
➔ ENCONTROS VIRTUAIS NA ZONA USC

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) organiza uns encontros virtuais para que poidas 
coñecer todo o que che pode ofrecer. E que mellor maneira que preguntando directamente todo o 
que queiras saber sobre a vida universitaria.

Datas: 23-24-25 de marzo de 2021

CONFERENCIA DE CLAUSURA: 25 de marzo ás 18:00 h. Conferencia "Non hai punto e final" 
a cargo da escritora e veterinaria Érica Esmorís, que falará sobre a elección de carreira.

Na páxina web dos ENCONTROS poderás acceder a:

 Presentacións das titulacións.

 Opinión de alumnos/as sobre a titulación.

 Pílulas das titulacións.

 VIDEOCONFERENCIAS co profesorado e estudantado de cada titulación.

Ligazón para acceder: h  ttps://www.usc.gal/gl/encontros-virtuais  

➔ XORNADA VIRTUAL DE PORTAS ABERTAS NA UDC

A Universidade da Coruña (UDC) está a organizar unhas xornadas para coñecer os seus grados así 
como todo o que pode ofrecer aos estudantes.

Data: Xoves 8 de abril de 2021

Ligazón para acceder: https://www.udc.es/gl/futuros_estudantes/

➔ XORNADAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA E PROFESIONAL 
(XOUP) VIRTUAIS

O Servizo Municipal de Educación organiza cada ano as Xornadas de Orientación Universitaria e 
Profesional destinadas a dar a coñecer os estudos universitarios impartidos nas tres universidades 
públicas de Galicia (UDC, USC e UVIGO) así como a oferta dos ciclos de Formación Profesional 
que se imparten nos centros públicos da cidade da Coruña. 

Debido á situación xerada pola Covid19, este curso vanse realizar de forma virtual. Na web de 
educación comparten a información facilitada polas Universidades sobre as accións telemáticas a 
desenvolver para a presentación da súa oferta. 

Ligazón para acceder: https://www.coruna.gal/educacion

https://www.usc.gal/gl/encontros-virtuais
https://www.udc.es/gl/futuros_estudantes/


No que respecta ás visitas aos centros que imparten estudos de Formación Profesional, 
realizaranse conexións por videoconferencia para que cada centro presente os ciclos que imparte (os
días 13,14 e 15 de abril). Consultar o programa das visitas na web. 

•Inscrición: do 23 de marzo ao 4 de abril.

Este ano a inscrición faia directamente a persoa interesada en acudir á charla. Os datos requiridos 

son: nome, DNI, centro de procedencia e nivel que se está a cursar, número de teléfono e un correo 

electrónico para poder enviarlle a ligazón á sesión.

Ligazón para a inscrición: https://presme.coruna.es/coruna_educa_familias/xoup_2021

•Envío da ligazón para conectarse: do 6 ao 9 de abril as persoas que se inscribiron recibirán, no 

correo electrónico facilitado na ficha, a ligazón de conexión á videoconferencia. Na súa maioría 

faranse por Webex ou Teams.


