas de máxima preocupación das empresas, axentes sociais, 
administración e de toda a sociedade en xeral, a ETSE de Minas está a poñer agora en 
marcha o seu Plan de Autoprotección, coa colaboración das Técnicas do Servizo de 
Prevención e Riscos Laborais da UVigo e do alumno da ETSEM Javier Puga, que 
supón, entre outras cousas, a asignación de diferentes responsabilidades para o seu 
PDI e PAS. A Subdirectora María Araújo coordinou coa axuda da Administradora de 
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centro Ana Cacheiro a distribución por módulos de responsables (Director/a de 
Emerxencias, Xefe/a de intervención, Equipo de primeira intervención, Equipo de 
primeiros auxilios e Equipo de alarma e evacuación), que conta no centro coa 
participación das persoas que se relacionan no Anexo III. 

Este persoal, de selo caso, é facilmente identificable polo chaleco reflectante amarelo 
ou laranxa que levan. Enténdese que, en caso de necesidade, o PDI nas aulas 
incorpórase ao persoal de emerxencias anterior e actúa como parte do equipo de 
alarma e evacuación colocándose o correspondente chaleco reflectante amarelo que 
está no caixón da mesa de cada aula. Estas persoas que figuran no Anexo III, e aquelas 
outras interesadas da ETSEM, están invitadas á formación en Prevención de Riscos 
Laborais e en Primeiros Auxilios que impartirase os próximos 27 e 29 de abril. A 
Dirección agradece a implicación e o traballo realizado. 

 Cargouse nos Tablet-PCs de todas as aulas da ETSEM un formulario de Google Docs 
creado por José Luís Ríos (Técnico Informático do Ámbito Tecnolóxico) para realizar 
o control de docencia das nosas titulacións, dunha forma máis automatizada. O 
formulario é de fácil manexo e facilitará o reconto de firmas que faise, por parte da 
Dirección, a final de cada cuadrimestre. Para poder acceder á aplicación é necesario 
buscar o acceso directo ao formulario no escritorio do tablet-PC da aula, ou abrir 
calquera navegador. O formulario abrirase de forma inmediata. O formulario permite 
rexistrar, dunha soa vez, ata 4 horas seguidas de docencia da mesma materia, e para 
que sexa máis flexible, non vincula nin asocia a docencia a ningún aula nin ao horario 
oficial establecido (en cada caso hai que seleccionar a aula e a materia que se imparte). 
Para poder efectuar o rexistro, cada profesor ten que introducir o seu identificador de 
usuario, que coincide coa súa dirección de correo electrónico (sen o @uvigo) en 
maiúsculas. Unha vez cuberto e enviado o formulario, o rexistro de data e hora, xunto 
co resto de datos introducidos, quedará almacenado de forma automática nunha folla 
excel, xestionada pola Dirección e os Servizos Informáticos, sobre a que se levará a 
cabo o control de docencia. Así mesmo, cada vez que un profesor cubra e envíe o 
formulario, recibirá na súa conta de correo electrónico persoal os detalles do seu 
rexistro. En caso de producirse un erro ou incidencia no formulario, poderá ser 
indicado nun cadro de incidencias creado para tal fin na última fiestra da aplicación, 
ou informar directamente á Xefatura de Estudos. Co obxecto de poder familiarizarse 
coa aplicación e detectar posibles erros no formulario ou rexistro de docencia, parece 
interesante que todo o profesorado con docencia no segundo cuadrimestre utilice a 
aplicación informática, en vez do parte de firmas tradicional, durante estas dúas 
últimas semanas de curso. A coordinación desta actuación foi levada a cabo pola 
Subdirectora María Araújo, o cal é agradecido pola Dirección. 

Este informe, previamente á publicación da acta na web do centro, será enviado logo desta 
Xunta de Escola a todo o profesorado con docencia no centro, así como ao resto dos membros 
de Xunta de Escola, pregándose a súa difusión entre os contactos potencialmente interesados. 
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3. Aprobación, se procede, do plan de viabilidade do Grao de Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos. 

Desde a Secretaría Xeral de Universidades da Xunta de Galicia, solicitouse á Universidade de 
Vigo a elaboración dun plan de viabilidade do Grao de Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos, no que se reflicta e se amose que o título se adapta á demanda socioeconómica e 
cultural de Galicia. Dito Plan foi elaborado esencialmente pola Secretaria, Natalia Caparrini, e 
enviado previamente á Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado para a súa 
conformidade e logo por correo aos membros da Xunta de Escola.  

Durante esta última exposición pública, actualizáronse varios datos numéricos relacionados 
coa experiencia docente e investigadora de parte do profesorado e no apartado de taxas 
previstas.  

Axúntanse así mesmo ao mencionado Plan cartas de apoio das seguintes institucións: Colexio 
Oficial de Enxeñeiros de Minas do Noroeste (COIMNE), Colexio de Enxeñeiros Técnicos de 
Minas de Galicia (COITMG), Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG), Clúster do 
Granito (CG), Clúster da Pizarra (CP), Asociación Clúster da Xeotermia Galega 
(ACLUXEGA), Asociación Galega de Áridos (AGA), Asociación de Investigación 
Metalúrxica do Noroeste (AIMEN), Asociación Galega de Empresas Envasadoras de Auga 
Mineral (AGAMIN) e Asociación Galega da Propiedade Balnearia de Galicia (AGPBG). A 
recompilación destas cartas de apoio foi realizada pola Xefa de Negociado, María del Carmen 
Romo, e contou coa axuda dos profesores Pedro Merino e Javier Taboada. A Dirección 
agradece o traballo realizado. 

A Xunta de Escola acorda, por asentimento, aprobar o mencionado Plan de Viabilidade (que 
se achega como anexo IV). A Comisión de Garantía de Calidade aprobou por asentimento o 
mesmo documento, na súa sesión previa a esta Xunta de Escola. 

 

4. Aprobación, se procede, de documentación relativa ao Plan de Calidade da E.T.S. 
de Enxeñaría de Minas. 

A Comisión de Garantía de Calidade da ETSE de Minas aprobou por asentimento na súa 
reunión do 23 de abril previa a esta Xunta de escola a seguinte documentación, que se inclúe 
no Anexo V desta acta: 

 Axenda Básica do SGIC 13-14 

 Axenda Básica do SGIC 14-15 

 DE-02 P1 Anexo 3 Panel de Indicadores 

 DE-02 P1 Anexo 2 Petición para incluír no SGIC 

 R1 DO-0205 Listado Enviados 14-15 (CGC 23-04-15) 

 R2 DO-0205 Listado Recibidos 14-15 (CGC 23-04-15) 

 QS01 Resumen de Queixas, Reclamacións, Incidencias 14-15 
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A Xunta de Escola aproba, por asentimento, a antedita documentación.  

A documentación foi preparada pola profesora Natalia Caparrini. A Dirección agradece o 
traballo realizado. 

5. Rogos e preguntas. 

Non se producen intervencións. 

 

Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 13 horas e 50 minutos do día de hoxe, do 
que como Secretaria dou fe en Vigo, a vinte e tres de abril de dous mil quince. 

             Vº e Prace 
 O Presidente A Secretaria 

  José Benito Vázquez Dorrío            Natalia Caparrini Marín 
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ANEXO I 
Convocatoria de Xunta de Escola do 23/04/2015 
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ANEXO II 
Asistentes á Xunta de Escola do 23/04/2015 
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Asistentes Xunta de Escola ordinaria 23/04/2015 
 PROFESORES 

1.  Presidente:   José Benito Vázquez Dorrío    

2.  Secretaria:   Natalia Caparrini Marín 

3.  Alejano Monge, Leandro 

4.  Alonso Prieto, Elena 

5.  Álvarez Vázquez, Lino José 

6.  Araújo Fernández, María 

7.  Cabeza Simó, Marta 

8.  Eguía Oller, Pablo 

9.  García Bastante, Fernando 

10.  González Rodríguez, Elena 

11.  Liz Marzán, Eduardo 

12.  Patiño Vilas, David 

13.  Rivas Brea, Teresa  

14.  Vijande López, Javier 

ALUMNOS 

1.  Afonso Molares, Alberto 

2.  Carrillo Pérez, Rosalía 

3.  Casal Echevarría, Alexandre 

4.  Faro Malvar, Diego 

5.  García Iglesias, Jaime 

6.  Graña Molina, Rodrigo 

7.  Iglesias Justo, Xeila 

8.  Lema Costa, Nerea 

9.  López Echevarría, Isabel 

10.  Rodríguez López, Álvaro 

P.A.S. 

1.  Romo Pérez, Mª del Carmen 

   

 Total membros Xunta de Escola : 47 

 Asistentes  25 

 
Escusa a súa asistencia:  

 Dona Ángeles Saavedra 
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ANEXO III 

Persoal Plan de Autoprotección da ETSEM. 
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ANEXO V 
Documentación relativa ao  

Plan de Calidade da ETS de Enxeñaría de Minas 
 


