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Extensión Universitaria

Máis información:

Extensión Universitaria

Universida deVigo

CAMPUS DE VIGO
Extensión Universitaria
Edificio Miralles
Lagoas-Marcosende
986 813 626

Rexistro Auxiliar
EE Industrial (Peritos)
Torrecedeira, 86
986 813 610

CAMPUS DE PONTEVEDRA
Rexistro Auxiliar
EE Forestal
A Xunqueira
986 801 955

CAMPUS OURENSE
Rexistro
Edificio Administrativo
As Lagoas
988 387 103

2015/701

FotoGraFía DiXital
Lalo R. Villar

Situación actual da fotografía. Novos conceptos
do móvil á réﬂex. Tendencias: redes sociais,
timelapse, video, life photos... Resolución e
sensores dixitais. Réﬂex e conﬁguración.
Obxectivos e distancia focal. Tempo de
exposición e profundidade de campo. A luz.
Fotografía en manual ou semiautomático.
Temperatura de cor. Raw, captura e revelado.
Ordenador:
revelado
con
Lightroom.
Almacenamento de fotos e back-up de
seguridade. Técnicas de mellora de fotos.
Grandes fotógrafos.
lugar: E.U. de Empresariais. Aula Informática II
límite de prazas: 20
Duración: 30 horas
Data de inicio: 5 de outubro
Horario: luns de 18.00 a 21.00 h.

2015/702

coSMÉtica natural
aProVeitanDo a contorna
Patricia Puga

Partindo de saídas ao campo para identiﬁcar e
apañar plantas, traballarase na elaboración de
macerados ou oleatos, tinturas medicinais,
xabón cosmético ou para limpeza do fogar.
Tamén se aprenderá a facer ungüentos para
dores musculares ou picaduras, pasta de dentes,
xeles limpadores, cremas hidratantes, etc.

lugar: Ediﬁcio Miralles. Sala II.
límite de prazas: 20
Duración: 30 horas
Data de inicio: 8 de outubro
Horario: xoves de 16.30 a 19.30 h.

2015/703

Guitarra i (mañá)
Francisco Almodóvar

Iniciación aos fundamentos básicos de guitarra,
partes do instrumento, posición das mans na
guitarra, etc. Tamén se aprenderán os acordes
básicos cos que se poden acompañar moitas
cancións para adquirir soltura co instrumento.
imprescindible levar guitarra

lugar: Camerinos do Teatro
límite de prazas: 10
Duración: 30 horas
Data de inicio: 9 de outubro
Horario: venres de 10.00 a 13.00 h.

2015/704

Guitarra i (tarde)

2015/705

PreVenciÓn De riScoS laBoraiS

Mª José Montero Vilariño, Francisco Álvarez Aragón,
Carmen Álvarez González, Xan Mariñas Liste, Rubén
Fraga Costa.

Obradoiro teórico e práctico que capacita ao
alumnado para o desempeño das funcións
preventivas básicas en seguridade, hixiene e
ergonomía. Elementos básicos da xestión da
prevención de riscos. Primeiros auxilios. Práctica
de extinción de incendios. Inclúe visita a unha
empresa.
lugar: Facultade Filoloxía e Tradución. Aula A-8.
Pavillón A.
límite de prazas: 30
Duración: 33 horas
Data de inicio: 26 de outubro
Horario: luns e mércores de 16.00 a 19.30 h.

2015/706

acHÉGate Á aGricultura
ecolÓXica
Jacobo Ojea Reyes

Francisco Almodóvar

lugar: Edif. de deportes. Sala de xadrez
límite de prazas: 10
Duración: 30 horas
Data de inicio: 9 de outubro
Horario: venres de 14.00 a 17.00 h.

lugar: Edif. de C. Experimentais.Aula 5 ,
pavillón B
límite de prazas: 20
Duración: 30 horas
Data de inicio: 6 de outubro
Horario: Martes de 17.00 a 20.00 h.

2015/707

elaBoraciÓn e PreSentaciÓn
De traBalloS

José Luis G. Cespón, José Antonio Alonso, inmaculada
Anaya, Antonio Rifón e Alfonso Rivera

Aprenderase a técnica para crear, redactar, presentar
e expor un traballo dun xeito sinxelo e práctico.
Tratamento de textos, xestións bibliográﬁcas e
manexo de programas de presentación. Protocolo
dunha comunicación. Técnicas de comunicación en
público.
lugar: Ediﬁcio Miralles. Sala IV
límite de prazas: 20
Duración: 33 horas
Data de inicio: 8 de outubro
Horario: martes e xoves de 16.00 a 18.30 h.

2015/708

O alumnado acadará coñecementos teóricos e
prácticos sobre a agricultura ecolóxica e o seu
cultivo. Afondarase en conceptos como compostaxe,
rotación e asociación de cultivos, sementes e
plantas. Biodiversidade e fauna auxiliar. Pragas e
enfermedades. Preparados vexetais. A auga e a súa
xestión. Horticultura urbana, etc.

creaciÓn e eDiciÓn De
liBroS De artiSta

Macarena Cuiñas, Cynthia Bodenhorst, Carlos Alberto
Vela Cuello

Identiﬁcaranse técnicas manuais sinxelas de
encadernación e impresión para un proxecto
editorial de pequena escala. O obradoiro terá
contidos eminentemente prácticos tanto de

maquetación e imposición de páxinas como de
cubertas e composición ﬁnal. A avaliación ﬁnal
consistirá na creación dun libro de artista
empregando as distintas posibilidades técnicas e
artísticas aprendidas ao longo do obradoiro.
lugar: Fac. de Filoloxía e Tradución. Aula A-8.
Pavillón A.
límite de prazas: 20
Duración: 30 horas
Data de inicio: 15 de outubro
Horario: marte e xoves de 16.00 a 19.00 h.

2015/709

Matrícula on line
http://extension.uvigo.gal/
cultura/obradoiros

iniciaciÓn ao teatro.*

· Matrícula aberta do 21 de setembro
ao 2 de outubro.

Traballo de corpo: sensibilización e percepción
corporal - o corpo no espazo, o corpo en relación
cos outros -. Traballo vocal: respiración,
resoadores, alento, son e vibración. Improvisación
a partir dunha situación, dun obxecto, dun
movemento, dun texto.

taxas:

Pepa Barreiro (Teatro de Ningures)

lugar: Edif. de deportes. Sala de ioga.
límite de prazas: 15
Duración: 30 horas
Data de inicio: 5 de outubro
Horario: luns e mércores de 14.30 a 16.30 h.

* Para quen o desexe, continúa no segundo
cuadrimestre con POSTA EN ESCENA.

· 40 euros para o público en xeral.

· 30 euros para persoas da comunidade
universitaria.

· 20 para estudantes con bolsa do
Ministerio de Educación ou outro tipo
de axudas por motivos económicos.

· Ao remate do obradoiro entregarase
diploma acreditativo (asistencia obrigatoria
ao 85% das horas) con recoñecemento de 2
créditos de le e 1 crédito ectS para as
ensinanzas de grao por cada 30 horas.

