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Sácalle partido ao correo electrónico: atallos, facilidades
e redacción correcta
Destinatarios/as: persoas que desexen mellorar a calidade
e o grao de eficacia comunicativa dos correos electrónicos
Duración: 20 horas
Datas: do 5 de outubro ao 6 de novembro
Curso de harmonización, normalización e unificación textual
Destinatarios/as: persoas interesadas en mellorar a calidade
dos seus textos
Duración: 20 horas
Datas: do 2 de novembro ao 4 de decembro
As redes sociais como ferramenta para dar a coñecer o teu
perfil profesional
Destinatarios/as: persoas interesadas en mellorar a súa
redacción para elaborar o currículo
Duración: 15 horas
Datas: do 2 de novembro ao 4 de decembro
(Este curso impártese en colaboración coa Área de Emprego
e Emprendemento)

Información práctica
— Os cursos estarán recoñecidos con créditos a través
de horas de traballo, agás o de Extensión cultural (2 ECTS).
— Deberán contar cun mínimo de 15 estudantes
para realizarse. O número máximo de prazas é de 30.
— Son gratuítos para a comunidade universitaria.
Para o público en xeral, o prezo dos cursos de 10 e 15 horas
será de 20 €; os demais 40 €.

Matrícula
Realizarase entre o 6 de xullo e o 18 de setembro a través
da plataforma virtual bubela.uvigo.es. Así mesmo, o prazo
pecharase a medida que se cubran as prazas.

Presencial
Curso de extensión cultural (nivel inicial)
Destinatarios/as: alumnado estranxeiro de programas
de intercambio
Lugar: Vigo, Ourense e Pontevedra
Duración: 75 horas
Datas: do 24 de setembro ao 17 de decembro
Clases presenciais: martes e xoves de 16.00 a 18.30 horas

Virtuais
Curso de redacción de documentos administrativos
Destinatarios/as: persoas interesadas en coñecer unha guía
rápida para redactar documentos administrativos
Duración: 20 horas
Datas: do 5 de outubro ao 13 de novembro
Curso de redacción e deseño de traballos académicos
e de investigación
Destinatarios/as: persoas interesadas en mellorar a súa
expresión escrita e afondar no coñecemento das ferramentas
para organizar un documento
Duración: 20 horas
Datas: do 28 de setembro ao 30 de outubro

— Para obter o diploma correspondente, no Curso
de extensión cultural cómpre asistir a un 85 % das clases
presenciais e das visitas. Nos cursos virtuais requírese realizar
o 100 % das actividades, das cales hai que superar o 80 %,
ademais do sistema de avaliación establecido.
— As matrículas aceptaranse por rigorosa orde de entrega
da documentación.
— Máis información en bubela.uvigo.es.
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