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5. PLANIFICACIÓN DO ENSINO 

5.1. Estructura do programa formativo: denominación do módulo, 
materias, contido en créditos ETCS e carácter da materia 

Dende unha perspectiva temporal o Grao estructúrase en dos 
cuadrimestres, sendo a carga lectiva de 30 créditos ECTS en cada 
cuadrismestre. Esta planificación queda reflectida no seguinte cadro 
resumen. 

Estructura do programa formativo:  

Módulos Materias 
Créditos 

ETCS 
Curso 

/Cuadr. 
Caráct. Coordinación materia 

Educación. Teorías e 
Institucións educativas 

6 1º /1C Básica Pérez Enríquez, María 
Esther 

Educación. Historia da 
Educación Social 

6 1º/2C Básica Seoane Pérez, Emilia  

Psicoloxía. Psicoloxía 
Social 

6 2º/1C Básica Fernández González, Ángel 

Socioloxía. Socioloxía da 
Educación 

6 2º/1C Básica Gomez Suárez, Águeda 

Antropoloxía. 
Antropoloxía Social e 
cultural 

6 1º/2C Básica Braña Rey, Fátima 

Filosofía. Filosofía Social 
6 1º/1C Básica Armada Olleros, Carmen 

 
Metodoloxía de 
Investigación 
socioeducativa 

6 1º/1C Obrig. Sarmiento Campos, Jose 
Antonio  
 

I. Análise da 
realidade 
educativa 

Diagnose e análise de 
necesidades 
socioeducativas 

6 2º/1C Obrig. Sarmiento Campos, José 
Antonio  
Valcarce Fernández, 
Margarita  

Educación. Pedagoxía 
Social 

6 1º/2C Básica Nogueiras Mascareñas, Luis 
Miguel 

Xénero e Educación Social 
6 2º/1C Obrig. Mayobre Rodríguez, 

Purificación 
Educación para o ocio e o 
tempo de lecer 

6 2º/2C Obrig. Pérez Enríquez, María 
Esther 

Psicoloxía. Psicoloxía do 
desenvolvemento 

6 1º/1C Básica Rodríguez Rodríguez, Juan 
Luis  
 

Educación. Educación 
Permanente 

6 1º/2C Básica Pereira Domínguez, María 
Carmen 

Xerontoloxía e Educación 
Social 

6 3º/2C Opt. Vázquez Vázquez, Miguel 
Ángel 

II. As 
persoas e o 

dereito á 
educación 

Educación intercultural e 
para a paz 

6 3º/2C Opt. Materia do 4º curso, 
pendente de implantación 

Educación de persoas 
adultas 

6 2º/2C Obrig. Seoane Pérez, Emilia 

Intervención 
socioeducativa no ámbito 
familiar 

6 4º/1C Obrig. Barreira Arias, Alberto José 

Intervención 
socioeducativa nas 
conductas aditivas 

6 4º/1C Obrig. Materia do 4º curso, 
pendente de implantación 
 

Educación Social no 
Sistema Educativo 

6 2º/1C Obrig. Fernández Fernández, José  
 

III. Ámbitos 
e axentes da 

educación 
social 

Intervención 6 2º/2C Obrig. Barreira Arias, Alberto José 
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Módulos Materias 
Créditos 

ETCS 
Curso 

/Cuadr. 
Caráct. Coordinación materia 

 socioeducativa para a 
inclusión social 
Discapacidade e 
Educación Social 

6 4º/1C Opt. Materia do 4º curso, 
pendente de implantación 

Socioloxía do consumo e 
identidades culturais 

6 3º/1C Opt. Gomez Suárez, Águeda 
III. Ámbitos 
e axentes da 

educación 
social Educación Social nos 

Servicios Sociais 
6 4º/1C Opt. Materia do 4º curso, 

pendente de implantación 
Recursos tecnolóxicos na 
educación social 

6 1º/1C Obrig. Ricoy Lorenzo, María 
Carmen 

Estratexias de 
aprendizaxe en contextos 
educativos 

6 2º/2C Obrig. Ojea Rúa, Manuel 

Mediación en conflictos e 
situacións de violencia 

6 3º/1C Obrig. Isorna Folgar, Manuel  
Nogueiras Mascareñas, Luis 
Miguel 

Habilidades Sociais en 
Educación Social 

6 2º/2C Obrig. Faílde Garrido, Jose María 

Investigación acción na 
práctica socioeducativa 

6 3º/1C Opt. Pérez Abellas, Adolfo 

IV. 
Institucións, 

técnicas, 
medios e 
recursos 

educativos 

Dinámica de Grupos e 
Intervención psicosocial 
comunitaria 

6 3º/2C Opt. de Jesus Rodríguez, María 
Elena 

Educación. Didáctica: 
Deseño e programación 
no ámbito socioeducativo 

6 1º/2C Básica Fernández Rodicio, Clara 
Isabel 

Programas de animación 
sociocultural 

6 3º/1C Obrig. Dapía Conde, Maria Dolores 

Intervención 
socioeducativa na infancia 
e adolescencia en 
situación de risco social 

6 3º/1C Obrig. Fernández Rodicio, Clara 
Isabel  
 

Educación e Animación 
Sociolaboral 

6 4º/1C Obrig. Materia do 4º curso, 
pendiente de implantación 

Programas de Educación 
Social na Terceira Idade 

6 4º/1C Opt. Materia do 4º curso, 
pendiente de implantación 

V. Deseño e 
Desenvolve
mento de 

programas 

Sexualidade e Saúde 6  Opt. Materia do 4º curso, 
pendiente de implantación 

Iniciación na práctica 
profesional 

6 3º/2C Obrig. Cid Fernández, Xosé Manuel 
 

Practicum I 12 3º/2C Obrig. Cid Fernández, Xosé Manuel 
 

VI. 
Practicum 

Practicum II 18 4º/2C Obrig. Materia do 4º curso, 
pendiente de implantación 

VII. Traballo 
de Fin de 

Grao 
 

Traballo de Fin de Grao 12 4º/2C Obrig. 
Materia do 4º curso, 
pendiente de implantación 
 

5.2. Distribución temporal do programa formativo 

1er CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 
1er Curso 

1. Filosofía. Filosofía Social 
2. Educación.Teorías e instituciones 

educativas 
3. Metodología de investigación 

socioeducativa. 
4. Psicologia. Psicología del desarrollo 

1. Educación. Historia de la educación 
social 

2. Antropología. Antropología Social y 
Cultural 

3. Educación. Educación permanente 
4. Educación. Didáctica: Diseño y 
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1er CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 
1er Curso 

5. - Recursos Tecnológicos en educación social 
 
 

programación en el ámbito 
socioeducativo 

5. - Educación. Pedagogía Social 
2er Curso 

1. Psicologia. Psicologia Social  
2. Xénero e educación social  
3. Sociología. Sociología da Educación  
4. Diagnostico e análise de necesidades 
educativas.  
5. Educación Social no sistema educativo 

1. Intervención socioeducativa para a 
inclusión social  
2. Estratexias de aprendizaxe en contextos 
3. socioeducativos  
4. Educación para o Lecer e o Tempo Libre 
5. -Habilidades Sociais en educación social 
- Educación de persoas Adultas 

3er Curso 

1. Programas de Animación 
Sociocultural  

2. Mediación en conflitos e situacións de 
Violencia  

3. Intervención socioeducativa na 
infancia e adolescencia en situación 
de risco social.  

4. Avaliación de programas 
socioeducativos. Opt.  

5. Investigación-acción na práctica 
socioeducativa. Opt  

6. Sociología do consumo e da 
identidades culturais. Opt  

7. - Intervención en Saúde e educación 
social. Opt 

1. Iniciación á práctica profesional e 
Practicum I  

2. Dinámica de grupos e intervención 
psicosocial comunitaria. Opt  

3. Educación intercultural e para a paz. 
Opt  

4. Educación ambiental para o 
desenvolvemento sostible. Opt  

5. Gerontología para Educación Social. 
Opt. 

4er Curso 

1. Intervención socioeducativa nas 
condutas adictivas  

2. Intervención socioeducativa no 
ámbito familiar  

3. Educación e Animación sociolaboral  
4. 4. Discapacidade e educación social. 

Opt  
5. Sexualidade e saúde. Opt  
6. Programas de Educación Social na 

Terceira Idade. Opt. 
7. Educación Social nos 

ServiciosSociales. Opt. 

1. Practicum II  
Traballo fin de grao  

5.3. Horarios 

Os horarios e datas de exames actualizados para os distintos cursos e anos 
académicos pódense ver na paxina web http://webs.uvigo.es/educacion-
ou/web/?q=node/82  
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Planificación del plan de estudios 
 
Cuadrimestre 

Créditos 
Básicos 

Créditos 
obrigatorios 

Créditos 
optativos 

Practicum 
obligatorio 

T.F.G. TOTAL 

1º 18 12    30 
2º 30     30 
3º 12 18    30 
4º  30    30 
5º  18 12   30 
6º  6 12 12  30 
7º  18 12   30 
8º    18 12 30 

TOTAL 60 102 36 30 12 240 
 

5.4. Mecanismos de coordinación docente do grao 

Para a implantación do Grao, acordamos a posta en marcha dun curso 
por ano, procurando a coordinación das diferentes materias do curso e de 
todo o plan de estudos. A Universidade de Vigo atópase en proceso de 
elaboración dun modelo xeral que facilite a coordinación interna da 
titulación. Neste momento contémplase a figura de “coordinador de 
titulación” e a de “coordinador de curso”. A ambos os niveis, deseñarase un 
plan de traballo de coordinación, mediante sesións de traballo periódicas, e 
xornadas de formación.  

A carga de traballo do alumnado obtense mediante a equivalencia dun 
crédito = 25 horas, en tanto que a carga de traballo do profesor vén 
determinada polo persoal docente elaborada polo Vicerreitorado de 
Profesorado e que para esta titulación é de 97,5 horas por cada materia de 
6 créditos, Recursos Tecnologicos en educación social, Programas de 
Animación Sociocultural e Metodoloxía de Investigación Socioeducativa) e 
no caso do practicum e o proxecto fin de grao, que computan de xeito 
específico.  

 
Coordinacións Responsable Contacto 

Grao José Manuel Cid Fernández 
xcid@uvigo.es 

988 387129 

1º Curso Fátima Graña Rei 
fatimab@uvigo.es 

988 387122 
 

2º Curso Anxo Fernández González 
988 387123 

afdez@uvigo.es 

3º Curso José María Faílde Garrido 
jfailde@uvigo.es 

988 387 286 
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5.5. Infraestructuras 

As táboas seguintes representan, a modo de síntese, algúns dos espazos 
e infraestructuras dispoñibles para ser utilizados na impartición do Grao en 
Educación  Social: 

Táboa 1: Tipoloxía de espazos e dotación de infraestructuras de docencia-
aprendizaxe:Descrición Xenérica. 

TIPO DE ESPAZO (AULA-LABORATORIO-TALLER-SEMINARIO...) 

DESCRICIÓN 
XENÉRICA USOS HABITUAIS 

CAPACIDADE 
(Nº ALUMNOS/AS) 

4 aulas grandes 
Clases maxistrales de gran 

grupo 
70-90 

4 aulas medianas 
Clases prácticas con grupos 

medios 
20-35 

Seminarios Traballos con pequenos grupos 4 
1 aula informática 

de libre acceso 
Elaborar traballos e imprimilos 75 

1 aula informática 
de libre acceso 

Elaborar traballos e imprimilos 28 

1 sala de estudio Traballo individual 230 
1 sala de estudio Traballo en equipo 90 

Táboa 2: Tipoloxía de espazos e dotación de infraestruturas de docencia-
aprendizaxe :Denominación de espazos e dotación. 

TIPO DE ESPAZO (AULA-LABORATORIO-TALLER-SEMINARIO...) 

DENOMINACIÓN 
DO ESPACIO E 
DOTACIÓN (*) 

MATERIAS ESPECIALMENTE 
VINCULADAS 

CRÉDITOS 
ECTS 

Laboratorio de 
Informática 

Metodoloxía de investigación 
socioeducativa 

Avaliación de programas sociais 
Investigación –acción na 
práctica socioeducativa 

18 

Laboratorio de 
Idiomas 

Cursos de idiomas validables 6 

Laboratorio de 
Tests 

Psicoloxía básica 
Psicoloxía social 

Mediación en conflictos e 
situaciones de 

violencia 
Psicoloxía do desenvolvemento 

24 

Taller de 
antropoloxía 

Antropoloxía social e cultural 6 

5.6. Guías docentes/Programación docente e Sistema de 
avaliación 

A guía docente de cada materia, que se fará pública antes do período de 
matriculación de cada curso, incluirá a definición dos resultados de 
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aprendizaxe, ademais das competencias da titulación que nos propuxemos 
de forma xeral que tiñan relación con esa materia.  

As Guías docentes das materias especificarán igualmente, para cada 
unha, os métodos de avaliación e os criterios concretos ponderados. Para 
comezar coa implantación do primeiro curso, o profesorado será convocado 
a unha sesión formativa para elaborar a guía docente dun xeito coordinado.  

Nas Guías contemplaranse, ademais, os procedementos de traballo e 
avaliación para alumnos que xustifiquen a imposibilidade de asistir de forma 
regular. Aínda que a Facultade ofrece ensino presencial, garantirase a 
igualdade de oportunidades ante os procesos de avaliación, ofrecendo 
tutorización individualizada ou en grupos a alumnado que por razóns de 
traballo, necesidades especiais, enfermidade, conciliación de vida familiar e 
laboral, ou por algunha outra razón non poida participar do ensino nos 
horarios establecidos para todo o grupo.  

En canto ao idioma de impartición da docencia, o profesorado utilizará o 
castelán ou o galego de acordo coa súa opción preferente. No caso do 
portugués, e co obxectivo de promover o coñecemento, polo menos de 
forma oral, dunha lingua afín, e favorecer un diálogo fluído co alumnado 
procedente de Portugal, cada vez en maior número, utilizarase este idioma 
cando sexa posible, en clases impartidas por profesorado participante en 
programas de intercambio entre Universidades, e a través de colaboracións 
periódicas de investigadores integrados nos nosos departamentos (hai máis 
de 20 teses en proceso de realización por alumnado de Portugal e Brasil, 
con visitas periódicas á nosa Facultade, ata o punto de ter representantes 
na Xunta de Centro, na Xunta de Titulación e no Consello de 
Departamento).  

A Guías Docentes do Grao atópanse pódense consultar nos seguintes 
enderezos: 

• http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/?q=node/82 

Curso2009/2010 

• https://seix.uvigo.es/docnet_2.2/guia_docent/index.php?centre=105
&ensenyament=O05G130V01&any_academic=2009_10 

Curso 2010/2011 

• https://seix.uvigo.es/docnet_2.2/guia_docent/index.php?centre=105
&ensenyament=O05G130V01&any_academic=2010_11 

Curso 2011/2012 

• https://seix.uvigo.es/docnet_2.2/guia_docent/index.php?centre=105
&ensenyament=O05G130V01&any_academic=2011_12 

5.7. Sistemas de avaliación 

O Real Decreto 1125/2003, de 5 de setembro (BOE Nº-224, do 18 de 
setembro de 2003), establece o sistema europeo de créditos e o sistema de 
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cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e con validez 
en todo o territorio Español. Este real decreto ten por obxecto establecer o 
crédito europeo como unidade de medida do haber académico nas 
ensinanzas universitarias de carácter oficial, así como o sistema de 
cualificacións dos resultados académicos obtidos polos estudantes nestas 
ensinanzas. Para máis información ver o enderezo web: 

• http://www.crue.org/export/sites/Crue/legislacion/documentos/ECTS
/4._RD_1125_2003_CREDITOS.pdf 

O sistema de avaliación en cada materia pode consultarse na 
correspondente guía docente. 

Guía docente 2009/2010 

• https://seix.uvigo.es/docnet_2.2/guia_docent/index.php?centre=105
&ensenyament=O05G130V01&any_academic=2009_10 

Guía docente 2010/2011 

• https://seix.uvigo.es/docnet_2.2/guia_docent/index.php?centre=105
&ensenyament=O05G130V01&any_academic=2010_11 

Guía docente 2011/2012 

• https://seix.uvigo.es/docnet_2.2/guia_docent/index.php?centre=105
&ensenyament=O05G130V01&any_academic=2011_12 

Pódese consultar as datas de exames de cada cuadrimestre dos 
diferentes cursos no enderezo web: 

• http://webs.uvigo.es/educacionou/web/files/educ_social_1c_1112_0.
pdf 

5.8. Traballo Fin de Grao 

O TFG é una materia obrigatoria de 12 créditos de 4º Curso do 2º 
cuadrimestre que todavía non se implantou neste curso 2010/2011. 

O sistema de avaliación e continuo a través do seguimento do traballo 
parte da dirección do/a tutor/a e da valoración da exposición que fai o 
tribunal. Para a súa defensa hai que ter cursados 180 créditos. 

Competencias que adquire ou estudante: 

1. Ser competentes para producir coñecemento socioeducativo nun 
nivel básico e transmitilo. Para realizar e defender un proxecto de 
innovación-investigación.  

2. Que os/as estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu 
traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as 
competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración 
e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da 
súa área deestudio  
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3. Que os/as estudantes teñan a capacidade de reunir e 
interpretardatos relevantes (normalmente dentro da súa área de 
estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica ou ética.  

4. Que os/as estudantes poidan transmitir información, ideas,  
problemas e solucións a un público tanto especializado como non 
especializado  

5. Que os/as estudantes desenvolvan aquelas habilidades de 
aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun 
alto grao de autonomía.  

6. Desenvolver habilidades de iniciación á investigación que, xunto 
ás competencias antes indicadas, proporcionen, entre outras, 
curiosidade, creatividade, espírito de empresa ou as capacidades 
de definir e resolver problemas, de autodefinición do traballo 
indagatorio, de comunicación, de anticipación e prospectiva.  

7. Desenvolver capacidades relacionadas co desenvolvemento 
intelixente de proxectos botando man de diversas ferramentas 
conceptuais e prácticas, así como a capacidade de utilizalas 
creativamente atendendo de criterios de equidad e deontología 
profesional.  

8. Ser capaces de presentar ante unha audiencia proxectos. Na 
elaboración do TFG empréganse ferramentas básicas de 
investigación para analiza un tema proposto bajxo a supervisión 
dun director/a, para elaborar un informe e defendelo 
publicamente. 

 
Na seguinte táboa reflicténse as actividades formativas co seu contido en 

créditos ECTS, a súa metodoloxía de ensinanza aprendizaxe e a súa relación 
coas competencias que  debe adquirir a/o estudante  

Actividad Formativa Metodología Competencias 
Relacionadas 

ECTS 

Titorización do 
director/a 

Orientación e 
resolución de dúbidas 

Todas 2 

Elaboración da 
investigación 

Actividad autónoma 
do estudante 

Titorías 9,5 

Preparación da 
presentación en 

público(en clase e ante o 
tribunal) 

Redacción da 
memoria Todas 0,5 

 
Ver requisitos para a matriculación do traballo de fin de Grao no  

seguinte hipervínculo (abrir co botón dereito do rato): 

• http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/sites/default/uvigo/
DOCUMENTOS/servizo_alumnado/R.R._DE_29_DE_XULLO._REQUISIT
OS_PARA_MATRICULA_TRABALLO_FIN_DE_GRAO.pdf . 
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5.9. Prácticas externas/profesionais 

O practicum I e II son materias obrigatorias, seguindo as indicacións da 
Conferencia de Decanos e a tradición deste tipo de titulacións que, desde as 
súas orixes, non se conciben sen a realización de prácticas externas. Para a 
realización das mesmas hai un número suficiente de convenios con 
institucións, ONGs e entidades privadas. As institucións para realizar o 
practicum aumentan cada ano e a relación con egresados tamén se mellora 
constantemente (abrir o vínculo Relación de institucións con convenio coa 
Fac.Ciencias Educación Ourense ou consultar páx. 93 a 101 da memoria do 
grao). Asemade, para realizar o prácticum I hai que ter cursado 100 créditos 
dos tres primeiros cursos. Nembargantes, para cursar o Practicum II hai que ter 
cursao o prácticum I. 

As prácticas externas ou practicum ( 30 ECTS) divídense en dous cursos 
(terceiro e cuarto). O seu obxectivo é posibilitar e garantir o contacto coa 
realidade profesional e incorporar o estudante a contextos reais e 
ofrecéndolle a posibilidade de coñecer os campos nos que poderá realizar o 
seu futuro profesional.  

No prácticum trabállanse competencias e aptitudes (capacidade 
organizativa, conciencia crítica,preparación técnica, iniciativa e dinamismo, 
capacidade de adaptación a espazos e escenarios con novos retos, 
colaboración e responsabilidade, etc.) deben traballarse ao longo do 
currículo académico e en particular no Prácticum, dado que é aquí onde se 
posibilita e garántese o contacto coa realidade profesional e con variados 
espazos de ensaio e experimentación, ofrecendo así un abanico de 
oportunidades para reflexionar, capacitar e exercitar para o futuro exercicio 
da profesión. 

Dentro do prácticum hai unha materia que se titula iniciación na práctica 
profesional que é obrigatoria e se desenvolve no 2º semestre do terceiro 
curso. Esta materia queda detallada na guía docente do grao, tal e como se 
recolle na seguinte cadro: 

MODULO: 

PRACTICUM 

MATERIA 

INICIACIÓN NA PRÁCTICA PROFESIONAL 

ASIGNATURA 

INICIACIÓN NA PRÁCTICA PROFESIONAL 

CRÉDITOS 
ETCS 

6 CURSO 3º SEMESTRE 2º TIPO Obrigatoria 

Competencias que 
adquire o/a 
estudante 

1. Capacidade para integrarse na dinámica de traballo dun institución, reconciendo as 
funcións do\/a educador/a. 

2. Capacidade para recoñecer os diversos ámbitos de traballo da profesión e as 
tarefas a realizar de forma individual e en equipos. 

3. Habilidade de seguir, documentar e reconstruír o desenvolvemento de proxectos 
nalgún ámbito concreto de intervención. 

4. Capacidade para traballar en equipo e para relacionarse con outras persoas do 
mesmo ou distinto ámbito profesional 
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MODULO: 

PRACTICUM 

MATERIA 

INICIACIÓN NA PRÁCTICA PROFESIONAL 

ASIGNATURA 

INICIACIÓN NA PRÁCTICA PROFESIONAL 

CRÉDITOS 
ETCS 

6 CURSO 3º SEMESTRE 2º TIPO Obrigatoria 

5. Considerar a ética e a integridade intelectual como valores esenciais da práctica 
profesional. 

Breve descrición dos 
contidos 

Políticas sociais e institucionais en educación social. Formación e profesionalización na 
práctica profesional da educación social. 
Funcións do\/a educador/a social. Discusión de programas existentes nos diversos 
campos de intervención. Desenvolvemento de grupos e equipos de traballo con 
profesionais de educación social e en equipos multiprofesionales. Análise en grupo (co 
profesor/a de prácticas, o profesional dunha institución, colegas en proceso de 
realización do prácticum e colegas do grupo clase) de programas levados a cabo en 
institucións e funcións de educadores/as no desenvolvemento dos mesmos.  
ACTIVIDADE 
FORMATIVA 

METODOLOXÍA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

ETCS 

Exposición de 
contidos 

Lección maxistral 
Consultas bibliográficas 

Todas 0,5 

Resolución de 
exercicios Traballo titorizado na aula Todas 1 

Elaboración dun 
proxecto a realizar 
nunha institución 
concreta 

Actividade autónoma 
estudante. 

Titorías en grupos y/o 
individualidades 

Todas 2 

Documentación para 
fundamentar e 
realizar o proxecto 

Actividade autónoma 
estudante 

Todas 1,5 

Actividades 
formativas co seu 
contido en créditos 
ECTS, a súa 
metodoloxía de 
ensinanza-
aprendizaxe e a súa 
relación coas 
competencias que 
debe adquirir o/a 
estudante 

Exposición e 
presentación do 
proxecto. Debates. 
Actividades de 
avaliación 

Presentación individual ou 
en grupo de proxectos 

Todas 1 

Sitema de Avaliación 
da adquisición das 
competencias e 
sistema de 
calificacións de 
acordo coa 
lexislación vixente. 

Avaliación continua a través do seguimento do traballo -actividades de aulas, proxecto, 
exposición e discusión do proxecto en grupos de iguais e con profesionais da educación 
social-.  

 
Para saber máis sobre esta materia consultar a guía docente do grao no 

seguinte vínculo Materia 3º Curso: Iniciación a práctica profesional.  
 

Finalmente, e seguindo o modelo de táboa anterior detallaremos as 
materias de Practicum I e II: 
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MODULO: 

PRACTICUM 

MATERIA 

PRACTICUM I 

ASIGNATURA 

PRACTICUM I Vinculado a ter cursados 100 créditos dos 3 primeros cursos 

CRÉDITOS 
ETCS 

6 CURSO 3º SEMESTRE 2º TIPO Obrigatoria 

Competencias que 
adquire o/a 
estudante 

1. Coñecer as características fundamentais das contornas sociais e laborais de 
intervención.  

2. Desenvolver habilidades de observación e investigación ? acción dos problemas 
habituais na institución  

3. Coñecer a realidade actual dos ámbitos de intervención en educación social.  
4. Capacidade para elaborar informes dirixidos aos usuarios e aos responsables de 

servizos sociais, de institucións educativas.  
5. Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación e  

avaliación sobre accións, procesos e resultados socioeducativos.  
6. Utilizar metodoloxías de dinamización social e cultural. Empregar os 

procedementos e técnicas socio- pedagogicas para a intervención, a mediación e a 
análise da realidade persoal, familiar e social, favorecendo estructuras e procesos 
de participación ey acción comunitaria.  

7. Actitude favorable cara ao uso responsable dos recursos; cara á formación 
permanente como unha necesidade profesional e ética.  

8. Xerar unha actitude para adaptarse aos cambios e a novas  
situacións profesionais.  

9. Estar comprometido coa calidade da actuación e actuar conforme aos principios 
deontolóxicos do educador/a social. 

10. Ter capacidade para potenciar as relacións interpersoais, desenvolver habilidades 
de comunicación interpersoal, solidariedade e empatía.  

11. Estar comprometido coa calidade de actuación e moverse de acordo cos principios 
deontolóxicos do\/a educador/a social. 

Breve descrición dos 
contidos 

Contexto socioeducativo e cultural na comunidade en que esta inserto o centro de 
prácticas; Realidade da intervención profesional no ámbito en que realiza practícalas; 
Capacidade de reflexión crítica sobre a realidade práctica; Capacidade de reflexión 
sobre as posibilidades de mellora na intervención profesional do educador/a social, 
tanto no ámbito de realización das prácticas como no que sería nunha intervención 
transversal a todos os ámbitos. 
ACTIVIDADE 
FORMATIVA 

METODOLOXÍA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

ETCS 

Exposición de 
contidos 

Presentación e 
discusión. bibliografía 

Todas 0,5 

Resolución de 
exercicios 

Traballo titorizado Todas 0,5 

Elaboración dun 
proxecto a realizar 
nunha institución 
concreta 

Actividade autónoma 
do estudante. Titorías 

Todas 1,5 

Actividades 
formativas co seu 
contido en créditos 
ECTS, a súa 
metodoloxía de 
ensinanza-
aprendizaxe e a súa 
relación coas 
competencias que 
debe adquirir o/a 
estudante 

Exposición e 
presentación do 
proxecto. Debates. 
Actividades de 
avaliación 

Redacción memoria 
Síntese de práctica. 

Todas 9,5 

Sitema de Avaliación 
da adquisición das 
competencias e 
sistema de 
calificacións de 
acordo coa 
lexislación vixente. 

Avaliación continua a través do seguimento do traballo ?actividades de aulas, proxecto, 
e memoria da súa aplicación na institución. 
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MODULO: 

PRACTICUM 

MATERIA 

PRACTICUM II 

ASIGNATURA 

PRACTICUM II Vinculado a ter cursado PRACTICUM I 

CRÉDITOS 
ETCS 

6 CURSO 4º SEMESTRE 2º TIPO Obrigatoria 

Competencias que 
adquire o/a 
estudante 

1. Capacidade para intervir no deseño dun plan de ntervención ou un programa 
axustado á realidade na que vai a actual, colborando na súa posta en práctica e 
avaliación.  

2. Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación e avaliación sobre 
accións, procesos e resultados socioeducativos. 

3. Dominar as metodoloxías de dinamización social e cultural. 
4. Ter capacidade para potenciar as relacións interpersoais, desenvolver habilidades 

de comunicación interpersoal, solidadridad e empatía. 
5. Xestionar, coordinar e supervisar entidades, equipamentos e grupos de acordo con 

diferentes contextos e necesidades. 
6. Asesorar na elaboración e aplicación de plans, programas, proxectos e actividades 

socioeducativas.  
7. Asesorar i/o acompañar a persoas i/o grupos en procesos de desenvolvemento 

socioeducativo. 
8. Estar comprometido coa calidade de actuación e moverse de acordo cos principios 

deontolóxicos do\/a educador/a social. 
9.  Aplicar técnicas de detección de focos de exclusión e discriminación que dificultan 

a inserción social e laboral de suxeitos e colectivos. 
10. Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou 

vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan 
demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de 
problemas dentro da súa área de estudo. 

11.  Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro da súa área de estudo) paara emitir xuízos que inclúan unha 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética. 

12. Que os estudantes poden transmitir información, iedas, problemas e solucións a un 
público tanto especializado como non especializado. 

13.  Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias 
para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.  

Breve descrición dos 
contidos 

Contexto socioeducativo e cultural na comunidade en que esta insiro ou centro de prácticas; 
Realidade dá intervención profesional non ámbito en que realiza practícaas; Capacidade de 
reflexión crítica sobre a realidade práctica; Capacidade de reflexión sobre as posibilidades de 
mellora na intervención profesional do educador/a social, tanto non ámbito de realización 
dás prácticas como non que sería nunha intervención transversal a todos vos ámbitos. 
ACTIVIDADE 
FORMATIVA 

METODOLOXÍA COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

ETCS 

Exposición de contidos Presentación/debate Todas 2 
Elaboración dun 
proxecto a realizar 
nunha institución 
concreta 

Actividad autónoma 
estudante. Titorías 

Todas 9,5 

Actividades 
formativas co seu 
contido en créditos 
ECTS, a súa 
metodoloxía de 
ensinanza-
aprendizaxe e a súa 
relación coas 
competencias que 
debe adquirir o/a 
estudante 

Exposición e 
presentación do 
proxecto. Debates. 
Actividades de 
avaliación 

Redacción memoria 
síntese de práctica 

Todas 0,5 

Sitema de Avaliación 
da adquisición das 
competencias e 
sistema de 
calificacións de 
acordo coa 
lexislación vixente. 

Avaliación continua a través do seguimento do traballo ?actividades de aulas, proxecto, 
e memoria da súa aplicación na institución. 
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Para saber máis sobre o Practicum I e II consultar a guía docente do grao 
no seguinte vínculo Guía docente do curso lectivo 

5.10. Procedemento documentado para a planificación e 
desenvolvemento da ensinanza 

Para ver abre o vínculo seguinte: procedemento clave PC-06 

5.11. Procedemento documentado para a revisión e mellora do 
título 

Para ver abre o vínculo seguinte: procedemento clave PC02 

5.12. Procedemento documentado da oferta formativa 

Para ver abre o vínculo seguinte: procedemento estratéxico PE03 

5.13. Composición, funcións e responsabilidades da Xunta de 
Titulación 

Segundo o Artigo 44º dos Estatutos da Universidade de Vigo, a Xunta de 
Titulación é órgano encargado de elaborar, aprobar e modifcar para cada 
titualción de grao as propostas do plan de estudos. Ten ademais, tódalas 
competencias que se lles atribúan pla normativa correspondente. 

A Xunta de Titulación esta composta por: 

1.  Un decano/a, que a preside, e polo seguinte conxunto de membros 
adscritos ao centro. 

2. Todo o profesorado do centro con vinculación permanente con maior 
cargo docente na titulación, que constituirá o 51%. 

3. Unha representación do persoal docente e investigador sen 
vinculación permanente á Universidade, e con maior cargo docente 
na titulación, que corresponderá ao 95 da Xunta de Titulación. En 
calquera caso, polo menos o 80% corresponderá ao persoal docente e 
investigador con dedicación a tempo completo. 

4. Unha representación do alumnado matriculado na titulación que 
constituirá o 30%. 

5. Unha representación do persoal de administración e servizos, que 
constituirá o 10% 

2. Os membros electos da Xunta de Titulación serán renovados cada 
dous anos, momento no que será actualizado o censo. Mentres que o 
profesorado con vinculación permanente incorporarase no momento que 
adquira esa condición. 

Son funcións das Xuntas de Titulación: 

a) Establece-los obxectivos educativos das titulacións ó seu cargo, propoñe-
los correspondentes planos de estudio, elabora-las propostas dos mesmos, 
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e resolve-los conflictos que poidan afectar ós planos de estudios 
correspondentes. 
b) Realizar anualmente ó encargo de docencia ós Departamentos. 
c) Promover e ordena-la realización de tesiñas de licenciatura de ensinanzas 
e actividades complementarias esixidas para a obtención de títulos, así 
como cursos monográficos e cursos de especialización. 
d) Elaboración dos horarios e Guía da Titulación. 
e) Aprobar anualmente os programas de cada materia presentados polos 
departamentos respectivos. 
f) Elixir as Comisións de avaliación da Titulación 
g) Todas aquelas funcións que lle atribúa a Xunta de Facultade. 

Ademais de representantes de administraciones públicas, empresas y 
ONGs, especialmente las que acollen alumnado de prácticas. 

Son responsabilidades da comisión de avaliación da titulación 

1. Elaborar un proxecto de Plan de Estudos de Graduado seguindo o 
procedemento que regula a memoria do título  

2. Unha vez aprobado o proxecto pola Xunta de Titulación e elevado como 
Proposta de novo plan de estudos ás instancias oportunas, seguir o 
proceso da súa Verificación e Acreditación inicial, estudando e propondo 
á Xunta de Titulación calquera modificación que, ao longo de devandito 
proceso, puidese ser necesario incluír na Proposta.  

3. A Comisión Delegada de Elaboración do Plan de Estudos establecerá as 
canles adecuadas para promover e facilitar a participación no proceso de 
todos os membros da Facultade. Poderá emitir documentos de traballo 
referidos á totalidade ou a unha parte do novo plan para a súa avaliación 
pola comunidade da Facultade.  

4. A Comisión Delegada de Elaboración do Plan de Estudos poderá buscar 
asesoramento, solicitar información ou solicitar informes que faciliten a 
súa tarefa, tanto dentro como fose da Facultade.  

5. As propostas ou suxestións achega do novo Plan de Estudos 
provenientes de calquera membro, individual ou colectivo, desta 
Facultade deberán ser remitidas á Comisión Delegada de Elaboración do 
Plan de Estudos para o seu estudo e consideración.  

6. Unha vez elaborado o Proxecto de novo plan de estudos a Comisión 
remitirao ao Decanato da Facultade quen convocará unha Xunta de 
Titulación extraordinaria para o seu estudo e, de ser o caso, aprobación. 
Xunto coa convocatoria de dita Xunta establecerase un prazo para a 
presentación de emendas por parte dos seus membros.  

5.14. Criterios de suspensión do título 

Criterios que poden implicar a suspensión do título: 

− Non se supere o proceso de acreditación previsto no artigo 27 do 
RD1393/2007.  
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−  Non exista demanda de matrícula en función do número mínimo 
necesario establecido pola normativa vixente, nacional, autonómica ou 
da propia Universidade.  

− Que a Facultade de Ciencias dá Educación non conte con departamentos 
ou estructuras docentes e  investigadoras adecuadas aos fins da  
formación.  

− Que a Facultade de Ciencias dá Educación non conte cos necesarios 
medios materiais  (espazos, instalacións, laboratorios, equipamento 
científico, técnico ou artístico, recursos bibliográficos etc) que aseguren 
o adecuado funcionamento dos servizos correspondentes aos ensinos 
impartidos.  

− Cando concorra calquera situación excepcional que impida o correcto 
desenvolvemento do plan de estudos. 

Criterios para abordar a eventual suspensión dun título: 

− Non admitir matrículas de novo ingreso na titulación,  

− A supresión gradual da impartición da docencia.  

− A impartición de accións tutoriales e de orientación específicas aos 
estudantes repetidores.  

− Dereito a avaliación ata consumir as convocatorias reguladas polos 
Estatutos da U. Vigo  

− Estudar a posibilidade da conversión do título oficial a título propio. 

5.15. Desenvolmento da ensinanza 

No enderezo web da Facultade de Ciencias da Educación pódese consultar, 
entre outros, a seguinte información sobre o grao: Calendario escolar, 
Horarios, , Datas de exames, Titorías, etc. Para máis información, abrir o 
seguinte vínculo: http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/?q=node/128. 

5.16. Procedemento documentado para a suspensión do título 

Para ver abre o vínculo seguinte: procedemento apoio PA02 

5.17. Procedemento documentado para a xestión de incidencias, 
reclamacións e suxerencias 

Para ver abre o vínculo seguinte: procedemento apoio PA04 

5.18. Procedemento documentado para a expedición de títulos 
oficiais 

Para ver abre o vínculo seguinte: procedemento apoio PA09  
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5.19. Perfil ingreso 

Ademais de reunir os requisitos de acceso, considéranse de gran axuda 
para a aprendizaxe e o posterior exercicio profesional un conxunto de 
características e capacidades persoais, entre as que sinalamos algunhas: 

 Unha marcada sensibilidade social  

 Interese polo traballo con grupos humanos. 

 Interese polas problemáticas que presentan os distintos grupos sociais 

 Capacidade para resolver problemas e para tomar decisións 

 Capacidade de empatía 

 Intereses na área humanista-social 

 Sentido crítico e capacidade de análise 

 Respecto polas persoas 

 Creatividade e iniciativa para expoñer, xuntamente coas persoas  

 Alternativas de solución  

 Habilidades sociais básicas para o estudo e o traballo en equipo 

 Capacidade básica para a comprensión e a expresión orais e escritas 

 Experiencia en actividades de voluntariado social 

 Experiencia en actividades laborais no ámbito social. 
 

Ademais recoméndase formación previa en áreas humanísticas e sociais, 
incluído o cursar Ciclos Superiores de Formación Profesional nos cursos 
ofertados de Animación Sociocultural e Integración Social. 

5.20. Perfil egreso 

As competencias que conforman o perfil profesional que se adquiren co 
título enuméranse a continuación: 

 

1. Integrar criticamente os supostos teóricos, filosóficos, históricos, 
sociolóxicos, psicolóxicos, pedagóxicos, culturais, políticos, lexislativos 
que estean na base dos procesos de intervención socioeducativa. 

2. Estar capacitado/a para o diagnóstico e a mediación na prevención e 
resolución de conflitos en condicións de desigualdade e crise en 
comunidades socioeducativas.  

3. Asumir e orientarse de acordo con valores de igualdade e de cidadanía 
democrática, e capacitar para a prevención e a mediación en casos de 
violencia nas súas diferentes manifestacións (simbólica, de xénero, 
laboral, escolar, sexual, étnica?).  
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4. Analizar e diagnosticar a realidade complexa que fundamenta o 
desenvolvemento dos procesos socioeducativos  

5. Coñecer os fundamentos do deseño e uso dos medios, recursos e 
estratexias para a intervención socioeducativa e incorporalos nos 
diferentes ámbitos de acción socioeducativa.  

6. Comprender a traxectoria da educación social e a configuración do seu 
campo e identidade profesional, a nivel comunitario, estatal, europeo e 
internacional.  

7. Manexar con criterio métodos e estratexias de investigación 
cuantitativas e cualitativas, e aplicalas ás realidades socioeducativas. 

8. Potenciar estruturas e procesos de participación e acción 
comunitaria, aplicando programas e técnicas de intervención 
(dinamica de grupos, motivación, negociación e promoción da 
asertividad...). 

9. Desenrolar programas e proxectos no contexto familiar e escolar. 

10.  Desenrolar programas e proxectos no ámbito da educación 
especializada (menores, necesidades educativas especiais, centros de 
saúde, condutas aditivas, institucións penais, e persoas e colectivos en 
risco de exclusión) 

11. Organizar e xestionar proxectos e servizos culturais, ambientais, de 
lecer e tempo libre.  

12. Deseñar, aplicar e avaliar programas e estratexias de intervención 
socioeducativa no ámbito do desenvolvemento comunitario e 
cooperación ao desenvolvemento. 

13. Deseñar, aplicar e avaliar programas e estratexias de intervención no 
ámbitocultural.  

14. Deseñar, aplicar e avaliar programas de educación permanente e de 
persoas adultas e mayores 

15. Deseñar, aplicar e avaliar programas para a inserción social e laboral. 

16.  Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación e avaliación 
sobre accións, procesos e resultados socioeducativos. 

17. Dominar as metodoloxías de dinamización social e cultural. 

18. Ter capacidade para potenciar as relacións interpersoais, desenrolar 
habilidades de comunicación interpersoal, solidariedade e empatía. 

19. Xestionar, coordinar e supervisar entidades, equipamentos e grupos, 
de acordo con diferentes contextos e necesidades. 

20.  Asesorar na elaboración e aplicación de plans, programas, proxectos e 
actividades socioeducativas. 

21. Asesorar e/ou acompañar a persoas e/ou grupos en procesos de 
desenvolvemento.socioeducativo.  
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Estar comprometido coa calidade de actuación e moverse de acordo cos 
principios deontolóxicos do/a educador/a social. 

5.21. Normativa académica 

Dende a web da Facultade de Ciencias da Educación de Ourense pódese 
consultar a seguinte normativa da Universidade de Vigo: 
 

• http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa  

• http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/PA07-IT01_0.pdf 

• http://webs.uvigo.es/educacion-
ou/arquivos/normativas/Regulamento_de_Rexime_Interno.pdf  

• http://webs.uvigo.es/educacion-
ou/arquivos/normativas/Normiva_Teses_Memorias_Licenciaturas.pdf  

• http://webs.uvigo.es/educacion-
ou/arquivos/normativas/Normativa_Acceso_Delegacion_Alumnos.pdf 

• http://webs.uvigo.es/educacion-
ou/arquivos/normativas/normativa_aplicable_avaliacion_curricular.pdf  

• http://webs.uvigo.es/educacion-
ou/web/files/estatuto_do_estudante_universitario.pdf 

• http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/rd_doutoramento.pdf  

Tamén se pode acceder á normativa actualizada no seguinte link da web 
da Facultade de Ciencias da Educación: 

http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/?q=node/41  

A normativa de permanencia da Universidade de Vigo está en proceso de 
adaptación ao espazo de educación superior europeo, tanto para os graos 
como para os Graos. Esta normativa vai facer referencia a:  

− Requisitos de matriculación no primeiro curso de acceso ou de reinicio 
de estudos 

− Convocatorias 

− Rendemento académico mínimo 

− Comisión de Permanencia 

− Requisitos de matrícula 

− Avaliación curricular 

5.22. Baremo empregado no proceso de admisión 

O alumnado de novo ingreso pode consultar na páxina web da Comisión 
Interuniversitaria de Galicia (CIUG) as notas de corte do Grao para o ano 
académico, así como, a lexislación que regula as probas de acceso as 
ensinanzas universitarias de grao e o proceso de admisión as tres 
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universidades do sistema universitario de Galicia. Tamén poderán acadar 
información sobre as titulación con e sen límite de prazas. 

 
Para máis información ver abrir os seguintes vínculos co botón dereito 

do rato: 

Probas de Acceso  

o PAU  
 Estrutura da proba 
 Horario 
 Sistema de cualificación 
 Ponderacións 

PDF Ponderacións 2011 
 Calendario 
 Exames e solucións 
 Lexislación 

o Maiores de 25 anos  
 Información e convocatorias 
 Programas e modelos 
 Exames 
 Lexislación 

o Maiores de 45 anos  
 Información e convocatorias 
 Programas e modelos 
 Exames 
 Lexislación 

Admisión e Matrícula  

o Acceso 
 Titulacións do SUG 

Tríptico 
 Preinscrición 
 LERDs 
 Notas de corte 
 Lexislación 

o Matrícula  
 Calendario 
 Procedemento 

• Titulacións  

o Universidades galegas 
Tríptico 

o Outras universidades 
Webs - Servizos 

o Normativa estatal 
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Na web da Universidade de Vigo ( www.uvigo.es ) podemos atopar 
un acceso directo de matrícula para cada curso académico. Ao activar 
o acceso directo veremos a seguinte información sobre os estudos de 
grao (para seguir enlace premer CTRL e facer clik co rato): 

 

1. Convocatoria de matrícula 2011-2012  

2. Prazos:  

o De matrícula, de inscrición en convocatoria extraordinaria e de 
ampliación, modificación e anulación parcial ou total de 
matrícula 

o Para solicitar recoñecementos de créditos para titulacións 
adaptadas ao EEES  

o Para solicitar a adaptación ao grao correspondente dende os 
estudos de enxeñaría industrial, enxeñaría técnica industrial en 
mecánica, química industrial, electrónica industrial e 
electricidade 

o Para solicitar a adaptación ao grao correspondente dende o 
resto de titulacións en proceso de extinción 

3. Calendario escolar 2011-2012 

4. Titulacións de grao ofertadas pola Universidade de Vigo 

5. Estudos que habilitan para o acceso a grao 

6. Documentación necesaria para presentar na matrícula 

7. Resolución Reitoral de exencións, axudas e subvencións de prezos 
públicos por servizos académicos 

8. Decreto polo que se fixan os prezos correspondentes a estudos 
universitarios no curso 2011/2012 

9. Convocatoria probas aptitude de grao en Ciencias da actividade física 
e do deporte  

10.Convocatorias específicas para a obtención do grao para tituladas e 
titulados do anterior sistema de ordenación das ensinanzas 
universitarias:   

o Grao en Administración e dirección de empresas (Ourense)  

o Grao en Dirección e xestión pública (Pontevedra) 

o Grao en Enfermaría (Vigo-POVISA) 

o Grao en Enxeñaría informática (Ourense) 

o Grao en Fisioterapia (Pontevedra) 

o Grao en Relacións laborais e recursos humanos (Vigo) 
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o Grao en Turismo (Ourense)  

11.Convocatoria de prazas vacantes da Universidade de Vigo 

12.Requisitos para a matrícula do traballo de fin de grao  

Por outra banda, os alumnos poderán matricularse telemáticamente no 
Grao seguindo o vínculo que se detalla a continuación: 

• http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula20
11/automatricula/index.html  

5.23. Calendario de preinscrición 

O calendario de presentación das solicitudes de admisión (preinscrición) 
para cursar titulación con límites de prazas do SUG no Curso 2011-2012 
pódese consultar nos seguintes vínculos da páxina web da CIUG o dende a 
páxina web da Universidade: 

• http://ciug.cesga.es/preins.html (admisión e matrícula/Preinscrición) 

• http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula20
11/grao/index.html  

5.24. Información sobre o seguro escolar 

Serán asegurados todos os alumnos matriculados na Universidade de 
Vigo, tano en centros propios como adscritos, estudantes de programas de 
intercambio (Erasmus, Sócrates, Séneca,.. etc) tesinandos, doutorandos e 
alumnos realizando o Proxecto de Final de Carreira aínda que non estean 
matriculados e becarios que colaboran coa Universidade de Vigo. 
Igualmente considéranse asegurados aqueles alumnos que tendo estado 
matriculados no curso anterior non puideran formaliza a matrícula para o 
curso seguinte debido ás limitación temporais ou impedimentos 
administrativos da propia Universidade, sempre que se poida demostran 
fehacentemente ditas limitacións temporais ou impedimentos 
administrativos. 

Serán asegurados, todos os que pertencendo ao colectivo asegurado na 
modalidade 1, suscriban a póliza de seguro voluntario. 

Para máis información ver contido do vínculo: 

• http://eei.uvigo.es/archive/documents/articulos/Masteres_Profesional
izantes/seguro_posgrado.pdf  

5.25. Información sobre o servizo de asesoramento e promoción 
do/a estudante 

Información sobre mobilidade, entre outras: 
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 Funcións da Oficina de Relación Internacionais (ORI) 
 Estudantes da Universidade de Vigo 
 Alumnado estranxeiro 
 Cursos de galego e español para alumnado estranxeiro 
 Convenios internacionais 
 Lexislación 

 
O responsable da mobilidade estudiantil na Facultade de Ciencias da 

Educación é o profesor Xosé Manuel Cid Fernández. 
 
• http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/mobilidade/ 

 
Outra información básica para o alumnado, entre outras: 
 acceso á Universidade 
 financiamento de estudos 
 premios 
 convalidacións 
 inscrición en cursos 
 gabinete psicopedagóxico 

•  http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/informacion/ 

Na Web da Facultade atópase ampla información sobre actividades 
culturais e deportivas, cursos, e outros eventos: 

• http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/index.php 

5.26. Información sobre o servizo de apoio ao emprego 

Existen diferentes organismos e accións que ofrecen asesoramento sobre 
o acceso ao exercicio profesional dos estudantes futuros egresados:  
A Oficina de Orientación ao Emprego, dotada con persoal técnico en 
orientación, que proporciona orientación profesional para o emprego; 
xestiona e fomenta as prácticas de estudantes en empresas e institucións, 
baixo convenios de Cooperación Educativa; e xestiona ofertas de emprego 
de perfil universitario para egresados da Universidade de Vigo.  

A Oficina de Iniciativas Empresariais, dotada con persoal técnico en 
creación de empresas, que proporciona aos universitarios información, 
asesoramento e formación naqueles aspectos necesarios para o exercicio 
profesional por conta propia ou para pór en marcha unha iniciativa 
empresarial. EURES (EUropean Employement Services). A Universidade 
de Vigo é a única de España que forma parte da rede EURES. Esta ten por 
obxecto facilitar a libre circulación de traballadores/as na Unión Europea. Os 
seus obxectivos son: informar e asesorar aos candidatos á mobilidade tanto 
sobre oportunidades de emprego como sobre condicións de vida e de 
traballo para o desenvolvemento da súa profesión; asesorar aos 
traballadores e empresarios das rexións transfronteirizas. Entre as 
actividades que organiza están: (a) Forumempleo Universitario (xornadas 
universitarias de emprego de Galicia e Norte de Portugal, en 2009, a 8ª 
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edición), nas que se informa aos/as universitarios/as sobre posibles saídas 
profesionais, proporcionarlles ferramentas para a procura de emprego, 
achegar ás entidades empleadoras a este colectivo específico universitario; 
(b) Talleres de técnicas e procura activa de emprego na Euro-rexión Galicia-
Norte de Portugal (; (c) Xornadas de Comunicación EUREST-Universidade 
con colexios e asociacións profesionais da Euro-rexión (en 2009, 2ª 
edición).  

A Universidade de Vigo publica a Guía de Saídas Profesionais, 
(http://webs.uvigo.é/guiasaidasprofesionais/htm/guia.htm . Guía de Saídas 
Profesionais), en formato libro, CD e Web (en 2008 publicouse a 4ª edición 
revisada yactualizada). Con ela infórmase e orienta a estudantes, 
egresados, orientadores laborais, docentes, nais e pais, e a profesionais de 
Recursos Humanos sobre os estudos impartidos na Universidade de Vigo. 
Nela infórmase, de modo exhaustivo, sobre o perfil do titulado/a, acceso á 
titulación, áreas e saídas profesionais, novos xacementos de emprego, 
requisitos para o exercicio profesional, acceso ao mercado laboral, 
colectivos profesionais, acceso a outros estudos e mobilidade entre 
titulacións. Este recurso é de acceso libre a través da Web, desde a súa 
páxina principal, e enviado en formato CD a empleadores, organismos, 
entidades e empresas que xestionan o emprego. Tamén se envía en 
formato libro e CD a todos os centros educativos non universitarios de 
Galicia. Así mesmo entrégase ao alumnado de Bacharelato e Formación 
Profesional, ao profesorado, a orientadores e a nais/pais que anualmente 
acoden ao FORUM ORIENTA organizado pola Consellería de Educación da 
Xunta de Galicia, no que colabora, pola Universidade de Vigo, o 
Vicerreitorado de Relacións Institucionais.  
Así mesmo, cada ano leva a cabo Mergúllate (Mergúllate), unha campaña 
de divulgación da Universidade de Vigo orientada a estudantes 
preuniversitarios.  

Deséñase un material en soporte papel e en formato CD con información 
extensa sobre servizos, recursos, estudos, mobilidade estudantil, bolsas, 
etc. (http://www.uvigo.es/alumnado/bolsas.gl.htm ).  
Este material distribúese nos diferentes eventos nos que participa a 
Universidade de Vigo, entre eles o Forum Orienta.  

A Guía do estudante estranxeiro, desde o Vicerreitorado de Relacións 
Institucionais, ofrece información práctica aos estudantes estranxeiros que 
desexan cursar os seus estudos na Universidade de Vigo no marco de 
programas de intercambio, de convenios de cooperación internacional ou 
ben como estudante visitante estranxeiro.  

A Guía de recursos para a procura de emprego en Galicia e Norte 
de Portugal edítase en formato CD e na Web. Pódese acceder a ela desde 
o EURES (EURopean Emplyement Services) Transfonterizo Galicia-Norte de 
Portugal, así como desde os organismos socios desta estrutura 
transfronteiriza (entre outros, o Instituto de Emprego e Formación 
Profesional de Portugal, e a Universidade de Minho de Portugal). Nela, sobre 
todo a poboación portuguesa ten acceso a unha ampla información sobre os 
estudos que se poden cursar na Universidade de Vigo, con acceso directo 
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para ampliar información sobre as saídas profesionais. No seguiente enlace 
pódemos atopar máis información: 

 
• http://www.eures-norteportugal-galicia.org/  

 
Tamén podemos atopar información sobre apoio ao emprego na Área de 

emprego da univesidade de vigo, a cal se pode acceder dende: 
 

• http://emprego.uvigo.es/  
 

A Fundación Universidade de Vigo é unha oficina dotada de persoal 
técnico que traballa para:  
 Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica preprofesional do 
alumnado universitario.  

 Establecer unha colaboración entre as empresas e a Universidade de Vigo.  

As principais áreas de actuación son: 

1. A xestión de prácticas preprofesionales en empresas e institucións 
públicas e privadas.  

2. seguimento do estudante e o seu asesoramento no relativo á realización 
da súa práctica preprofesional nunha entidade.  

3. asesoramento a emprendedores.  
4. programa de iniciativas de emprego de base tecnolóxica: técnicos 

especializados en IEBT da Consellería de Traballo.  

Para acceder aos contidos dá fundación abrir ou seguinte vínculo:  

• http://www.fundacionuvigo.es/ 

No marco do convenio de colaboración entre a Consellería de Educación 
e Ordenación Universitaria e a Universidade de Vigo para a realización de 
prácticas en empresas situadas en países europeos, excepto España, a 
universidade de Vigo convoca bolsas complementarias para os estudantes 
matriculados ou que estean realizando o Proxecto fin de carreira na mesma, 
e que gocen previamente dunha bolsa de intercambio, fóra daqueles que 
fosen seleccionados dentro do Programa Erasmus e realizado prácticas en 
empresas sendo alumnos/as ERASMUS. 

5.27. Información sobre cursos a estudiantes 

A Facultade de Ciencias da Educación e a Vicerreitoría do Campus 
ofrecen moi variada oferta formativa de cursos, congresos, seminarios e 
obradoiros para o seu alumnado durante todo o ano, non só na tempada 
lectiva, senón tamén na tempada estival. Para obter máis información 
destes cursos para estudantes consultar os seguintes vínculos que se 
enumeran a continuación: 

• Cursos, congresos e seminarios validados por créditos de libre 

elección no curso 2010/2011 
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• Obradoiros 

• http://vicou.uvigo.es/cursos-de-veran-2011  

Finalmente, Vicerreitorado de Extensión Universitaria e Estudantes 
tamén promove cursos e obradoiros (para 1º e 2º cuadrimestres) durante 
todo o curso lectivo. Pódese acceder a esta listaxe a través dos servizos 
centrais da web da Universidade de Vigo por medio da área de cultura ou 
por medio do vínculo: 

• http://extension.uvigo.es/extension_gl/cultura/cursos.html  

A través do programa Cultura Aberta (aprobado polo Consello de 
Campus de Ourense, 24-3-04) que desenvolve a Oficina do Servizo de 
Actividades culturais do Campus, lévase a cabo unha iniciativa impulsada 
pola Vicerreitoría do Campus de Ourense que permite convalidar créditos de 
libre elección. Para elo, asistindo ás actividades extraacadémicas 
homologadas polas Comisións de Validación dos Centros do campus de 
Ourense (conferencias, mesas redondas, foros, cursos, proxeccións, ... ) 
terás unha acreditación por un determinado número de horas (2 3, 4, ...) 
que computará para a obtención de créditos de libre eleción (20 horas 1 
crédito, 30 horas 2 créditos). Tamén se pode consultar no taboleiro do Ciclo 
de Cultura Aberta do teu centro as actividades que se validan para a túa 
titulación de Grao. Estos créditos se detraerán do cómputo de créditos 
optativos a cursar polo alumno (ata un máximo de 6 créditos del total de 
plan de estudios cursados). Para más información, acceder á normativa de 
transferencia y recoñecemento de crédito e as actividades incluidas no ciclo 
de cultura aberta a través dos seguintes vínculos: 
 

1. Actividades incluidas no ciclo de cultura aberta 

2. Normativa de transferencia 

3. EEES Lexislación transferencia recoñecemento de títulos . 

5.28. Información sobre actividades culturais, deportivas e 
voluntariado 

Servicio de Actividades Culturales 
 

O Servico de Actividades que ofrece o Campus de Ourense coordínase e 
organiza desde a Oficina de Actividades Culturais sita na Unidade 
Administrativa do Campus. Ou seu endereito electrónico é 
culturavicou@uvigo.é , e vos teléfonos de contacto son 988 387 313 / 988 
387 219 / Fax:988 387 165. Para consultar outros teléfonos e direccións de 
interese que oferece este servizo premer ou enlace: Presentación. 

Os elementos craves da súa programación anual, que poden consultarse 
no enlace http://vicou.uvigo.es/actividades-culturais, son os seguintes:  

1. Deseño e organización de talleres no 1º e 2º cuadrimestre  
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2. Colaboración na organización da MITEU (Mostra Internacional de 
Teatro Universitario).  

3. Colaboración na organización da MOTI (Mostra de Teatro Infantil).  
4. Coordinación da programación das exposicións da sala universitaria 

Alterarche, e doutras propostas en espazos universitarios.  
5. Asesoramento e coordinación das asociacións estudantís do Campus.  
6. Colaboración con entidades culturais locais, en actividades como os 

encontros literarios, o outono fotográfico, a bienal da caricatura, 
xornadas de banda deseñada, etc.  

7. Asesoramento a toda a comunidade universitaria na organización de 
calquera acto de carácter cultural.  

8. Organización de Actividades vacacionais (Campus Camp) para 
fillos/as de membros dá comunidade universitaria, con idades 
comprendidas entre vos 3 e vos 12 anos.  

Outras actividades culturais organizadas pola Universidade en: 

•  http://extension.uvigo.es/extension_gl/cultura/actividades/  

Servicio de Deportes 
Máis de 10.000 persoas participan cada ano nas distintas actividades 

organizadas polo Servizo de Deportes, que pon ao alcance de todos os 
membros da comunidade, e da sociedade en xeral, a posibilidade de 
practicar de xeito regular actividades deportivas e de lecer. Tal é o caso das 
escolas deportivas que permiten a iniciación na práctica de diversas 
modalidades deportivas. 

As ligas e campionatos universitarios, os torneos intercentros e 
intercampus, xunto cos campionatos de España centran o groso das 
competicións dos diferentes deportes que se desenvolven nas instalacións 
coas que contan os tres campus nos que hai pavillóns polideportivos, pistas 
de tenis exteriores, campo de fútbol de herba artificial, pista de atletismo, 
pista de footing e ximnasio, entre outros. 

 
O servizo de deportes do Campus de Ourense ofrece unha ampla gama 

de actividades á comunidade universitaria a través de varios módulos, aos 
que se pode acceder por medio do vínculo 
http://vicou.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=blogcategory&i
d=15&Itemid=48 . 
 
Algunhas destas actividades son:  

− Escolas deportivas: remo, vela, aeróbic, aerobox, aquafitness, boxeo, 
capoeira, danza aeróbica, danza do ventre, ioga, karate, kick boxing, 
natación, pilates, rubby, squash, tai-chi, voleibol, wu-shu, xadrez, etc.  

− Rutas culturais e de contacto coa natureza  

− Ligas universitarias e deporte federado  

− Actividades formativas: cursos e conferencias  
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A Oficina de Relacións Internacionais, tamén se ocupa de organizar 

actividades e visitas culturais.  
 

Os/as estudantes poderán obter recoñecemento académico en créditos 
pola participación en actividades universitarias culturais, deportivas, de 
representación estudantil, solidarias e de cooperación ata un máximo de 6 
créditos do total de plan de estudos cursados. Estes créditos se detraerán 
do cómputo de créditos optativos a cursar polo alumno. Para máis 
información ver normativa de transferencia e recoñecemento de créditos 
nos seguintes vínculos: 

• http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/normati
va_transferencia.pdf 

• http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/tra
nsf_reconec_credt.pdf 

Voluntariado: 

Á Universidade de Vigo, atendendo ás inquedanzas da comunidade 

universitaria, ten en marcha un programa de voluntariado organizado pola 

Área de voluntariado e Integración, que depende funcionalmente da 

Vicerreitoría de Extensión Universitaria. 

O programa desenvólvese conforme as directrices establecidas pola Lei 

3/2000 do Voluntariado de Galicia do 22 de decembro, e polo Regulamento 

de Voluntariado da Universidade de Vigo. 

Obxectivos xerais: 

1. Promover a integración do estudantado na realidade social como 
parte fundamental da súa formación mediante a realización de 
actividades de voluntariado. 

2. Fomentar a participación da comunidade universitaria en actividades 
voluntarias. 

3. Difundir entre a comunidade universitaria información sobre as 
actividades de carácter social desenvolvidas por ONG'S, institucións e 
fundacións, en especial as que realizan a súa actividade nas 
localidades en que se atopan os campus da Universidade de Vigo. 

4. Propiciar e colaborar no desenvolvemento de estudios e traballos 
sobre temas relacionados co voluntariado e cos problemas sociais do 
entorno. 

Requisitos: 

Os principais requisitos  para participar no voluntariado da universidade 

son: 

• Ser membro da comunidade universitaria. 
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• Querer colaborar nalgún proxecto. 

• Dispor de tempo libre para lle dedicares un mínimo de dúas horas 
semanais á actividade na que te comprometes a colaborar. 

Toda persoa voluntaria contará con: 

• Unha póliza de seguro. 

• Un carné de voluntariado da Universidade de Vigo. 

• Formación gratuita, orientación e información. 

• Reembolso dos gastos de desprazamento que a colaboración 
ocasione. 

• Un certificado emitido pola Universidade que recolle a tarefa 
desenvolvida e as horas dedicadas. 

Formación: 

• Obradoiros de formación básica de voluntariado no primeiro 
cuadrimestre nos tres campus, validables por 1 crédito de libre 
configuración. 

• Obradoiros de habilidades sociais e de comunicación no segundo 
cuadrimestre nos tres campus, validables por 1 créditos de libre 
configuración. 

• Formación específica e promoción doutras accións promovidas dende 
a Universidade de Vigo ou en colaboración con outras institucións 
(Dirección Xeral de Voluntariado, Concellos...). 

• Cursos de verán relacionados con temas de voluntariado e 
solidariedade 

Eidos de actuación: 

• Terceira idade 

• Infancia e mocidade 

• Drogodependencias 

• Diminuídos físicos e/ou psíquicos 

• Colectivos desfavorecidos 

• Atención hospitalaria 

• Cooperación internacional 

• Apoio a estudantes con necesidades especiais 

• Apoio a estudantes de nova incorporación 

• Cultura e patrimonio. 

• Deportes 

• Medio natural 

• Intercambio lingüístico (galego) 

• Igualdade 
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• Outros eidos 

 
Máis información sobre voluntariado (cartel de actividades, novas, 

proxectos, etc.) no vínculo web dos servizos centrais da universidade:  
• http://extension.uvigo.es/extension_gl/participacion/voluntariado/  

Para coñecer o Regulamento do voluntariado da Univesidade de Vigo 
(Aprobado en Consello de Goberno celebrado o 29 de setembro de 2011 
ver:  

 
• http://extension.uvigo.es/opencms/export/sites/extension/extensi

on_gl/documentos/actividades/Regulamento_de_voluntariado_da_
Universidade_de_Vigo.pdf  

 
Máis información sobre normativa, proxectos, formación, inscrición, 

contacto, noas ou enlaces de interés, premer a palabra Voluntariado. 

5.29. Información sobre a mobilidade 

A Oficina de Relacións Internacionais (ORI) centraliza, coordina e 
xestiona as actividades de cooperación internacional no seo da Universidade 
de Vigo e leva a cabo, entre outras, as siguientes actividades: 

• Informa e asesora a comunidade universitaria sobre os diferentes 
programas internacionais no ámbito da educación superior, 
especialmente os programas propios e os financiados pola Unión 
Europea ou o Ministerio de Asuntos Exteriores, a través da Axencia 
Española de Cooperación Internacional, con especial atención a 
Europa, Iberoamérica e Estados Unidos. 

• Fomenta e xestiona a mobilidade de estudantes e profesorado, en 
especial no marco dos programas Sócrates, ISEP, bolsas MAE e 
programas propios.  

Os estudantes da Universidade de Vigo, desde o segundo curso de 
carreira teñen a oportunidade de cursar parte dos seus estudos en 
universidades estranxeiras. A Universidade de Vigo, a través da ORI, 
asinou máis de douscentos convenios de cooperación Erasmus con 
universidades europeas grazas aos cales os estudantes poden cursar 
estudos, desde un mínimo de tres meses ata un curso completo, 
nestas universidades. O período de estudos é recoñecido ao seu 
regreso á Universidade de Vigo. 

En EEUU, co programa ISEP, a ORI facilita que os estudantes dos últimos 
anos de carreira ou de terceiro ciclo poidan realizar, nunha universidade 
americana, un curso completo ou un semestre, e escoller entre máis de 90 
universidades estadounidenses e unha ampla gama de programas de 
estudos. 
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A ORI informa da existencia do programa de bolsas MAE e xestiona a 
pre-admisión, aceptación e demais trámites dos bolseiros/as estranxeiros 
MAE. Os estudantes da Universidade de Vigo poden solicitar, a través de 
internet, as bolsas MAE que inclúen: bolsas para cursos de verán de linguas 
estranxeiras en países receptores de axuda oficial ao desenvolvemento, 
bolsas para estudos de posgrao no estranxeiro, bolsas Mutis para estudos 
de posgrao en países iberoamericanos e bolsas de cooperación cultural. A 
ORI difunde tamén a convocatoria da AECI (Axencia Española de 
Cooperación Internacional) de axudas para lectores en universidades 
estranxeiras e outras convocatorias. 

• Con respecto aos estudantes da Universidade de Vigo proporciona: 
asesoramento aos candidatos/as seleccionados con estes programas 
sobre a documentación que deben presentar, información sobre a 
contía das bolsas e posibles axudas complementarias, así como, 
sobre as xestións que teñen que realizar coas universidades de 
destino. Ademais, xestiona o pagamento das bolsas e realiza os 
informes pertinentes que solicitan as institucións que financian estas 
(UE, Axencia Nacional Erasmus, AECI, ISEP). 

• Con respecto ao profesorado da Universidade de Vigo, a ORI facilita 
información sobre os programas de intercambio de docencia e 
programas de cooperación internacional. Proporciona apoio técnico e 
económico durante todo o proceso, desde o momento de elaborar a 
presentación da solicitude ata a concesión da axuda, realización da 
actividade, xestión da financiación e informes das actividades 
subvencionadas. 

• Apoio a estudantes e docentes estranxeiros. Con respecto aos 
estudantes estranxeiros, xestiona a aceptación de estudantes 
estranxeiros, elabora a Guía do estudante estranxeiro e envía os 
paquetes informativos sobre a Universidade de Vigo, con información 
sobre os diferentes campus e cidades, recepción, visados, viaxe, 
busca de aloxamento, matrícula e posibilidades de estudos, en 
colaboración cos responsables de relacións internacionais. A ORI é o 
punto de referencia de chegada dos estudantes estranxeiros á 
Universidade de Vigo. Esta ocúpase de asesoralos e de 
proporcionarlles aloxamento, e de organizar actividades e visitas 
culturais. Con respecto aos docentes estranxeiros, a ORI facilítalles 
información sobre a Universidade de Vigo, realiza reservas de 
aloxamento en hoteis concertados, xestiona a acollida tanto de 
estudantes e docentes, como de responsables de internacional 
doutras universidades estranxeiras, en coordinación cos responsables 
da mobilidade en cada centro ou cos titores respectivos. 

• Elabora e negocia acordos de cooperación internacional. Propicia a 
mobilización da comunidade académica para a súa participación na 
cooperación internacional, especialmente mediante a subscrición a 
redes institucionais internacionais, a presentación de proxectos de 
cooperación internacionais e a realización de convenios de 
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cooperación con outras institucións de educación superior, máis de 
400 na actualidade. 

• Asegura a presenza da Universidade de Vigo en foros e encontros de 
educación internacionais. A ORI participa activamente nas principais 
redes internacionais de universidades como o Grupo Compostela de 
Universidades, en que coordina o programa de intercambio de 
persoal de administración e servizos, ou a EAIE (European 
Association for International Education). 

• Ademais da elaboración e negociación de acordos internacionais e o 
fomento da xestión da mobilidade de estudantes e profesorado, a 
ORI organiza cursos de español e de galego para estranxeiros e 
cursos de apoio e preparación lingüística para os estudantes e 
docentes da Universidade de Vigo que participan en intercambios 
internacionais. 

Funcións da Oficina de Relacións Internacionais  

A Oficina de Relacións Internacionais (ORI) centraliza, coordina e 
xestiona as actividades de cooperación internacional no seo da Universidade 
de Vigo, e leva a cabo, entre outras, as seguintes actividades: 

• Informa e asesora a comunidade universitaria sobre os diferentes 
programas internacionais no ámbito da educación superior. 

• Fomenta e xestiona a mobilidade de alumnado e profesorado propios 
e estranxeiros, en especial no marco dos programas Sócrates, ISEP, 
Bolsas MAE e programas de cooperación da Universidade de Vigo. 

• Con respecto aos estudantes da Universidade de Vigo proporciona 
asesoramento aos candidatos/as seleccionados con estes programas 
sobre a documentación que deben presentar, e información sobre a 
contía das bolsas e posibles axudas complementarias, así como, 
sobre as xestións que teñen que realizar coas universidades de 
destino. 

• Con respecto ao profesorado da Universidade de Vigo, a ORI facilita 
información sobre os programas de intercambio de docencia e 
programas de cooperación internacional. 

• Con respecto aos estudantes estranxeiros, xestiona a aceptación dos 
que participan nun programa de intercambio, elabora a Guía do 
estudante estranxeiro e envía os paquetes informativos sobre a 
Universidade de Vigo, con información sobre os diferentes campus e 
cidades, recepción, visados, viaxe, busca de aloxamento, matrícula e 
posibilidades de estudos, en colaboración cos responsables de 
relacións internacionais. 

• Elabora e negocia acordos de cooperación internacional. 

• Asegura a presenza da Universidade de Vigo en foros e encontros de 
educación internacionais. 
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Alumnado da Universidade de Vigo 

O alumnado da Universidade de Vigo pode cursar parte das súas 
titulacións no estranxeiro a través de programas como o Erasmus, ISEP, así 
como beneficiarse das bolsas propias desta universidade, quen tamén pon a 
disposición do seu estudantado un tándem de conversa coa finalidade de 
fomentar a aprendizaxe de idiomas e as relacións interpersoais entre os 
participantes. 

A Oficina de Relacións Internacionais é a encargada de coordinar, 
centralizar e xestionar as actividades internacionais que se desenvolven na 
institución, relacionadas con programas de intercambio de formación de 
estudantes. 

• Programa Erasmus  

• Programa ISEP 

• Bolsas Erasmus Prácticas 

• Bolsas de intercambio propias 

• Libre mobilidade 

• Tándem de conversa 

• Convocatorias de colaboración coa ORI 

• Lectorados 

• Programa Vulcanus 

• Programa IEMEE-Australia 

• Cursos intensivos Erasmus 

• Bolsas banco Santander 

• Voluntariado para recepción estranxeiros 

Alumnado estranxeiro  

O alumnado estranxeiro que desexe vir á Universidade de Vigo para realizar 
parte dos seus estudos, preparar un proxecto ou redactar unha tese, pode 
beneficiarse de diferentes programas especialmente deseñados para dar 
resposta ás súas necesidades.  

Así, os programas Sócrates, ISEP, ou os convenios bilaterais, 
permitiranlles a estes estudantes matricularse na Universidade de Vigo sen 
pagar as taxas da institución, as cales si terá que aboar o alumnado que 
queira estudar nesta universidade en calidade de visitante estranxeiro.  

Para máis información: Eva Garea (ori1@uvigo.es) 

• Cursar estudos na Universidade de Vigo 

• Estudantes Sócrates-Erasmus 
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• Estudantes ISEP 

• Estudantes visitantes estranxeiros 

• Estudantes MAEC-AECI 

• Galegos residentes no exterior 

• Guía do estudante estranxeiro 

• Tándem de conversación 

• Enquisa 

• Vídeo informativo 

• Novidades 

• Convocatoria de bolsas destinadas a estudantes latinoamericanos 
para realizar estudos de máster na Universidade de Vigo durante o 
curso académico 2011-2012  

o Resolución reitoral do 21 de xullo de 2011 pola que se publica 
a relación provisional de persoas admitidas e excluídas na 
convocatoria de bolsas destinadas a estudantes 
latinoamericanos para realizar estudos de máster na 
Universidade de Vigo durante o curso académico 2011-12 

o Resolución reitoral do 8 de agosto de 2011 pola que se publica 
a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas na 
convocatoria de bolsas destinadas a estudantes 
latinoamericanos para realizar estudos de máster na 
Universidade de Vigo durante o curso académico 2011-12 

o Resolución reitoral do 9 de agosto de 2011 pola que se publica 
a listaxe provisional de concesión das bolsas destinadas a 
estudantes latinoamericanos para realizar estudos de máster 
na Universidade de Vigo durante o curso académico 2011-12 

o Resolución reitoral do 8 de setembro de 2011 pola que se 
publica a listaxe definitiva de concesión das bolsas destinadas 
a estudantes latinoamericanos para realizar estudos de máster 
na Universidade de Vigo durante o curso académico 2011-12  

• Convocatoria 2011 de bolsas no marco do Programa Ourense Exterior 

Guía do alumnado estranxeiro: 

• Introdución 

• A Oficina de Relacións Internacionais 

• A Universidade de Vigo  

o Campus, titulacións, departamentos 

o Convenios internacionais de cooperación 

o Calendario académico e vacacións 2010 - 2011  

o Calendario académico e vacacións 2011 - 2012 

o Procedemento de matrícula 
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o Exames e baremos de cualificacións 

o Servizos e instalacións 

• Cursos de español e de galego para estranxeiros 

• Información xeral práctica  

o Galicia e as súas cidades: Vigo, Ourense, Pontevedra 

o Gastronomía galega 

o Clima 

o Viaxe a Galicia: transporte 

o Servizo de acollida de estudantes estranxeiros 

o Aloxamento e manutención. Gastos de estancia 

o Visados, permiso de residencia 

o Cobertura sanitaria. Seguro médico 

o Servizos postais 

o Divisas e bancos 

o Chamar por teléfono 

Para máis información preme a palabra mobilidade. Tamén podes 
acceder á normativa de libre mobilidade da Universidade para estudantes 
matriculados na Universidade de Vigo ou aos distintos documentos a través 
de: 

• Normativa de Libre Mobilidade da Universidade de Vigo (só para 
estudantes matriculados/as na Universidade de Vigo) 

• Solicitude 

• Proposta de estudos 

• Certificado de estadía 

Programas de mobilidade 

• Impreso visitante estranxeiro de investigación 

• Impreso_autorización_do centro de_orixe_para a realización de 
estadías (convocatoria 2011 da Xunta de Galicia) 

 
O Coordinador do Grao D. Xosé Manuel Cid Fernández é o responsable 

do programa de mobilidade de Educación Social, e pódese contactar con el 
a través do enderezo electrónico xcid@uvigo.es ou do teléfono 988 387129. 

5.30. Información sobre las prácticas externas 

Os alumnos do Grao de Educación Social que participan no programa 
Erasmus, ponden ver a información relativa as súas prácticas externas 
accedendo ao Programa Erasmus de Prácticas a través do seguinte vínculo: 

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/uvigo/erasmus_practicas.
html 
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Neste vínculo poderán ver as preguntas máis cotiáns que se fan sobre as 
prácticas, poderán acceder a documentación do curso lectivo (Formularios 
de solicitude, carta de aceptación, manual para o alumnado 
seleccionado,..). Asemade, tamén poderán ver cales son as bases da 
convocatoria e os avisos, listaxes provisorias e definitivas, resolucións das 
bolsas, renuncias, etc. Finalmente, tamén poderán acadar información 
sobre as axudas complementarias promovidas polo Ministerio de educación 
para cada ano lectivo. 

5.31. Información sobre o Plan de acción titorial 

O Plan de Acción Titorial da Facultade de Ciencias da Educación de 
Ourense configurase como o instrumento a través do cal se deseña o 
contido e a execución das distintas accións relativas á titoría universitaria. 

Supón superar o modelo especificamente académico, unicamente 
preocupado pola transmisión de coñecementos, e apostar por un modelo 
educativo no que conflúen ademais funcións socio-educativas, baseadas en 
relacións recíprocas e interaccións titor-alumno, alumno-alumno…etc. 

Preténdese ir consolidando unha liña de acción titorial coherente coas 
necesidades dos alumnos, normalizando as distintas accións e alcanzando 
un axeitado equilibrio entre as expectativas dos alumnos e os obxectivos 
que se expoñen no marco do Espazo Europeo de Educación Superior. 

Neste sentido, é de importancia destacar un dos principios polos que 
aposta o Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Ciencias da 
Educación de Ourense e ao que con este plan se trata de responder: a 
adecuación de métodos de ensinanza, aprendizaxe e avaliación á 
adquisición de competencias do alumnado, atención á diversidade, 
orientación á aprendizaxe… etc., recollidos dunha forma ampla en distintos 
capítulos do manual de Calidade e os Procedementos que o centro ten 
deseñado no marco do Real Decreto1393/2007 de 29 de outubro. 

En definitiva, o Plan de Acción Titorial(responde á implantación do PC05: 
Procedemento Clave de Orientación ao Estudante constituíndo en si mesma 
a evidencia IT01-PC05 do mesmo) pretende contribuír a unha educación 
global dirixida ao desenvolvemento integral dos estudantes e engloba no 
curso académico 2009-10, as seguintes dimensións:  

 

Dimensión Descrición 

Académica Referida a aspectos da vida universitaria, como plans de 
estudo, elección dematerias,… 

Profesional  
Máis relacionada co a preparación e desempeño do posto 
de traballo,… 

Persoal 
 

Relacionada con problemas persoais, familiares, 
psicolóxicos emocionais, afectivos ede educación en 
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Dimensión Descrición 

valores…. 
Social Destinada a cuestións como información sobre axudas e 

servizos de fundaciónsprivadas ou públicas, de 
organismos nacionais, europeos ou internacionais;… 

Administrativa  Relativa a temas como información sobre requisitos 
administrativos, matriculación 

Para obter máis información sobre o Plan de Acción Titorial da Facultade 
de Ciencias da Educación do Campus de Ourense, e preciso facelo a través 
do seguinte vínculo: http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/plan-de-
accion-titorial-facultade-educacion-ourense.pdf  

Os alumnos de novo ingreso poderán coñecer que titores teñen 
asignados para o curso académico no que estean a través da web da 
facultade de Ciencias da Educación de Ourense premendo no apartado Plano 
de Acción Titorial, ou premendo directamente sobre: 

 http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/?q=node/119 

5.32. Procedemento documentado dos perfís de ingreso/egreso e 
captación de estudantes 

Para acceder ao documento abrir vínculo procedemento clave PC03 

5.33. Procedemento documentado para a selección, admisión, 
matriculación de estudantes 

Para acceder ao documento abrir os seguintes vínculos procedemento clave 
PC04 e procedemento clave PC08  

5.34. Procedemento documento de orientación a os/as estudantes 

Para acceder ao documento abrir vínculo procedemento clave PC05  

5.35. Procedemento documentado de mobilidade dos estudantes 

Para acceder ao documento abrir os vínculos procedemento clave PC08 e 
PC09 

5.36. Procedemento documentado de prácticas externas 

Para acceder ao documento abrir o vínculo procedemento clave PC10 
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5.37. Procedemento documentado de orientación profesional 

 

5.38. Plan de Mellora 

Para acceder ao documento abrir vínculo procedemento medición PM01 


