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1. DEMOCRATIZAR A UNIVERSIDADE
 • Garantir unha participación activa do estudantado, non 
só nos órganos de goberno, senón mediante o uso efectivo das 
enquisas á calidade da docencia, tanto en contidos como me-
todoloxía, facendo a súa aplicación vinculante.

 • Permitir unha práctica docente que non ataque os derei-
tos básicos das estudantes.

 • Información e transparencia na xestión dos centros, das 
diferentes áreas e tamén nos resultados das materias e cursos, 
presentando ao conxunto das estudantes de informes sobre o 
desenvolvemento e obxectivos docentes acadados. A mellora 
da calidade da educación é bidireccional e lógrase mediante o  
traballo colectivo de estudantes e persoal docente.

 • Posta en marcha dun plano de transformación do modelo 
de docencia, baseada nos valores da igualdade, garantía de 
dereitos e respecto, tanto entre os profesionais docentes como 
entre estes e o estudantado. A aula é un espazo democrático de 
docencia, e non unha pertenza de ningún profesor.

 • Traballar para facilitar a adaptación das novas estudan-
tes ao contexto universitario, estreitando lazos de solidariedade 
e colaborando entre nós.
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2. DESPATRIARCALIZAR A UNIVERSIDADE
 • Aplicar os protocolos existentes ante calquera forma de 
machismo nas aulas.

 • Favorecer unha actuación real da oficina de igualdade 
de xénero.

 • Realizar formacións específicas obrigatorias á totalidade 
do persoal da universidade.

 • Cese da actividade e relacións de calquera tipo co profe-
sorado reincidente nas súas actitudes machistas: non podemos 
ser educadas por machistas.

 • Revisión e inclusión dunha perspectiva de xénero, antipa-
triarcal e antilgbtfóbica, tanto na docencia como nos contidos. 
A educación debe ser liberadora e non perpetuadora das vio-
lencias e desigualdades.
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3. BLINDAR E GARANTIR OS SERVIZOS
 • Estudo mediante enquisas vinculantes dos servizos presta-
dos por empresas concesionarias

• Aumento dos servizos, no seu número e na súa calidade 
(comedores, reprografías, microondas).

 • Facer que as instalacións non atenten á dignidade hu-
mana: contar con auga potábel, produtos de hixiene, baños de 
xénero neutro, accesos para persoas con mobilidade reducida 
en todas as instalacións da universidade.

 • Construción dunha residencia universitaria cunha xestión 
totalmente pública, na que se dea preferencia dos criterios eco-
nómicos sobre os académicos no reparto das prazas.

 • Creación dun ente público composto polas tres universi-
dades galegas, a Consellaría de Educación e Ordenación Uni-
versitaria e a Consellería de Vivenda e Solo para a xestión do 
aloxamento universitario.
 • Elaboración dun plano plurianual de aloxamento público 
universitario que garanta cando menos o acceso á residencia 
pública a un 15% do estudantado matriculado
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 • Creación dun servizo xurídico que asesore ao estudantado 
diante dos abusos que puideran exercer os caseiros de vivendas 
de aluguer.
 • Creación dun bono-bus universitario para todo o estu-
dantado matriculado na UVigo onde primen os requisitos eco-
nómicos.
 • Intervención da mobilidade: creación dun de servizo de 
buses de barrio Especiais Universidade que unan os diferentes 
barrios de Vigo cos campus e doutro que una os Campus cos 
concellos da área metropolitana, cuxo prezo tería que ser fi-
nanciado mediante un convenio entre a UVigo, as empresas de 
transporte e os municipios da comarca.
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4. DOTARNOS DE INFRAESTRUTURAS E HORARIOS
 • Dotación de infraestruturas e materiais necesarios para o 
correcto aprendizaxe (postos en bibliotecas, cadeiras que non 
atenten contra a nosa saúde, climatización de aulas, equipo in-
formático non obsoleto).

 • Aumento das prazas, instalacións e número de Residen-
cias Universitarias. Tamén das bolsas e axudas específicas para 
as mesmas.

 • Garantir o mantemento e coidado das instalacións usa-
das por toda a comunidade educativa.

 • Ampliación das salas de informática, mellora dos equipos 
e aumento das licencias para uso de software pola comunida-
de universitaria.

 • Establecemento dun Convenio entre a Xunta, a Univer-
sidade e a Federación de Libreiros para o abaratamento nun 
30% do prezo dos libros e material

 • Gratuidade no acceso aos recintos deportivos da univer-
sidade.
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5. ESIXIR UNHA DOCENCIA DE CALIDADE E ADAP-
TADA Á REALIDADE
 • Cumprimento estrito das guías docentes, e mellora e mo-
dificación das mesmas anualmente en consecuencia a se a me-
todoloxía e recursos (humanos ou materiais) permiten acadar os 
obxectivos docentes.

 • Creación dunha Oficina de Apoio e Mellora da Docencia.

 • Impartición de formación pedagóxica obrigatoria ao per-
soal docente.

 • Estudo da carga lectiva e coordinación e proporción da 
mesma ao longo do período lectivo. Sabemos que para cada 
docente a súa materia é a mais importante, mais non é a única.

 • Disposición das aulas expositivas nun repositorio en liña, 
aportando posibilidade de acceder a este aspecto da docencia 
de forma non sincrónica.

 • Impartición de formación en TIC ao persoal docente e 
investigador, facer das tecnoloxías un aliado para unha mellor 
docencia, e non unha fenda.

 • Libre elección de profesorado e quenda.

 • Gratuidade dos distintos cursos e actividades docentes.

 • Actuación diante dos casos de suspensos masivos e inasis-
tencia continuada por parte do profesorado a titorías e aulas
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6. DESPRECARIZAR A INVESTIGACIÓN
 • Remuneración de todo traballo investigador con contra-
tos e bolsas dignas que rematen coa precariedade laboral no 
sector.

 • Reclamar medidas para paliar a fenda de xénero no mun-
do da investigación.

 • Concesión de axudas a proxectos de investigación en base 
a criterios de interese científico e non en base ao seu interese 
mercantil para a empresa privada.
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1. UNHA UNIVERSIDADE ACCESÍBEL E POPULAR
 • Redución das taxas e camiñar cara un modelo de univer-
sidade gratuíta, que garanta un acceso aos estudos superiores 
a calquera persoa, sen importar a súa situación económica.

 • Aumento das bolsas, tanto na súa contía como na am-
pliación da súa oferta, excluíndo os criterios de expediente e 
primando a renda e situación socioeconómica.

 • Eliminación do límite de prazas, e avance cara un sistema 
de Universidade pública aberta. Ter como obxectivo a elimina-
ción das notas de corte, e a selectividade, un modelo antipeda-
góxico e que aumenta as desigualdades, baseándose no falso 
discurso da meritocracia.

 • Reestruturación da concepción do Ensino Superior: elimi-
nar a concepción dos graos como cursos introdutorios e necesi-
dade de cursar posgraos para acceder ao exercicio profesional.

 • Implantación de medidas que permitan a conciliación e 
compaxinación dos estudos universitarios cos coidados, a acti-
vidade laboral e o dereito á vida privada.

 • Aumento das axudas por desprazamento para garantir o 
acceso ós estudos de todo o país.
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 • Axudas directas para a informatización e conexión a in-
ternet de todos os estudantes que o precisen.

 • Medidas que aseguren o acceso a todo o ámbito univer-
sitario ó rural.

 • Desburocratización do sistema universitario que impide ó 
desenvolvemento correcto e total do estudantado.

 • Medidas contra a fenda tecnolóxica. Non tódolos alumnos 
son expertos informáticos.

 • Abrir liñas directas entre estudantado, organizacións e 
resto de órganos da universidade: a participación e normaliza-
ción dos colectivos estudantís non remata nas elección.
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2. UNHA UNIVERSIDADE PEDAGÓXICA
 • Elaboración de programas e deseño de estratexias es-
pecíficas para dotar de formación e ferramentas pedagóxicas 
ao persoal docente. Estes deben partir da realidade da docen-
cia actual, e o seu obxectivo debe ser lograr unha transmisión 
eficaz do coñecemento: ser especialista nun eido ou materia 
non implica ser bo docente. Non pode ser que na Universidade, 
un centro que busca a innovación, a única metodoloxía que se 
traballe sexa a mesma que hai 30 anos, ou na súa versión mais 
actual, a lectura de PowerPoints; do mesmo modo que trasla-
dar o mesmo discurso mais facendo uso dun Kahoot ao rematar 
carece de sentido.

 • Adaptación dos planos de estudo á especificidade da 
realidade galega. De nada serve formarnos nun campo se non 
podemos trasladar este coñecemento a mellorar a nosa reali-
dade.
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3. UNHA UNIVERSIDADE INCLUSIVA
 • Aplicación, ampliación e mellora dos protocolos existentes, 
e desenvolvemento e elaboración dos necesarios para garantir 
unha protección fronte ao machismo e LGBTfobia, en colabo-
ración con axentes estudantís e movementos sociais.

 • Elaboración dun estudo real do funcionamento das sen-
das seguras, mellorándoas ou implantando medidas para o seu 
correcto funcionamento ou alternativas, de ser necesario.

 • Consolidación do protocolo para o correcto rexistro e mo-
dificacións de nome.

 • Impulso dun estudo sobre o modelo de mobilidade exis-
tente na Universidade, tendo como resultado:

  i. Buscar a eliminación das barreiras físicas, adap-
tando as edificacións e promovendo alternativas de mobilida-
de para persoas discapacitadas.

  ii. Plan estratéxico para a mobilidade interurbana 
das estudantes con residencia fóra da cidade
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 • Elaboración e aplicación dun plan integral de saúde men-
tal contando co seguinte:

  o Elaboración dun estudo sobre saúde mental, que 
abarque o coñecemento e dimensión da mesma ata o seu pa-
decemento, a fin de coñecer a actual situación da comunidade 
universitaria, coa que comezar a traballar.

  o Protocolos de actuación e prevención sobre saúde 
mental.

  o Medidas claras contra o acoso e a discriminación por 
parte do estudantado e profesorado.

  o Axuda psicolóxica gratuíta para os alumnos que así o 
requiran.

  o Fin dos cupos de traballo ou asistencia en aulas ina-
sumíbeis cara ás persoas vulnerables.

  o Protocolos de adaptación que aseguren o dereito do 
estudantado á ensinanza e a avaliación independentemente 
das necesidades específicas derivadas de dislexia, TDAH, TEA 
ou outras neurodiverxencias.

  o Formación interna para alumnado e docencia sobre 
saúde mental.
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4. UNHA UNIVERSIDADE EN GALEGO
 • Normalizar o uso da nosa lingua, impartindo nela a tota-
lidade das materias e exames, e utilizándoa na totalidade dos 
trámites administrativos e comunicación externa.

 • Esixir o uso vehicular e único do galego por parte das em-
presas concesionarias de servizos.

 • Ampliar o repertorio de obras bibliográficas e audiovisuais 
en galego dispoñible no sistema bibliotecario da universidade. 

 • Formar ao profesorado tanto na sensibilidade e concien-
ciación como no correcto uso da nosa lingua.

 • Creación de prazas de perfil lingüístico como mecanismo 
efectivo para aumentar a docencia en galego.

 • Creación dun Servizo de Asesoramento Lingüístico e do-
tación de máis medios económicos, materiais e humanos, para 
a Área de Normalización Lingüística
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5. UNHA UNIVERSIDADE SOSTÍBEL
 • Realización dun estudo de sostibilidade que acompañe os 
plans estratéxicos da Universidade, desde as súas infraestrutu-
ras, á metodoloxía de traballo, investigación e docencia.

 • Instalación de contentores de reciclaxe suficientes (pilas, 
vidro, tóners, papel e cartón) en todos os centros e no exterior 
do campus.

 • Sensibilización, coordinación e aplicación de medidas 
conxuntas para a difusión, formación e traballos na innovación 
para o cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sos-
tíbel da Axenda 2030.
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6. UNHA UNIVERSIDADE QUE GARANTA OS NO-
SOS DEREITOS
 • Pulamos por un modelo de Universidade como axente ac-
tivo na defensa do ensino público e de calidade. Na actualida-
de, isto pasa pola reclamación dun novo modelo de educativo, 
rachando co actual marco de privatización encuberta e eliti-
zación do ensino superior. A Universidade debe ser, polo tanto, 
a primeira institución na defensa da súa gratuidade total, bus-
cando unha maior financiación e confrontando calquera posi-
bilidade de implantación de universidades privadas no país.

 • Os dereitos do persoal que traballe na universidade, tan-
to aquel de Administración e Servizos, o Persoal Docente e In-
vestigador, ou as traballadoras de empresas concesionarias de 
servizos deben ser intocábeis. Non existe un ensino digno se este 
ten a súa base na precariedade.

 • Os dereitos das estudantes son unha liña vermella, a Uni-
versidade debe garantir a totalidade dos mesmos. Así mesmo, 
traballar para blindar e conquistar aqueles que, coa evolución 
da sociedade e da concienciación, sexan necesarios.

 • Lograr unhas prácticas remuneradas: se realizamos un 
traballo, queremos un salario. A formación non é escusa!

 • Acabar co modelo de prácticas que unicamente busca a 
man de obra gratuíta deixando de lado a formación do alumno 
en favor dos intereses das empresas.

 • Revisar os convenios asinados pola universidade para ga-
rantir os dereitos do estudantado.
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