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0. INTRODUCIÓN
Debido á implantación do título de grao na Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo hai uns
anos, moitos dos procedementos estanse a desenvolver gradualmente. En concreto, o esquema de
coordinación do grao acadou o seu estado completo con todos os cursos do título impartidos a lo
menos cun ano de experiencia. Neste curso, polo tanto, o coordinador do grao puido comezar a
realizar un balance global do mesmo, centrándose especificamente en primeiro lugar nos principais
indicadores das distintas materias, no que se refire, por exemplo, ao contido e aos resultados da
aprendizaxe, nos sistemas de avaliación ou no software empregado neles, entre outros aspectos.
Ao longo deste informe preséntase un resumo da información xeral relevante para a coordinación,
as accións de coordinación realizadas durante o curso 2020/2021 e as conclusións relativas a ditas
accións de coordinación. Nos anexos preséntanse algunhas táboas e fichas do software empregado,
das reunións de coordinación e dos proxectos Stembach.

I.

INFORMACIÓN XERAL E DE COORDINACIÓN

Nome do título
Centro onde se imparte a
titulación
Universidade
Curso de implantación

Grado en Enxeñaría Aeroespacial
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Universidade de Vigo
2016/2017

Coordinación académica do título
Equipo coordinador do curso

Xefe de estudos
Coordinador de PAT
Coordinadora de prácticas
curriculares externas (PE)
Coordinador de traballo fin de grao
Coordinación de Calidade
Relacións internacionais
Enlace de Igualdade
Coordinación de Promoción
Coordinación do proxecto
StemBach

Fermín Navarro Medina
1º curso: José Ramón Salgueiro Piñeiro
2º curso: Claudio Cerdeiriña Álvarez
Diego González Salgado
3º curso: Elena Martín Ortega
4º curso: Carlos Ulloa Sande
Higinio González Jorge
Higinio González Jorge
Elena Martín Ortega
Carlos Ulloa Sande
María Begoña Cid Iglesias
Mª Nieves Lorenzo González
Mª Nieves Lorenzo González
Higinio González Jorge
Fermín Navarro Medina

A continuación sinálanse as figuras e órganos con responsabilidades e competencias en relación á
coordinación docente e académica, extraído do informe de accións de coordinación do Grao en
Enxeñaría Aeroespacial do curso 2019/2020, e actualizado segundo as actividades desenvolvidas
no curso 2020/2021:
1. Coordinador da titulación. É o responsable da coordinación vertical e horizontal das
materias do grao, e as actividades realizadas polo resto dos responsables dos distintos
ámbitos da titulación (Coordinadores/as de curso, Coordinador/a de TFG, Coordinador/a
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de prácticas curriculares externas). Tamén é o responsable de coordinar as accións relativas
á titulación na Comisión de Calidade no centro e na Xunta de Escola.
2. Comisión Académica e de Recoñecemento de Créditos. A CARC promove, coordina e
dinamiza o conxunto de accións de organización e coordinación docente na titulación. É a
responsable de elaborar a PDA (por delegación da Xunta de Escola), o POD, os
calendarios de tramitación das materias TFG e PE, elabora unha proposta de tribunal para
os TFG e o calendario escolar (horarios e calendario de exames) da titulación. As ditas
propostas debátense e apróbanse, con ou sen modificacións, na Xunta de Centro. É o
órgano responsable da aprobación das guías docentes (por delegación da Xunta de Escola).
Tamén xestiona o recoñecemento de créditos para o estudantado e analiza as solicitudes
de matrícula a tempo parcial. Ademais analiza os mecanismos de coordinación docente
entre as distintas materias do curso. As súas función están recollidas no regulamento
interno do centro.
3. Xefe de estudos. Encárgase da xestión de espazos docentes (aulas, seminarios,
laboratorios), coordinación de actividades formativas entre materias, planificación horaria
docente e de exames de cada cuadrimestre e cambios puntuais. É unha figura clave nas
actividades de coordinación e organización da titulación.
4. Coordinador/es de curso. Son os responsables da coordinación horizontal entre materias.
Coordinan as entregas de traballos, as probas parciais, as saídas de campo (por exemplo
visitas a empresas).
5. Coordinadora de prácticas externas. É a responsable do desenvolvemento da materia
Prácticas Externas: contacta coas empresas, coordina a tramitación dos convenios, asigna
as empresas e titores académicos ao estudantado matriculado e evalúa e cualifica a materia.
6. Coordinador de traballo fin de grao. É o responsable, dende o punto de vista
procedimental, da materia TFG: coordina a asignación de temáticas de TFG, a tramitación,
o calendario, a configuración de tribunais e a organización do acto de defensa.
7. Coordinador do PAT. É o responsable da implantación do PAT na titulación, o que
implica a organización de sesións co estudantado, recollida de evidencias e información
para a súa análise, así como da elaboración do Informe do PAT do curso correspondente.
8. Coordinadora de mobilidade. É a responsable do programa de mobilidade na escola. A
mobilidade do estudantado está centrada nos programas SICUE, no ámbito nacional, e
ERASMUS, no ámbito europeo, con algunha outra oferta puntual máis de intercambio
con outros ámbitos xeográficos máis directamente xestionada dende a Oficina de Relacións
Internacionais da Universidade de Vigo (programa ISEP co continente americano,
programa GE4, convenios bilaterais, etc).
9. Coordinadora de Calidade do centro. É a persoa responsable da implatación do SGIC na
titulación, o que implica a recollida de evidencias asociadas ao SGIC e a formulación de
análises e reflexións sobre o desenvolvemento do proxecto formativo.
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ACCIÓNS DE COORDINACIÓN

Despois da implantación de todos os cursos do grao, e transcurrido un curso dende a primeira
promoción, neste curso púidose comezar a realizar un balance global do grao e, en concreto, o
coordinador da titulación comezou a realizar:
 unha recompilación do software empregado co apoio do profesorado,
 unha primeira análise dos contidos das distintas materias do grao, baseada na análise da
memoria e das guías docentes mediante reunións específicas e por correo electrónico,
 análise das guías docentes,
 coordinación dos coordinadores dos cursos,
 coordinación do proxecto Stembach.

III.1. Análise do software empregado
Para coñecer, avaliar e optimizar o software empregado nas distintas asignaturas do grao, realizouse
unha recompilación baseada na resposta do profesorado á solicitude de información sobre o
software empregado por correo electrónico. As conclusións da consulta recóllense na seguinte
táboa, mentres que o mapa completo do software figura no anexo I.
Conclusións:
• O software clasificouse entre libre e comercial.
• Análise da idoneidade do software principal.
• O software empregado para a programación é consistente durante todo o curso e é adecuado
para os fins empregados.
• Utilízanse as dúas ferramentas máis usadas en aeronáutica para o deseño mecánico (CATIA
e Solid Works).
• Bótase en falta o uso dalgún programa de estrutura habitual en aeronáutica como Nastran /
Patran.
• Empréganse varios programas no campo da mecánica de fluídos e da aerodinámica como:
OpenFoam, Ansys e XFLR5.
• Utilízase software específico e adecuado na área de vehículos espaciais como STK.

III.2. Análise dos contidos das materias da titulación
A partir das seguintes accións identificáronse posibles melloras no programa de contidos do Grao
en Enxeñaría Aeroespacial:
• O coordinador do grao xunto coa coordinadora de calidade realizaron unha revisión dos
contidos das asignaturas, enmarcada na revisión das guías docentes das asignaturas respecto
á memoria do grao.
• Interacción por correo electrónico co profesorado de todas as asignaturas de 3º e 4º,
xunto con algunhas asignaturas de 1º e 2º, tras a consulta realizada en relación cos sistemas
de revisión e avaliación de contidos dentro da guía de cada asignatura.
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• Interacción con todos os coordinadores de asignaturas, tras unha consulta en relación a
posibles melloras nos contidos con vistas a unha nova versión da memoria do grao.
• Reunións que o coordinador da titulación mantivo con diferentes coordinadores das
asignaturas (ver acta no anexo II).
Nesta análise dos contidos do grao tivéronse en conta os criterios establecidos no Procedimiento
para la solicitud de modificaciones en los títulos verificados de grado y de máster da ACSUG de
outubro de 2012, onde se establece que:
“Los cambios en el contenido de las materias o asignaturas obligatorias concretas (formación básica,
obligatorias, prácticas externas y TFG/TFM) se tienen que someter al proceso de modificación.
Los cambios en asignaturas optativas se notifican en el proceso de seguimiento y se actualizan cando
se tenga que introducir una modificación substancial”.
Resultados da análise de contido por parte do coordinador do grao e os/as coordinadores/as das
asignaturas:
Materia/s

Orixe da proposta

“Administración
da Tecnoloxía e
a Empresa” vs
“Dirección e
Xestión de
Proxectos”

Coordinador da
asignatura
“Dirección e Xestión
de Proxectos”

Análise/Proposta
Conclusións
Na actualidade, parte do contido está solapado
entre as materias de “Tecnoloxía e
administración de empresas” de 1º e
“Dirección e xestión de proxectos” de 4º, que
son asignaturas para as dúas mencións. Case
todo o temario da asignatura de 1º está incluído
no programa de 4º. Os contidos repetidos están
marcados en cursiva:
ATE
Unha empresa no sistema económico

Dirección comercial
Dirección Financeira
Natureza e Estrutura Organizativa das
Empresas: cambio e innovación
Organizacións e recursos humanos: motivados
e dirixidos
DGP

Tema 1. Xestión empresarial: función
directiva. Xestión de recursos humanos e
coñecemento.
Tema 2. Xestión da calidade. Xestión de
mercadotecnia.

Tema 3. Xestión económico-financeira da
empresa.
Tema 4. Tipo de proxectos de enxeñaría.
Planificación, avaliación e control dun
proxecto.
Tema 5. Xestión do alcance, tempo, calidade,
recursos humanos e comunicacións dun
borrador. Custo e risco.
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Tema 6. Indicadores obxectivos do resultado
dun proxecto.
Tema 7. Impacto ambiental de aeroportos,
compañías aéreas e instalacións aeronáuticas.
Normativa
-------------------------------Queda pendente outra reunión para delimitar
o alcance de cada unha das liñas de contidos
en cada unha das dúas asignaturas.
Coordinadora de
Asignatura obrigatoria cuxos contidos
Calidade/Coordinador impartidos actualmente difiren lixeiramente
de grao
dos contidos que aparecen na memoria.
-------------------------------------------------------------------A lista de contidos para a nova versión da
memoria sería a seguinte:
“Integración de do deseño e da fabricación.
Procesos de conformado. Técnicas de unión e
ensamblaxe. Metroloxía. Simulación de
procesos de fabricación”.

“Traballo Fin
de Grao”

Coordinadora de
Asignatura obrigatoria cuxos contidos
Calidade/Coordinador impartidos actualmente difiren lixeiramente
de grao
dos contidos que aparecen na memoria.
A lista de contidos da versión actual da
memoria é:
- Proxecto no ámbito das tecnoloxías
específicas das Aeronaves ou dos equipos e
materiais aeroespaciais.
Mentres na guía da asignatura están:
Proxectos clásicos de enxeñaría aeroespacial.
Estudos técnicos, organizativos e económicos.
Traballos teórico-experimentais.

Ciencia e
Tecnoloxía dos
materiais

Coordinadora de
Asignatura obrigatoria cuxos contidos
Calidade/Coordinador impartidos actualmente difiren lixeiramente
de grao
dos contidos que aparecen na memoria.
A lista de contidos para a nova versión da
memoria sería a seguinte:
“Estrutura dos materiais: estado cristalino e
amorfo. Características. Defectos.
Deformación plástica. Endurecemento por
deformación
Diagramas de fases: tipos de diagramas.
Transformacións de fase. Mecanismos de
endurecemento. Propiedades mecánicas
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básicas (tracción, compresión, dureza,
tenacidade, ...).
Materiais metálicos: aceiros, aliaxes de
aluminio. Tratamentos térmicos.
Materiais poliméricos: cristalinidade,
transicións térmicas, comportamento
mecánico e clasificación: tipos e características.
Materiais cerámicos: estrutura. Tipos e
propiedades.
Materiais compostos: clasificación baseada en
matriz e reforzos. Características xerais”.
Coordinadora de
Asignatura obrigatoria cuxos contidos
Calidade/Coordinador impartidos actualmente difiren lixeiramente
de grao
dos contidos que aparecen na memoria.
A lista de contidos para a nova versión da
memoria sería a seguinte:

Vehículos
espaciais

Coordinador de grao

Sistemas de
navegación

Coordinador da
asignatura

“Introdución ao estudo da elasticidade e
resistencia dos materiais. Forzas internas.
Tracción-compresión. Flexión. Torsión.
Métodos enerxéticos de cálculo. Análise de
tensións. Análise de deformacións. Tensións Deformacións. Análise matricial de estruturas
de barras”.
Análise:
Para o estudantado que cursa a mención de
Equipos e Materiais, os contidos que traballan
as competencias relacionadas cos vehículos
espaciais son moi escasos durante o
desenvolvemento do grao. Tan so teñen
contidos específicos na asignatura de Vehículos
Aeroespaciais, aínda que esta asignatura está
compartida con contidos noutros vehículos
aeroespaciais.
Queda pendente revisar contidos sobre
vehículos espaciais ao longo do grao e plantexar
posibles cambios na seguinte actualización da
memoria.
Atópanse deficiencias na formación do
estudantado en conceptos de “tecnoloxía
eléctrica, campos e ondas”.
Queda
pendente
unha
reunión
de
coordinación entre os/as coordinadores/as de
Sistemas de navegación e Enxeñaría eléctrica.
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III.3. Análise das guías docentes
Durante o curso 2020/2021 leváronse a cabo as seguintes accións de coordinación (AC) en relación
coas guías docentes:
AC1. Revisión das guías docentes. O coordinador do grao e a coordinadora de calidade realizaron
unha revisión das guías docentes das asignaturas relativas á memoria do grao. Nas guías docentes
revisáronse as seguintes seccións:






Resultados de aprendizaxe para que as guías se axusten á memoria.
Contidos das asignaturas obrigatorias para que figure o texto da memoria agás algunhas
excepcións que terían xustificación:
o Fabricación aeroespacial
o Traballo fin de grao
o Ciencia e tecnoloxía de materiais
o Resistencia e materiais e elasticidade
Contidos das asignaturas optativas para rexistrar as diferenzas coa memoria antes de
actualizala na seguinte revisión importante da memoria.
Sistemas de avaliación, actividades formativas e metodoloxías docentes: para rexistrar as
diferenzas coa memoria antes de actualizala na próxima revisión profunda da memoria.

AC2. Consulta ao profesorado sobre guías docentes. Interacción por correo electrónico co
profesorado de todas as asignaturas de 3º e 4º, xunto con algunhas asignaturas de 1º e 2º, tras unha
consulta en relación coa revisión de contidos, resultados de aprendizaxe, planificación,
metodoloxías docentes e sistemas de avaliación dentro da guía de cada asignatura actual, para que
se axusten á memoria.
AC3. Reunións con coordinadores de asignaturas de campos afíns. Reunións que o coordinador
de grao realizou cos coordinadores de asignaturas de campos afíns, a partir dunha análise realizada
sobre as respostas do estudantado nas enquisas de satisfacción coa titulación:



25/02/2021 Aerodinámica e aeroelasticidade con Mecánica de fluídos II e CFD.
15/04/2021 Aleacións e materiais compostos aeroespaciais (3º) con Materiais para a
industria aeroespacial.

AC4. Consulta ao profesorado sobre mellora de contidos. Interacción con todos/as os/as
coordinadores/as de asignaturas, tras unha consulta sobre posibles melloras nos contidos para unha
nova versión da memoria. Das respostas do profesorado e da revisión da coordinadora de calidade
dedúcense os seguintes problemas a corrixir:
 Contidos repetidos entre “Tecnoloxía e administración de empresas” vs “Dirección e
xestión de proxectos”.
 Deficiencias de contidos detectadas na asignatura Sistemas de Navegación.
 Repetición de contidos de elementos finitos entre “Mecánica de sólidos e estruturas
aeronáuticas” e “Deseño mecánico, MEF e vibracións”.
AC5. Análise de contidos polo coordinador do grao. Para o estudantado que cursa a mención de
Equipos e Materiais, os contidos que traballan as competencias relacionadas cos vehículos espaciais
son moi escasos durante o desenvolvemento do grao. Tan so teñen contidos específicos na
asignatura de Vehículos Aeroespaciais, aínda que esta asignatura inclúe contidos noutros vehículos
aeroespaciais.
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AC6. Guía para a elaboración da guía docente. Establecemento, xunto coa coordinadora de
calidade, dunha guía de recomendacións para a elaboración de guías docentes (ver anexo IV).
AC7. Calendario de elaboración de guías docentes. Establecemento, xunto coa coordinadora de
calidade, do calendario para a elaboración das guías docentes do curso 2021/2022:
 Do luns 7 ao venres 18 de xuño: elaboración das guías en DocNET polo profesorado, en
galego e castelán (obrigatorio) e inglés (opcional).
 Do luns 21 ao venres 25 de xuño: revisión da guía polo coordinador de grao e solicitude
por correo electrónico ao profesorado correspondente das propostas de modificación.
 Do luns 28 de xuño ao venres 2 de xullo: o profesorado realizará os cambios acordados
en DocNET.
AC8. Revisión e seguimento das guías docentes. Revisión das guías docentes e solicitude de
cambios aos coordinadores das asignaturas nas datas indicadas, ademais do seguimento das
modificacións e dúbidas nas datas indicadas. Despois do envío polos/as coordinadores/as das
asignaturas, as guías revisáronse e lanzouse unha primeira proposta de cambios a 38 asignaturas.
Moitos dos cambios foron asociados a:
 Planificación: axustar as horas presenciais das probas de avaliación e as metodoloxías
docentes empregadas nas horas presenciais das clases. A subdirección pide ao profesorado
que inclúa a seguinte frase: "As probas de avaliación continua realizaranse dentro do
horario lectivo", este cambio incluíuse en 14 delas, pero faltan nas outras asignaturas.
 Comprobar que os contidos se axustan á memoria ou, nas asignaturas onde se aprobaron
as revisións, á revisión proposta.
 Comprobar que os sistemas de avaliación se axustan á memoria ou, nas asignaturas onde
se aprobaron as revisións, á revisión proposta.
 Comprobar que a guía docente está publicada en galego, castelán e inglés cando proceda.
 Comprobar que os resultados da aprendizaxe son os que figuran na memoria.

III.4. Coordinación de coordinadores/as de curso
Celebrouse unha reunión de coordinación entre o coordinador do grao e os/as coordinadores/as
de curso. A seguinte táboa reflicte o que se falou nesa reunión.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN con COORDINADORES/AS DE
CURSO
CURSO:

1º, 2º, 3º y 4º

DATA: 30/06/2021

COORDINADOR DE GRAO: Fermín Navarro Medina
Curso 1º: José Ramón Salgueiro
Curso 2º: Diego González Salgado (ausente por vacacións)
Curso 3º: Elena Martín Ortega
Curso 4º: Carlos Ulloa Sande
ANÁLISE:
• Segundo o curso, cada coordinador/a realizou este curso:
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- 1º: Unha reunión de coordinación por cuadrimestre.
- 2º: Coordinación vía correo electrónico. O profesor Diego González incorporouse como
coordinador a mediados de curso.
- 3º: Unha reunión de coordinación a principios de cuadrimestre.
- 4º: Coordinación por correo electrónico.
• Debátese cal é o mellor xeito de coordinar as actividades (parciais, saídas) durante o curso.
• Sobre primeiro curso, infórmase de que hai unha asignatura que empregou un gran número
de horas fóra das clases para as probas de avaliación. Proponse que a dirección envíe un correo
electrónico sobre este asunto, o que ocorre durante a reunión.
• Proponse establecer 2 horas semanais por curso que se reserven para recuperar as clases e
para probas de avaliación que teñan xustificación.
• Comentouse a incidencia de que en segundo un estudante deu positivo por COVID e houbo
que cambiar a data oficial dun exame.
• Pregúntase sobre o acceso libre ás aulas de informática e recórdanse as queixas do profesorado
sobre o funcionamento dos proxectores, especialmente o da sala B2. O coordinador de grado
transmitirá esta información ao subdirector.
• O coordinador explica a iniciativa de coordinación vertical de contidos entre asignaturas da
mesma rama e pregunta se hai identificados máis problemas de solapamentos. José Ramón
Salgueiro explica que pode haber solapamentos entre as asignaturas Física II e Enxeñaría
Eléctrica, ou entre Física II e Termodinámica. Ante a posibilidade de non impartir en primeiro
os contidos que logo se impartirán en cursos posteriores, xorde o problema da convalidación
para un estudante que cambia de enxeñaría. Ademáis de que non se cumpliría a orde CIN
establecida para a formación básica. Esto xa aparece reflectido nos Informes de seguimento pola
dirección dos cursos 2017/18 e 2018/19.
• Menciónase que na memoria figuran 6 horas de titorías presenciais na asignatura Prácticas en
Empresas e 20 horas de titorías presenciais na asignatura TFG. Suxírese que, polo momento, é
necesario ser coherente coa memoria, pero que existe a posibilidade de solicitar unha
modificación cando se poida cambiar a memoria.
• Detectouse un problema de solapamento respecto as datas de solicitude de defensa do TFG
e ao acto de defensa do TFG, con respecto ao peche das actas das asignaturas do segundo
semestre.
ACCIÓNS:
• O coordinador de grao traslada á dirección a pregunta sobre o acceso libre ás aulas de
informática e as queixas sobre os proxectores.
• Os/As coordinadores/as do curso envían as actas das reunións de coordinación ao coordinador
do grao antes do 31 de xullo de 2021.

Pola súa banda, cada coordinador/a de curso levou a cabo varias accións de coordinación
horizontal. A continuación preséntase un resumo desta coordinación e as actas de todas as reunións
celebradas no anexo III.
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III.5. Coordinación de proxectos Stembach
Paralelamente ás tarefas de coordinación do grao, levouse a cabo a coordinación dos proxectos
StemBach. Como resumo, a lista de proxectos ofrecidos polo profesorado da Escola de Enxeñaría
Aeronáutica e do Espazo é a seguinte (clasificada por bienio):

Bienio 2019-2021
Bioconstrución bioclimática: unha experiencia práctica de estudo do comportamento físico e
ambiental
Sin asignar
Estudo do comportamento ante radiofrecuencias dos materias de construción. Posibilidades de
aplicación práctica.
Centro asignado: IES As Lagoas
Proxecto defendido o 18 de abril de 2021
Profesor: Ramón Gómez Gesteira
Os bloques na construción. Estudo e análise da súa capacidade de carga e de resistencia
á erosión atmosférica en función da súa composición.
Centro asignado: IES As Lagoas
Proxecto defendido o 18 de abril de 2021
Profesor: Ramón Gómez Gesteira
Análise térmica dun cerramento. Estudo da transmisión da calor, desfase térmico e inercia
térmica nos distintos materiais que conforman o muro.
Centro asignado: IES As Lagoas
Proxecto defendido o 18 de abril de 2021
Profesor: Ramón Gómez Gesteira
O estándar Passivhaus. Modelado dun sistema de casa pasiva e análises do seu
comportamento.
Centro asignado: IES As Lagoas
Proxecto defendido o 18 de abril de 2021
Profesor: Ramón Gómez Gesteira


Bienio 2020-2022
Estudos do cambio climático
Centro asignado: pendente de asignación
Posta a punto dun túnel de vento de baixa velocidade e ensaios aerodinámicos
Centro asignado: Colexio Plurilingüe Santa María de Ourense (Maristas)
Estudo dos sistemas de formación de imaxe
Centro asignado: pendente de asignación
Demostración e aplicacións das propiedades ondulatorias da luz
Centro asignado: pendente de asignación
Os vehículos espaciais de pequenas dimensións para a exploración do sistema solar. Estudo e
ensaios no laboratorio
Centro asignado: Colexio Plurilingüe Santa María de Ourense (Maristas)
Constrúe o teu propio GPS
Centro asignado: Colexio Apóstol Santiago Xesuítas Vigo
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Fabricación de navegador GPS
Centro asignado: IES Eduardo Blanco Amor
Modelización matemática da transmisión de doenzas. Aplicación á covid-19
Centro asignado: pendente de asignación



Bienio 2021-2023
Estudos do cambio climático
Centro asignado: pendente de asignación
Posta a punto dun túnel de vento de baixa velocidade e ensaios aerodinámicos
Centro asignado: pendente de asignación
Estudo dos sistemas de formación de imaxe
Centro asignado: pendente de asignación
Demostración e aplicacións das propiedades ondulatorias da luz
Centro asignado: pendente de asignación
Os vehículos espaciais de pequenas dimensións para a exploración do sistema solar. Estudo e
ensaios no laboratorio
Centro asignado: pendente de asignación
Constrúe o teu propio GPS
Centro asignado: pendente de asignación
Fabricación de navegador GPS
Centro asignado: pendente de asignación
Modelización matemática da transmisión de doenzas. Aplicación á covid-19
Centro asignado: pendente de asignación
Radar
Centro asignado: pendente de asignación
Control de orientación de paneis solares
Centro asignado: pendente de asignación
Control de orientación dun satélite
Centro asignado: pendente de asignación
Fabricación mediante software cad-cam
Centro asignado: pendente de asignación

III.

CONCLUSIÓNS

As reunións de coordinación entre o coordinador da titulación, membros da dirección,
coordinadores/as de cursos, coordinadora de Prácticas en empresa e coordinador de TFG,
celebradas durante o curso 2020/2021, permitíronnos reflexionar sobre os aspectos docentes e
analizar as principais incidencias, debilidades, suxestións e fortalezas co fin de establecer as accións
de mellora axeitadas. No caso de detectar algún problema, permiten unha busca áxil de posibles
solucións. Este informe contén as evidencias documentais de moitas destas reunións, xa sexa
presencialmente ou en liña.
Unha das debilidades detectadas no curso anterior, e que figura na memoria de coordinación
2019/2020, foi a ausencia de recollida sistemática de probas documentais das reunións de
coordinación, o que se propuña como mellora para este curso. Neste sentido, o coordinador do
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grao e a coordinadora de calidade traballaron nesta mellora, sendo proba da devandita mellora os
anexos desta memoria.
Por outra banda, desenvolvéronse en paralelo diversas tarefas de coordinación, como a análise do
software empregado nas asignaturas da titulación, e cuxas conclusións son as seguintes:
• O software utilizado para a programación é consistente ao longo de todo o grao e axeitado para
os propósitos empregados (principalmente Matlab e Python).
• Bótase en falta o uso dalgún software de estrutura habitual en aeronáutica como Nastran/Patran.
• Emprégase a ferramenta máis utilizada en aeronáutica para o deseño mecánico (CATIA) e outra
ferramenta similar como SolidWorks.
Paralelamente tamén se realizou un traballo de coordinación vertical entre asignaturas de campos
de coñecemento afíns. A partir desde traballo:
• Correxíronse algúns solapamentos entre asignaturas, como por exemplo Aerodinámica e
Aeroelasticidade e Mecánica de Fluídos II e CFD.
• É necesario redistribuír contidos entre asignaturas da rama de materiais de 3º e 4º. Parte desta
necesidade xa foi atendida a través da tarefa de análise das guías docentes descritas anteriormente.
• Ademais das posibles melloras propostas no programa de contidos das asignaturas de grao, son
necesarias máis reunións de coordinación vertical, que permitan identificar liñas de contidos
superpostas ou ausentes e, no caso de solapamentos, cómpre determinar por parte do profesorado
implicado límites claros no alcance das asignaturas con contidos superpostos. As reunións de
coordinación cos/as coordinadores/as de curso tamén axudan a identificar estes problemas.
• Para todas as modificacións de contido plantexadas, deberase analizar a súa implicación en canto
ás competencias desenvolvidas polo alumnado, de forma que se traballen todas as competencias
que aparecen na memoria.

Escola de Enxeñaría
Aeronáutica e do Espazo

Informe de
coordinación

Anexo I. Lista do software empregado na titulación
Asignatura

1º
1C

Cálculo I
Expresión gráfica

SW comercial

SW libre/gratuito

Matlab
Solid
Works

Informática

1º
2C
2º
1C

Cálculo II

Python
Matlab

Física II
Métodos
matemáticos

C/C++
Matlab

Termodinámica

Matlab

Estadística

2º
2C

3º
1C
3º
1C
AE
3º
1C
EM
3º
2C
3º
2C
AE
3º
2C
EM
4º
1C
4º
1C
EM

Mecánica de fluidos
Electrónica e
automática
Transporte aéreo e
sistemas embarcados
Resistencia de
materiais e
elasticidade

R
Matlab
MikroC
PRo

Fluent
ISIS

Matlab

Simulink

PSIM
TinkerCAD

Ansys

Solid
Works

Fabricación
aeroespacial

CATIA

FAGOR
CNC

Mecánica de fluidos
II e CFD

Matlab

Fluent

Autodesk
FUSION
360

Autodesk
MOLDFLOW

Ultimaker
CURA

OpenFoam

Aerorreactores e
motores alternativos
aeronáuticos

PROGASES

Cálculo numérico
Aerodinámica e
aeroelasticidade
Enxeñaría de
sistemas e
comunicacións
aeroespaciais

Matlab

Vehículos espaciais

STK

Aleacións e
materiais compostos
aeroespaciais
Mecánica analítica e
orbital
Mecánica do voo
Control e
optimización
Sistemas de
propulsión

Solid
Works

Comsol
XFLR5

Matlab

Trapezium
X

STAR-e
METTLER
TOLEDO

NOVA
de
Metrohm
autolab

Palmsens

Leica
Suite
Python
XFLR5

Matlab

Simulink

Python
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4º
2C

Sistemas de
navegación
Materiais para a
industria
aeroespacial
Sistemas en tempo
real
Meteoroloxía
Sistemas da xestión
da información
Tecnoloxías para
conformado de
materiais
aeroespaciais
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STK

Matlab

Mission
Planner

QGIS

TinkerCAD

Eclipse

Python

Panoply

XAMPP

Diagrams

CES
Edupack

CATIA

FAGOR
CNC

Autodesk
FUSION
360

Autodesk
MOLDFLOW

Ultimaker
CURA

Solid
Works

ArduinoIDE
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Anexo II. Actas das reunións de coordinación de contidos de asignaturas
Este anexo presenta as actas das reunións do equipo de coordinación do grao co equipo
coordinador das distintas asignaturas da titulación.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN VERTICAL
CURSO:

3º

DATA: 25/02/2021

COORDINADOR DO GRAO: Fermín Navarro Medina
MATERIA 1: Aerodinámica e Aeroelasticidade
COORDINADOR/A DA MATERIA 1: Fermín Navarro Medina
PROFESORADO DA MATERIA 1:
MATERIA 2: Mecánica de fluidos e CFD
COORDINADOR/A DA MATERIA 2: Elena Martín Ortega
PROFESORADO DA MATERIA 2: Luis Rodriguez Pérez
PROBLEMA DETECTADO:
Existe solapamento dos contidos de Ondas de choque normal e ondas de choque oblicua.

ANÁLISE:
Ambas asignaturas abordan os contidos de ondas de choque normais e oblicuas desde o punto
de vista da definición e das propiedades. Este punto de vista correspóndese cos contidos de
Mecánica de Fluídos e non da aerodinámica. Mantense nos contidos de aerodinámica a
aplicación do concepto de ondas de choque a perfís e ás supersónicas.
Por outra banda, delimítanse as fronteiras no alcance dos contidos de fluxo incompresible.
PROPOSTAS DE MELLORA:
• En Mecánica de fluídos II e CFD non se modifican os contidos.
• Na asignatura de Aerodinámica suprímense os contidos de ondas de choque normais e
oblicuas.
• Este cambio non implica modificación de contidos na memoria, xa que afecta aos subtemas
e non aos temas.
• A lista de temas e subtemas da guía docente da asignatura móstrase a continuación:
Tema 1.1: Introdución
Tema 1.2: Fundamentos e principios da aerodinámica
Tema 1.3: Fundamentos do fluxo incompresible
Tema 1.4: Fluxo incompresible nos perfís
Tema 1.5: fluxo incompresible en ás finitas
Tema 1.6: fluxo tridimensional incompresible
Tema 2. Aerodinámica de fluxo compresible
Tema 2.1: Aerodinámica en réxime transónico e supersónico
Tema 2.2: Teoría lineal de fluxo compresible en perfís
Tema 3. Aeroelasticidade
Tema 3.1: Introdución á aeroelasticidade
Tema 3.2: Aeroelasticidade estática
Tema 3.3: Aeroelasticidade dinámica
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REUNIÓN (INFORMAL) DE COORDINACIÓN VERTICAL
CURSO:

3º y 4º

DATA: 15/04/2021

COORDINADOR DE GRAO: Fermín Navarro Medina
MATERIA 1: Aleacións y Materiais compostos aeroespaciais (3º)
COORDINADOR/A DA MATERIA 1: Gloria Pena
PROFESORADO DA MATERIA 1: David Álvarez
MATERIA 2: Materiais para a industria aeroespacial
COORDINADOR/A DA MATERIA 2: Beatriz Guitán (ausente)
PROFESORADO DA MATERIA 2: David Álvarez
PROBLEMA DETECTADO:
Segundo a memoria, existe unha maior xeneralidade de contidos na asignatura de “Materiais
para a industria aeroespacial” de cuarto, que é optativa para as dúas mencións que na asignatura
de “Aleacións aeroespaciais e materiais compostos” de terceiro, que é optativa para a mención
de Equipos e Materiais.
ANÁLISE:
Os estudantes que cursaron a asignatura de terceiro “Aleacións aeroespaciais e materiais
compostos” (mención de Equipos e Materiais) repiten contidos na asignatura de “Materiais para
a industria aeroespacial” de cuarto, que é opcional para as dúas mencións.
PROPOSTAS DE MELLORA:
Facer unha reorganización de contidos na memoria entre ambas asignaturas para que os
estudantes da mención de Equipos e Materiais poidan seguir unha liña continua, ao mesmo
tempo que os estudantes da mención de Aeronaves poidan ter unha adecuada aproximación
inicial aos materiais para a industria aeroespacial.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN VERTICAL
CURSO:

1º y 4º

DATA: 24/05/2021

COORDINADOR DE GRAO: Fermín Navarro Medina
MATERIA 1: Administración da Tecnoloxía e a Empresa
COORDINADOR/A DA MATERIA 1: Francisco Javier Sánchez Sellero
PROFESORADO DA MATERIA 1:
MATERIA 2: Dirección e Xestión de Proxectos
COORDINADOR/A DA MATERIA 2: Guillermo Rey González
PROFESORADO DE LA MATERIA 2:
PROBLEMA DETECTADO:
Posibles solapamentos nalgúns dos contidos de ambas asignaturas.
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ANÁLISE:
Analízanse os contidos de ambas asignaturas a nivel xeral:
ATE
A empresa no sistema económico
Enderezo comercial
Dirección financeira
Natureza e Estrutura Organizativa das Empresas: cambio e innovación
Organizacións e recursos humanos: motivación e liderado
DGP
Tema 1. Dirección empresarial: función directiva. Xestión de recursos humanos e do
coñecemento.
Tema 2. Xestión da calidade. Xestión de mercadotecnia.
Tema 3. Xestión económico-financeira da empresa.
Tema 4. Tipo de proxectos de enxeñaría. Planificación, avaliación e control dun proxecto.
Tema 5. Xestión do alcance, tempo, calidade, recursos humanos e comunicacións dun
proxecto. Custo e risco.
Tema 6. Indicadores obxectivos do resultado dun proxecto.
Tema 7. Impacto ambiental de aeroportos, compañías aéreas e instalacións aeronáuticas.
Normativa.
PROPOSTAS DE MELLORA:
Proponse compartir os detalles dos contidos (non só o título do tema) para poder comprobar o
alcance de cada tema e ver o que o alumno viu en primeiro, para non repetilo en cuarto. Nun
par de semanas haberá outra reunión.
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Anexo III. Acta das reunións de coordinación horizontal
Curso 1º. José Ramón Salgueiro
Durante o primeiro semestre levouse a cabo a coordinación resumida na seguinte acta:
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Durante o segundo semestre levouse a cabo a coordinación resumida na seguinte acta:
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Curso 2º. Claudio Cerdeiriña Álvarez /Diego González Salgado
Durante o primeiro cuadrimestre o coordinador de segundo foi Claudio Cerdeiriña Álvarez. A
continuación incorpórase a acta de coordinación:
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O profesor Diego González Salgado incorporouse como coordinador de segundo curso no
segundo cuadrimestre e celebrou unha reunión de coordinación, resumida na acta seguinte:

Curso 3º. Elena Martín Ortega
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A continuación inclúense as actas da reunión de coordinación do primeiro e segundo cuadrimestre:
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Curso 4º. Carlos Ulloa Sande
Durante o primeiro cuadrimestre levouse a cabo a coordinación resumida na seguinte acta:

As medidas acordadas neste primeiro cuadrimestre foron as seguintes:
Establécense os exames parciais de tres materias, xa que o resto non fan probas parciais:
Mecánica de voo:
- SEMANA 7: preferentemente o 6 de novembro
- SEMANA 12: preferentemente o 11 de decembro
Sistemas de propulsión:
- SEMANA 6: 30 de outubro
- SEMANA 10: 27 de novembro
- SEMANA 14: 23 de decembro
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Mantemento e certificación de vehículos aeroespaciais
- SEMANA 9: do 16 ao 20 de novembro
- SEMANA 13: 14-18 de decembro

Durante o segundo cuadrimestre realizouse a tarefa de coordinar probas avaliables parciais, como
se mostra na seguinte acta.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE CURSO
Grao en Enxeñaría Aeroespacial
CURSO:

2020-21

DATA: 01/03/2021

COORDINADOR/A DO CURSO: Carlos Ulloa Sande (4º Curso)
Asistentes:
Carlos Ulloa, Pedro Orgeira, Laura de la Torre, Pedro Celard, Higinio González, Diego
Carou, David Álvarez
Motivo da reunión:
Reunión de profesorado do segundo cuadrimestre de 4º curso para obter información sobre a
coordinación do curso e establecer as datas dos exames parciais. A reunión ten lugar por
correo electrónico.
Temas formulados:
Solicítase a previsión inicial de datas para probas e exames parciais, entregas de traballos e visitas
a empresas das asignaturas do primeiro cuadrimestre para poder facer un calendario para
compartir. Envíase un Excel como modelo que debe cubrir cada profesor.
Medidas acordadas:
Toda a información compártese cos profesorado do curso e compróbase que non hai
solapamentos notables.
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Fechas previstas pruebas
parciales/Evaluación
Continua

Fechas entrega
trabajos Evaluación
Contínua

15/03/2021 - 19/03/2021

Todos los lunes

Sistemas de navegación
22/04/2021 - 26/04/2021
Materiais para a industria aeroespacial
Sistemas en tempo real
Meteoroloxía
30/04/2021

Entrega trabajos teoría
Entrega ejercicios seminarios

16/04/2021

Sistemas da xestión da información

1º Prueba parcial
2º Prueba parcial (fecha oficial)
1º Entrega Trabajo (fecha límite)
2º Entrega Trabajo (fecha límite)
3º Entrega Trabajo (fecha límite)
4º Entrega Trabajo (fecha límite)

05/04/2021
04/06/2021
19/03/2021
16/04/2021
14/05/2021
21/05/2021

Tecnoloxías para conformado de materiais aeroespaciais

Entrega parcial trabajo
Entrega final trabajo
Trabajos en grupo de prácticas
Presentaciones (no evaluables)

14/03/2021
14/05/2021
En función del grupo
(9) desde 10/03/2021
al 13/05/2021
Semana del
10/05/2021

Fechas
visitas/salidas a
empresas
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Anexo IV. Guía de recomendacións para a elaboración da guía docente.
Elaboración de guías docentes curso 21/22
Este documento recolle o conxunto de aspectos que se deben revisar á hora de elaborar as guías
docentes para o Grao de Enxeñaría Aeroespacial:

DATOS IDENTIFICATIVOS:






Elección do idioma/idiomas de impartición.
Comprobar os datos de coordinador/a.
Se non se pon unha páxina web persoal, débese indicar a da escola http://aero.uvigo.es
As guías deben publicarse, polo menos, en galego e en castelán.
Na descrición xeral, aquelas asignaturas que se teñan acollido ao programa English
Friendly deberán incluir a seguiente frase (nos tres idiomas):
 (Galego) Asignatura do programa English Friendly. Os/ as estudantes
internacionais poderán solicitar ao profesorado: a) materiais e referencias
bibliográficas para o seguimento da asignatura en inglés, b) atender as titorías en
inglés, c) probas e avaliacións en inglés.
 (Castellano) Asignatura del programa English Friendly: Los/as estudiantes
internacionales podrán solicitar al profesorado: a) materiales y referencias
bibliográficas para el seguimiento de la asignatura en inglés, b) atender las tutorías
en inglés, c) probas y evaluaciones en inglés.
 (English) English Friendly subject: International students may request from the
teachers: a) materials and bibliographic references in English, b) tutoring sessions
in English, c) exams and assessments in English.

COMPETENCIAS:


Xa están incluidas as que figuran na memoria (e non se poden modificar). Deben revisarse
porque despois han de relacionarse cos resultados de aprendizaxe.

RESULTADOS DE APRENDIZAXE:


Deben aparecer exactamente os resultados de aprendizaxe que figuran na memoria e de
forma separada. Deben asignarse as competencias adecuadas para cada resultado de
aprendizaxe, de modo que non poden quedar competencias sen asignar.

CONTIDOS:


Deben aparecer os contidos que figuran na memoria. Para aquelas asignaturas que xa teñen
revisados os contidos, deben incluirse os contenidos da revisión (consultade se hai algunha
dúbida).

PLANIFICACIÓN:
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Está sección está directamente relacionada coas seccións metodoloxía e avaliación. O
equipo docente debe seleccionar os distintos tipos de metodoloxías que se adecúen ao seu
modelo de formación. Deben incluir e identificar os tipos que se corresponden coas
actividades presenciais e os tipos que desenvolverá o estudantado de forma non presencial.
Hai metodoloxías que non implican proba de avaliación e outras que si conlevan avaliación
e deberán aparecer na sección correspondente.
Para as probas de avaliación hai un despregable donde se indican os tipos e a súa
descrición.
Na planificación horaria distribuirase a carga entre as metodoloxías identificadas e os tipos
de probas de avaliación seleccionados. O número de horas presenciais do plan non poderá
sobrepasar o asignado para a asignatura, nin tampouco ser inferior a éste. As horas de
avaliación que figuran na memoria contabilízanse de forma separada ás horas presenciais.

METODOLOXÍAS:



Hai un despregable onde se indican os tipos de metodoloxías docentes e a súa descrición.
O equipo docente debe identificar as metodoloxías a utilizar na asignatura e facer unha
breve descrición do procedemento en cada metodoloxía.

ATENCIÓN PERSONALIZADA:


Deben describirse os mecanismos de atención personalizada que se ofertarán na asignatura
para as metodoloxías docentes incluidas na sección anterior.

AVALIACIÓN:


O equipo docente debe seleccionar os tipos de probas de avaliación que se utilizarán na
asignatura (de entre os que se incluíran na planificación) e asignar a cada un deles o peso
na cualificación final e o conxunto de competencias adecuado (non deben quedar
competencias sen asignar).

En “outros comentarios sobre a avaliación” suxírese prestar atención ao seguinte:
Suxerencias para a avaliación (primeira e segunda oportunidade)



Recoméndase brevedade y concisión neste apartado, intentando evitar sistemas de
avaliación farragosos e excesivamente complexos.
Suxírese utilizar a siguiente nomenclatura:
(a) tipos de convocatorias: primeira oportunidade (first call), segunda oportunidade
(second call) e convocatoria extraordinaria (fin de carreira) (end-of-program call);
(b) tipos de avaliación: avaliación continua (continuous assessment) e avaliación única
(exam-only assessment).




Indicar claramente o número e a secuencia de probas intermedias que constitúen o
procedemiento de avaliación continua.
Explicitar cando se considera que uno unha estudante está comprometido/a ou elexíu a vía
de avaliación continua e, se así o considera o equipo docente, indicar que a súa cualificación
final non poderá ser “non presentado”.
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Por defecto todas as actividades formativas e de avaliación se consideran individuais. Polo
tanto, so será preciso explicitar que é en grupo cando sexa oportuno.
En probas/traballos realizados en grupo, indicar como se vai a realizar a avaliación
individual, se é que ésta pode ser diferente para os membros do grupo.
Indicar claramente, se así o considera o equipo docente, que os resultados obtidos nas
probas intermedias non teñen ningunha repercusión máis alá da avaliación continua en
primeira oportunidade.
Indicar claramente como se realizará a avaliación única, a avaliación en segunda
oportunidade e a avaliación en convocatorias extraordinarias.
Detallar como se calcula a cualificación para cada unha das convocatorias e cada unha das
modalidades de avaliación.
Cando o/a estudante requira de cualificación mínima nalgunha das probas de avaliación
para poder superar a asignatura, deberá indicarse claramente cal é a súa cualificación final
no caso de non ter superado o mínimo especificado.
Indicar claramente, se así o considera o equipo docente, que as probas intermedias non
son recuperables.
Indicar claramente, se así o considera o equipo docente, que as actitudes de plaxio e copia
teñen unha consecuencia directa no resultado académico: p. ex.
“En caso de detección de plagio en cualquiera de las pruebas (prrubas cortas, exámenes
parciales o examen final), la calificación final será de SUSPENSO (0) y el hecho será
comunicado a la dirección del Centro para los efectos oportunos”.
“Plagiarism is regarded as serious dishonest behavior. If any form of plagiarism is detected
in any of the tests or exams, the final grade will be FAIL (0), and the incident will be
reported to the corresponding academic authorities for prosecution”.
“En caso de detección de copia en calquera das probas (probas curtas, exames parciais ou
exame final), a cualificación final será de SUSPENSO (0) e o feito será comunicado á
dirección do Centro para os efectos oportunos”

FONTES DE INFORMACIÓN:


Cada referencia bibliográfica deberá ser caracterizada como básica (3 referencias) ou
complementaria (petición da Biblioteca Central). O servizo de biblioteca adquire
directamente todas aquelas referencias básicas.

RECOMENDACIÓNS:


Poden indicarse aquí as asignaturas que se recomenda ter cursado previamente /
asignaturas que se recomenda cursar simultáneamente / asignaturas que continúan o
temario, se se considera apropiado.

Finalmente, recoméndase comprobar que os contidos das versións da guía (castelán, galego / inglés)
son idénticos. En caso de utilizar a ferramenta de tradución, comprobar o resultado da mesma.

