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ACCESO E ADMISIÓN DE ESTUDANTES

Matrícula
Os estudantes de novo acceso poden atopar na web (www.uvigo.es ou no
enderezo http://ciug.cesga.es/index.html ) tódala información necesaria
para preinscribirse no Grao do Título (Probas de acceso, admisión e
atrícula, Grupos de traballo, titulación, así como o lugar de acceso para a
entrega e recollida de información [LERD]).
Tamén os estudantes preinscritos de novo acceso ou que xa tuveran
cursado estudos universitarios do título conducente ao Grao en anos
anteriores ou noutras universidades, poderán matricularse telematicamente
no curso desexado accedendo a través do seguinte enderezo web que
aparece na páxina da universidade de Vigo (www.uvigo.es ou a través do
enderezo
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/).
Asemade, poderán atopar toda a información que precisen sobre os pasos e
trámites que hai que facer para matricularse.
Información previa á matriculación sobre acceso e admisión

Criterios de acceso e admisión
O acceso aos ensinos oficiais de Grao en Mestre de Educación
Primaria pola Universidade de Vigo requerirá estar en posesión do título de
bacharelato ou equivalente e a superación da proba á que se refire o artigo
42 da Lei Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada pola Lei 4/2007,
de 12 de abril, sen prexuízo dos demais mecanismos de acceso previstos
pola normativa vixente, tal e como indica o artigo 14 do RD 1393/2007 polo
que se establece a ordenación de ensinos universitarios oficiais. Non existen
criterios de acceso distintos dos derivados da limitación de prazas de novo
ingreso e os establecidos pola lexislación vixente para os estudos de
graduado. O número de prazas ofertadas é de 75 que serán asignadas
tendo en conta a nota media obtida na súa etapa de formación precedente.
En canto ao perfil de acceso, debemos sinalar que este é amplo, o que
permite que independentemente do bacharelato cursado o estudante poida
acceder a estes estudos.
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Procedemento de acollida dos estudantes de novo ingreso
1) Actividades de acción titorial
Ao comezo do curso académico lévase a cabo un Plan de Acollida e
Información Continuada dirixido aos estudantes de novo ingreso, para
facilitar a súa incorporación á titulación desta Universidade. Este Plan de
Acollida está organizado e coordinado polo Equipo Decanal e nel participan
tamén profesores que imparten docencia en primeiro curso, persoal de
Administración e Servizos, e alumnos/as de Educación Infantil de cursos
superiores. Nas actividades de que consta o Plan de Acollida, infórmase aos
estudantes de novo ingreso sobre os seguintes aspectos:

− Estructura organizativa da Universidade de Vigo.
− Organización da Facultade de Ciencias da Educación.
− Sentido e estrutura dos estudos de Educación.
− Organización do Prácticum.
− Recursos e lugares nos que atopar información

relevante para o
alumnado, como a relativa a bolsas, horarios de clase ou titorías, calendario
de exames, etc.

−

Funcionamento e localización de diferentes servizos e infraestruturas,
como biblioteca de Campus, aulas de informática, laboratorios, edificio
administrativo ou polideportivo.

−

Localización dos diferentes despachos de profesores, onde levan a cabo,
no seu maior parte, as titorías.

−

Asociacións de alumnos/as da titulación, con indicación das súas funcións
básicas.

−

Participación do alumnado nos órganos de goberno da titulación, a
facultade e a universidade.

−

Ao longo do curso lévanse a cabo diversas sesións formativas, como por
exemplo sobre o uso das bases de datos, na Biblioteca de Campus.
Tamén 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.
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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 2013, a 12ª
edición), nas que se informa aos/as universitarios/as sobre posibles saídas
profesionais, proporcionándolles ferramentas para a procura de emprego,
achegándolles ás entidades empleadoras a este colectivo específico
universitario; (b) Talleres de técnicas e procura activa de emprego na Eurorexión Galicia-Norte de Portugal; (c) Xornadas de Comunicación EURESTUniversidade con colexios e asociacións profesionais da Euro-rexión (en
2009, 2ª edición).
A
Universidade
de
Vigo
conta
co
seu
propio
Gabinete
Psicopedagóxico. Este Gabinete está a disposición dos/as estudantes para
fortalecer a autonomía, a autoestima, a autoaprendizaxe e os valores
fundamentais que propicien o equilibrio persoal e melloren a calidade de
vida do alumnado. Ademais, a Universidade ten en marcha un programa
de apoio á integración de alumnado con necesidades educativas
especiais (PIUNE) para facilitar a
correcta realización das
súas
actividades académicas e garantir o seu dereito ao estudo.
Para potenciar e facilitar a mobilidade dos/as estudantes, organízanse en
datas chave charlas informativas por parte da Oficina de Relacións
Internacionais (ORI) e pola propia Facultade. Tamén existe unha persoa
como Coordinadora dos Programas Erasmus, SICUE, para a titulación de
Educación Infantil. Entre as súas funcións están a de orientar e aconsellar
aos alumnos na súa elección de destino ou na selección das materias a
cursar. Así mesmo, no Campus de Ourense unha traballadora coordina os
labores propios da Oficina de Relacións Internacionais, no referente aos
alumnos da titulación que se van a outros lugares (información xeral,
comunicación,...).
2) Asesoramento
Como a duración do Grao é de catro cursos académicos, a orientación
dos/as estudantes e extensible a calquera curso académico. Por este
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motivo, creáronse diferentes figuras de coordinación, que asesoran e
atenden ás cuestións relacionadas coas súas competencias:
- Coordinadora/a do título: atende a todas as consultas de tipo xeral,
previamente ao proceso de matriculación e dentro xa do período do curso
académico.
- Coordinadora/a do Traballo Fin de Grao: elabora todos os materiais
informativos relativos ao TFG, que son transmitidos ao alumnado a través
da plataforma FAITIC, atendendo a calquera tipo de dúbida que podan
presentar.
- Titor/a do Traballo Fin de Grao: Durante o Prácticum, tanto para as
actividades na institución, como para as que requiren actividade na aula,
terá atención personalizada por parte do profesorado do Prácticum que terá
un horario específico para a titorización do Prácticum compatible coa estadía
do alumnado na institución.
- Coordinadora/a do Prácticum: elabora todos os materiais informativos
relativos ao Prácticum, que son transmitidos ao alumnado a través da
plataforma FAITIC, atendendo a calquera tipo de dúbida que poidan
presentar.
- Coordinación coas institucións externas: asesora sobre o tipo de
actividades que se realizan nas diferentes institucións e servizos nos que se
poden realizar o Prácticum, e inicia o procedemento de creación de novos
convenios, nalgúns casos propostos polos propios estudantes.
- Coordinadores/as de materias: constitúen o punto de contacto para
calquera cuestión que poida xurdir sobre cada materia en concreto.

Condicións ou probas de acceso especiais.
Non se establecen condición de acceso, requisitos ou probas especiais e
adicionais para este Grao.

Información sobre apoio e orientación aos/ás estudantes
Ao longo de cada curso, lévanse a cabo diferentes actividades paralelas que
complementan o proceso habitual de ensino aprendizaxe, emendando
posibles deficiencias e ampliando perspectivas en coñecementos e áreas
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que xa coñecen os estudantes. Neste sentido, organízanse xornadas,
congresos, ciclos de conferencias, talleres, etc.
En momentos puntuais, nos que se considera que o alumno necesita
especial atención, prográmanse reunións sobre aspectos concretos: elección
de optativas, de centro no que realizar as prácticas, etc.
Existe unha Delegación de Alumnos/as que, aparte dos protocolos
establecidos por o Sistema de Garantía de Calidade para a canalización de
suxestións e reclamacións, serve de enlace entre os estudantes (individual
ou colectivamente) e o Equipo Decanal. A Facultade pon á súa disposición
os medios necesarios e unha partida orzamentaria para que poidan cumprir
a súa tarefa de representación e outras, como facilitar a realización de
propostas e iniciativas do alumnado.
Ademais de todo o anterior, a Facultade de Ciencias da Educación de
Ourense posúe un Plan de Acción Titorial.
Os obxectivos deste Plan son os seguintes:
-

Informar e orientar ao novo alumnado sobre a estruturación e o
funcionamento da Facultade de Ciencias da Educación para lograr,
así, unha maior integración no contexto universitario.

-

Facilitar o proceso de adaptación do ensino secundario, dos ciclos
formativos, ou doutras vías de acceso á Universidade.

-

Contribuír á integración do alumno no Campus Universitario e na
cidade de Ourense.

-

Informar ao estudante sobre cuestións académicas e/ou profesionais.

-

Fomentar a participación do alumnado nos distintos ámbitos da vida
universitaria.

-

Analizar o desenvolvemento do alumnado tanto no plano académico
como no persoal.

-

Valorar a necesidade do apoio titorial como instrumento
coñecemento e reflexión no proceso de formación universitaria.

-

Axudar ao alumnado, na medida do posible, naqueles problemas ou
situacións que lles provoquen inquietude e ansiedade.

de
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O Plan de Acción Titorial estructúrase en catro niveis diferentes:

•

1º Nivel: Dirección do centro. Composto polo equipo decanal, que
será o responsable da elaboración e estructuración do plan e que
velará polo bo funcionamento do mesmo. As súas accións deberán
ser aprobadas previamente pola Xunta de Facultade.

• 2º Nivel: Coordinador do Plan de Acción Tutorial. Encargado da
implementación do mesmo, do seu seguimento e da avaliación
continua e final. A súa actuación debe estar en consonancia co
establecido polo equipo decanal.

•

3º Nivel: Profesores/as Titores/as do Grao. Serán os/as
encargados/as de aplicar o Plan de Acción Tutorial desta Facultade.

•

4º Nivel: Suxeitos aos que vai dirixida a tutela. De forma específica,
aos/as estudantes de primeiro curso e, de forma xeral, ao resto do
alumnado do centro.

Respecto deste Plan de Acción Tutorial, existe acordo de que:
•
•
•

Deberíanse ofrecer a posibilidade ao alumnado (voluntario para
eles/as);
O profesorado tamén participará de forma voluntaria;
Cando sexa necesario, o/a profesor/a titor/a deriva ao alumno/a cara
a outro/as compañeiros/as máis especializados no ámbito no que
soliciten información

Ademais tamén se pode atopar outras cuestións relacionados co
ingreso e estancia na Universidade de Vigo relacionados coa financiación de
estudos, convalidacións, premios, deportes, cultura,..., no enlace web
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/informacion/.

Información sobre o curso ponte ou de adaptación
Os cursos de adaptación planifícanse como un conxunto de materias
extraídas do propio plano de estudos do Grao en Educación Primaria.
Con independencia do título de Mestre de acceso, en todos os itinerarios
faise necesario para a obtención do Título de Grao de Primaria a realización
do Traballo de Fin de Grao. O resto das materias do curso de adaptación
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están encamiñadas a subsanar as carencias da súa formación de acceso.
Pódese consultar toda a información sobre estes cursos de adaptación no
apartado 4.5 da nova memoria de grao.
O Título de Grao obtido mediante estes cursos de adaptación non contempla
a adquisición de ningunha mención. No caso de que se desexe obter unha
mención específica, o alumnado deberá cursar un total de 24 créditos
optativos da mención correspondente. Poderase solicitar recoñecemento de
créditos no caso de que teñan superadas na titulación de acceso materias
equivalentes.
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