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INSTRUCIÓNS PARA AS 
SOLICITUDES CAMBIO DE GRUPO  

1º cuadrimestre curso 2019-2020 
Prazo de solicitude de cambio de grupo: 

Do día 10 ao 12 de setembro de 2019 

 
1. Podes atopar a solicitude e as instrucións de cambio de grupo, 

no seguinte enlace:  
http://fcce.uvigo.es/o-centro/normativa-e-formularios 
Así mesmo, tamén están á túa disposición na conserxería, no Decanato e 

na Secretaría de Alumnado da Facultade de CC. Educación. 

 

2. As solicitudes deposítanse, xunto con toda a documentación 

necesaria para xustificar o cambio de grupo, dentro da Caixa 

do Correo que atoparás ao lado dereito da porta de Decanato 

(4º andar Edificio de Facultades). 

 
3. COMPROBA QUE: 

- Marcaches o motivo do cambio. 

- Entregas a documentación necesaria (non se tramitará ningunha solicitude que non 

teña a documentación completa) 

- Asinaches a solicitude. 

 

4. Unha vez revisada a documentación, enviarase á 

coordinación de título quen autorizará ou non a solicitude. 

 
5. Entre os días 17 e 20 de setembro de 2019, enviaranse por  

email do alumnado interesado e que figura na solicitude de 

cambio de grupo, as contestacións das solicitudes concedidas 

e denegadas. 
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6. Se pasado ese prazo, non recibes confirmación ou 

denegación da túa solicitude, debes poñerte en contacto coa 

coordinación do título (ver táboa) ou pasar por Decanato, para 

coñecer o estado de tramitación da túa solicitude. Tamén 

podes enviar un email solicitando resposta á seguinte 

dirección: sdexbo@uvigo.es 

 

Apelidos e Nome Responsabilidade 
Email e Telf. 

Mociño González, María 
Isabel 

Coordinadora título 
Educación Infantil 

imocino@uvigo.es 
988387189 

Vidal López, Manuel 
Coordinador título 
Educación Primaria 

mvlopez@uvigo.es 
988387224 

Aguiar Fernández, 
Francisco Javier 

Coordinador título Traballo 
Social 

francisco.aguiar@uvigo.es 
988387097 

Failde Garrido, José María 
Coordinador título 
Educación Social 

jfailde@uvigo.es 
988387286 

 

7. Por último, deberás entregarlle a copia autorizada ao 

profesor/a da materia para a que solicitaches o cambio de 

grupo. 
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