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1. Introdución 

Vivimos na sociedade da información, e as TIC´s convertéronse 

na nosa principal ferramenta de aprendizaxe, acceso ao entretemento 

e busca de información. 

As Universidades non permanecen alleas ao uso cotía que a 

mocidade fai de Internet, e por iso están presentes na rede, a través 

das súas webs e con espazos propios nas redes sociais. 

O obxecto destes manuais é ofrecervos unha visión dos servizos 

das universidades de Galicia e Norte de Portugal (UDC, USC, UVigo, 

UP, UMinho, e UTAD) e espertar o voso interese cara os seus 

contidos. 
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Asemade, podes visitar a web do CEER, Fundación Centro de 

Estudios Eurorrexionais, ou seguir os seus perfís en Facebook e 

Twitter, onde publican e manteñen información actualizada sobre 

actividades, ofertas de emprego, bolsas das seis universidades… 

Subscríbete ao seu boletín de novas e comparte os seus perfís 

nas redes sociais para que a información chegue a ti. Tamén podes 

consultar a súa páxina www.fceer.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coñece as carreiras que podes estudar, os recursos e 

servizos, o profesorado, as saídas profesionais... de cada 

universidade, bota un ollo ao seu funcionamento. 
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2. USC 

Imos comezar a visita virtual á web da USC (Universidade de 

Santiago de Compostela). 

O seu enderezo é http://www.usc.es/ 

 

Menú 

Novas 

USC 
Virtual 
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2.1. Queres entrar na USC? 

Aquí podedes atopar toda a información que precisades sobre 

como entrar na universidade, así como as axudas económicas e 

bolsas que podedes solicitar ou os servizos e recursos que a USC pon 

a disposición do seu alumnado. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Futuros 
estudantes 
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2.2. Vida universitaria 

���� Residencias 

A USC conta con diferentes residencias para o aloxamento do 

estudantado. Aquí podedes consultar a oferta, prezos, servizos 

e actividades que desenvolve cada unha delas.  

Consulta os estudos que 
se imparten, a nota de 
corte do ano anterior. 
 
Tes dubidas sobre que 
estudar? O Programa A  
Ponte Axúdache 
 

Contas con axudas 
económicas e bolsas 
para financiar os teus 
estudos. 
CONSULTAAS AQUÍ 

Servizos e 
recursos da 
Comunidade 
Universitaria. 

Imos 
velos 

máis polo 
miúdo 
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���� Actividades deportivas 

Gústache practicar deporte? Na USC podes facelo, xa que conta 

cunha ampla oferta neste eido; desde Aerobic ata natación, 

pasando polo fútbol ou o rugbi. 

 

http://www.usc.es/sur 

Reserva de instalacións 

Matrícula en cursos 
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���� Actividades culturais 

Na área de cultura podedes consultar a Axenda Cultural. A 

universidade programa semanalmente teatro, danza… Todas 

elas de balde. 

 

 

���� Actividades de participación social e voluntariado. 

Se queres facer algo polos demais de xeito desinteresado podes 

participar nalgunha das actividades propostas por entidades de acción 

social dirixidas a persoas maiores, nenos e nenas, persoas en risco de 

exclusión social, coidado do medio ambiente… 

Consultando esta 

sección podedes 

atopar unha ampla e 

interesante oferta de 

ocio. 
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���� Valedor da comunidade educativa 

É a entidade a que podedes dirixir as vosas queixas, xa que 

vela polos intereses e dereitos dos membros da comunidade 

educativa. 

 

http://www.usc.es/sepiu 

Nesta ligazón tendes 
toda a información ao 
respecto. 

http://www.usc.es/valedor/ 

Chuzando no 

formulario de 

queixas podedes 

facerlle chegar 

estas 
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2.3. A USC: como é? que nos ofrece? 

 

 

���� Titulacións e estudos 

Para saber que estudos podedes realizar na USC. Tamén 

podedes consultar o plan de estudos de cada titulación, en que 

facultade se imparte, os horarios… 

���� Centros (facultades e escolas) 

A USC conta con numerosos centros, ademais das escolas e 

facultades, tales como institutos (p ex: o instituto de 

criminología), centros de investigación (p ex: Centro de 

Investigación en Tecnoloxías da Información ou o Centro de 

Estudos Cooperativos) ou servizos (p ex: O museo natural Luís 

Iglesias que conta cunha exposición permanente onde poder 

Chuzade aquí para 

coñecer a estrutura e 

funcionamento da USC 

Goberno 

Estamos 
aquí 
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ver instrumental de laboratorio de séculos pasados, diferentes 

especies animais, vexetais…) 

 

 

 

Asemade, se tedes espíritu emprendedor ou pensades ser 

futuros empresarios/as, a USC conta cun programa de creación 

de empresas. Chuza aquí para ter máis información: 

UNIEMPRENDE. 

Se queredes ver as 
liñas de 
investigación que 
se desenvolven na 
USC podedes 
visitar estas 
seccións 

Podes 
realizar un 
tour virtual 
polos centros 



 13 

 

���� Servizos 

Como estamos a ver, a USC conta con numerosos servizos. 

Entre eles cómpre destacar aqueles relacionados co emprego, 

as TIC a mobilidade ou o desenvolvemento sostible. 

 

A USC conta cunha Rede de 
Aulas de Informática para uso do 
estudantado. 
De balde, con persoal que che 
pode axudar a solventar 
dúbidas. 

Axúdanche na busca de 
emprego (confección cv, 
preparación entrevistas…) 
Emprendemento (se queres 
montar a túa propia 
empresa) 
Publicación de prácticas, 
bolsas e ofertas de emprego 

A USC conta 
cun 
Programa de 
Préstamo de 
Bicicletas. 
De balde. 

Sabes que podes 
realizar parte dos 
teus estudos noutra 
Universidade? 
Gustaríache facelo? 
Consulta aquí o 
Programa de 
Mobilidade 
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2.4. A USC virtual 

���� A Matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preme aquí 

A USC só 
admite a 
matrícula 
online. 
Aquí poderás 
facelo 
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���� Servizos online. 

 

 

http://cv.usc.es 
Aquí terás acceso as materias 
matriculadas e poderas 
interactuar cos teus/as 
compañeiros/as a través dos 
foros, o correo ou ochat. 

Consulta online 
Recursos académicos 
online: 
Portais temáticos 
Pórtico: consultas de varias 
fontes a un mesmo tempo. 
Ti fas unha soa busca, el 
localiza a información en 
diferentes revistas ou 
publicacións. Así aforras 
tempo e traballo. 

Non só podes 
consultar as 
publicacións da USC 
senón tamén 
mercalas a través da 
súa tenda online. 



 16 

2.5. A USC: ferramentas para 

comunicarnos. 

 

Preme aquí para 
consultar números de 
teléfono ou enderezos 
de correo electrónico 
das persoas da USC 
(profesorado, persoal 
administrativo…) 

Agora xa non precisas 
consultar a páxina da USC 
para coñecer as 
novedades. Só tes que 
darte de alta aquí e 
suscribirte a lector feed 
(p. ex: Google Reader) e 
as novas chegaran a ti. 

A Rede Social da USC. 
Podes consultar e 
ofertar compartir piso, 
venda de libros, 
coñecer xente da 
USC…  


