
10.00 - 12.00 Obradoiro de Software libre Obradoiro Demostracións e asesoramento sobre Software libre por parte da oficina de Software libre da UDC UDC Universidade da Coruña

10.00 - 17.00 Estás fart@ de teorías e blábláblá…  Obradoiro Exploración do entorno e descubrimento das súas situacións discapacitantes.  UDC Universidade da Coruña
 atrévete e actívate: coñece a diversidade!!  Exploración da vida cotiá cando se ten unha discapacidade: actividades da vida diaria,
   de educación, de traballo, de xogo, de lecer e participación na comunidade

10.00 - 17.00 Terapia Ocupacional: eu estudei, el@s estudan… e ti ? Charla Alumn@s ou ex-alumn@s expoñerán os traballos realizados e presentados en congresos  UDC Universidade da Coruña
   e outros foros, comentarán a titulación dende a súa perspectiva e contarán os seus proxectos
   e realidades laborais. Coordinados por Inés Viana Moldes

10.00 - 12.00 Xadrez Exhibición Participación/exhibición de alumnos visitantes con monitores da USC USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

10.30 - 11.00 As Probas de Acceso á Universidade (máx. 100 estudantes) Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións AulaFórum CIUG

10.30 - 11.00 Malabarista matemático Exhibición Exhibición de xogos malabares a cargo dun matemático malabarista USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

11.00 - 11.30 As Probas de Acceso á Universidade (máx. 100 estudantes) Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións AulaFórum CIUG

11.00 - 11.30 Grupos Instrumentais do CMUS Superior da Coruña Concerto Jazz e percusión, alternativamente, a cargo de alumnado  Hall Consellería de Educación
   do Conservatorio Superior de Música da Coruña  e Ordenación Universitaria

11.00 - 12.00 Xogo do elemento oculto (máx. 30 estudantes) Xogo Aprende, xogando, a recoñecer a complexidade e importancia do consumo enerxético Climántica Consellería de Medio Ambiente
   na obtención de produtos de uso cotián con centros de produción e consumo distantes,  e Desenvolvemento Sostible
   desde a súa produción, elaboración industrial, publicitación e comercialización. Analiza as
   diferenzas entre países do norte e países do sur no consumo enerxético, nas alteracións
   do medio e na obtención de rendementos económicos, debatendo as implicacións éticas

11.00 - 14.00 Obradoiro de podoloxía Obradoiro Estudo das presións plantares UDC Universidade da Coruña

11.00 - 12.00 A Química viva Charla - Obradoiro Realización de experimentos con distintos elementos químicos, a cargo da Facultade  USC Universidade de
   de Química da USC: Blue Bottle. Xeración de gases: gas lixeiro e gas pesado.   Santiago de Compostela
   Obtención de “nylon”. Ela soa cambia de cor. Unha reacción exotérmica. Miscible e inmiscible

11.00 - 13.00 A vida na Universidade de Vigo Improvisación As asociacións teatrais de alumnos e alumnas da Universidade de Vigo UVIGO Universidade de Vigo
  teatral presentarán dunha forma amena e divertida a vida na súa universidade

11.15 - 11.30 Robótica Charla Breve introdución ás bases tecnolóxicas do guiado dun robot móbil:  USC Universidade de 
   sensores láser e de ultrasóns, comportamentos do robot e intelixencia artificial  Santiago de Compostela

11.30 - 12.00 A nanotecnoloxía trae fármacos máis efectivos Charla Coñece as aplicacións da nanotecnoloxía. A cargo de Marcos García Fuentes e Noemi Csaba,  Zona SUG Consellería de Educación
   do grupo Nanobiofar da Universidade de Santiago de Compostela  e Ordenación Universitaria

11.30 - 12.30 Presentación do libro “A treboada de C” Presentación  Agustín Agra, premio Merlín 2006, presentará e asinará exemplares  Climántica Consellería de Medio Ambiente
  de libro de “A treboada de C”, a primeira novela da colección Contos Climánticos  e Desenvolvemento Sostible

11.30 - 12.00 Estudos Superiores de Arte Dramática Exhibición Exhibición de diferentes actividades destas ensinanzas Ensinanzas Consellería de Educación
    artísticas e Ordenación Universitaria

11.30-13.00 Xperimenta coa Ciencia Experimentos  Experimentos divulgativos de bioloxía e química,  UDC Universidade da Coruña
  e proxeccións proxeccións de materiais multimedias divulgativos: 
   - Observación de mostras biolóxicas: células sanguíneas,
   preparacións histolóxicas, paramecios en auga estancada
   - Globos que se inflan e desinflan sós
   - Funcionamento dun coche movido por enerxía solar
   - Funcionamento dunha máquina térmica
   - Líquidos magnéticos
   - Galletas frías pero fumegantes
   - Levitación de obxectos
   - A lombarda que cambia de cor
   - Monstro do WC

11.30 - 12.30 Obradoiro sobre exploración do cerebro Obradoiro Demostración práctica dalgunhas técnicas de exploración, como Estimulación Magnética UDC Universidade da Coruña
   Transcraneal ou a Electroencefalografía, a cargo do profesor Javier Cudeiro

11.30 - 12.30 Obradoirobot Obradoiro Un robot realizará percorridos tipo “gimkana” nun circuito de obstáculos,  USC Universidade de 
   a cargo da Escola Técnica Superior de Enxeñaría da USC  Santiago de Compostela

11.30 - 12.30 Linguaxe publicitaria (máx. 15 estudantes) Obradoiro Coñece os elementos que configuran un anuncio e como inflúen na decisión da persoa Zona  Instituto Galego
   consumidora e os supostos da publicidade ilícita a través da realización do cartel publicitario Consumo de Consumo

11.30 - 12.00 INAUGURACIÓN OFICIAL  INAUGURACIÓN OFICIAL DO FORUM ORIENTA’09

12.00 - 14.00 Entrega de Premios Fin de Carreira da CCAA de Galicia Acto de  Entrega de premios aos alumnos con mellores expedientes das universidades galegas Salón Actos Consellería de Educación
(acceso restrinxido)  entrega de premios  e Zona SUG e Ordenación Universitaria

12.00 - 13.00 Terapia Ocupacional Charla Charla sobre os estudos de Terapia Ocupacional e presentación das súas actividades  UDC Universidade da Coruña
   académicas continuadas, a cargo de Inés Viana Moldes

12.00 - 13.00 Se ti cambias, o clima tamén (máx. 30 estudantes) Dinámica de grupos Dinámica de grupos sobre cambio climático Climántica Consellería de Medio Ambiente
     e Desenvolvemento Sostible

12.30 - 13.15 Talla lítica Obradoiro Amósanse de maneira xenérica as principias nocións sobre  USC Universidade de
   a fabricación das ferramentas paleolíticas  Santiago de Compostela

12.30 - 13.30 Resolución de conflitos (máx. 15 estudantes) Obradoiro Aprende a exercitar os teus dereitos a través de dinámicas de resolución de conflitos Zona  Instituto Galego
   de consumo: reclamación, mediación e arbitraxe de consumo Consumo de Consumo

13.00 - 14.00 Se ti cambias, o clima tamén (máx. 30 estudantes) Dinámica de grupos Dinámica de grupos sobre o cambio climático Climántica Consellería de Medio Ambiente
     e Desenvolvemento Sostible

13.30 - 14.00 A vida na USC Charla Charla a cargo de Ignacio Muñoz (Programa A Ponte) USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

13.30 - 14.00 O Espazo Europeo de Educación Superior Charla Relatorio informativo sobre o proceso de converxencia do ensino universitario UVIGO Universidade de Vigo
   a cargo de docentes e orientadores da Universidade de Vigo

13.30 - 14.00 Permiso de conducir x 1 euro ao día Charla Coñece a iniciativa da DGT “Permiso de conducir por 1 euro ao día” que facilita, aos mozos AulaFórum DGT. Xefatura Provincial
   e mozas de entre 17 e 25 anos, a obtención do permiso de conducir de clase B  de Tráfico de A Coruña

14.00 - 14.30 As Probas de Acceso á Universidade (máx. 100 estudantes) Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións AulaFórum CIUG

14.00 - 15.00 A Enxeñería Naval no Século XXI Charla Relatorio sobre a construción de buques. Comparación da construción moderna Salón Actos Universidade da Coruña
   coa antiga. A cargo de Daniel Pena e Fernando Junco

14.00 - 15.00 Sesión aberta de danza Demostración Demostración de danza a cargo da ximnasta e profesora de INEF Marta Bobo Arce UDC Universidade da Coruña

14.30 - 15.00 As Probas de Acceso á Universidade (máx. 100 estudantes) Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións AulaFórum CIUG

15.00 - 15.30 As Probas de Acceso á Universidade (máx. 100 estudantes) Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións AulaFórum CIUG

15.45 - 16.45 Linguaxe publicitaria (máx. 15 estudantes) Obradoiro Coñece os elementos que configuran un anuncio e como inflúen na decisión da persoa  Zona  Instituto Galego 
   consumidora e os supostos da publicidade ilícita a través da realización do cartel publicitario Consumo de Consumo

16.00 - 16.30 As Probas de Acceso á Universidade Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións Salón Actos CIUG

16.00 - 17.00 Terapia Ocupacional Charla Charla sobre os estudos de Terapia Ocupacional e presentación das súas actividades  UDC Universidade da Coruña
   académicas continuadas, a cargo de Inés Viana Moldes

16.00 - 19.00 Obradoiro de podoloxía Obradoiro Estudo das presións plantares UDC Universidade da Coruña

16.00 - 19.30 Xperimenta coa Ciencia Experimentos  Experimentos divulgativos de bioloxía e química,  UDC Universidade da Coruña
  e proxeccións proxeccións de materiais multimedias divulgativos: 
   - Observación de mostras biolóxicas: células sanguíneas,
   preparacións histolóxicas, paramecios en auga estancada
   - Globos que se inflan e desinflan sós
   - Funcionamento dun coche movido por enerxía solar
   - Funcionamento dunha máquina térmica
   - Líquidos magnéticos
   - Galletas frías pero fumegantes
   - Levitación de obxectos
   - A lombarda que cambia de cor
   - Monstro do WC

16.00 - 16’40 Talla lítica Obradoiro Amósanse de maneira xenérica as principias nocións sobre a fabricación  USC Universidade de 
   das ferramentas paleolíticas  Santiago de Compostela

16.00 - 17.00 Xogo do elemento oculto (máx. 30 estudantes) Xogo Aprende, xogando, a recoñecer a complexidade e importancia do consumo enerxético  Climántica Consellería de Medio Ambiente 
   na obtención de produtos de uso cotián con centros de produción e consumo distantes,   e Desenvolvemento Sostible
   desde a súa produción, elaboración industrial, publicitación e comercialización. Analiza as 
   diferenzas entre países do norte e países do sur no consumo enerxético, nas alteracións do 
   medio e na obtención de rendementos económicos, debatendo as implicacións éticas

16.30 - 17.30 A Química viva Charla - Obradoiro Realización de experimentos con distintos elementos químicos, a cargo da Facultade  USC Universidade de
   de Química da USC: Blue Bottle. Xeración de gases: gas lixeiro e gas pesado.   Santiago de Compostela
   Obtención de “nylon”. Ela soa cambia de cor. Unha reacción exotérmica. Miscible e inmiscible

16.30 - 18.30 A vida na Universidade de Vigo Improvisación  As asociacións teatrais de alumnos e alumnas da Universidade de Vigo  UVIGO Universidade de Vigo
  teatral presentarán dunha forma amena e divertida a vida na súa universidade

17.00 - 17.30 As Probas de Acceso á Universidade Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións Salón Actos CIUG

17.00 - 17.30 A morte súbita nos deportistas Charla Coñece esta problemática a cargo de Manuel Hermida e Lorenzo Montserrat,  Zona SUG Consellería de Educación 
   do grupo de Cardioloxía da Universidade de Santiago de Compostela  e Ordenación Universitaria

17.30 - 18.00 Estudos Superiores de Arte Dramática Exhibición Exhibición de diferentes actividades destas ensinanzas Ensinanzas  Consellería de Educación 
    artísticas e Ordenación Universitaria

17.30 - 18.30 Se ti cambias, o clima tamén (máx. 30 estudantes) Dinámica de grupos Dinámica de grupos sobre cambio climático  Climántica Consellería de Medio Ambiente
     e Desenvolvemento Sostible

17.30 - 18.30 Resolución de conflitos (máx. 15 estudantes) Obradoiro Aprende a exercitar os teus dereitos a través de dinámicas de resolución  Zona  Instituto Galego 
   de conflitos de consumo: reclamación, mediación e arbitraxe de consumo Consumo de Consumo

18.00 - 18.30 As Probas de Acceso á Universidade Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións Salón Actos CIUG

18.00 - 18.45 Os astros que podemos ver no ceo Charla Charla de Astronomía Básica a cargo de Pedro Campo Díaz USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

18.30 - 19.00 Grupos Instrumentais do CMUS Superior da Coruña Concerto Jazz e percusión, alternativamente, a cargo de alumnado  Hall Consellería de Educación
   do Conservatorio Superior de Música da Coruña  e Ordenación Universitaria

19.00 Sorteo dun lote de produtos Sorteo Sorteo dun lote de produtos entre todos os centros que hoxe asistiron ao Fórum, a cargo de GADISA Hall GADISA

HORA TÍTULO DA ACTIVIDADE TIPO DESCRICIÓN LUGAR ORGANIZA
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Vida universitaria  Atención personalizada Coñece as bolsas e axudas ao estudo, as residencias e comedores, as actividades culturais, deportivas  UDC, USC,  Universidades de A Coruña, 
   e de voluntariado, asociacionismo… que fan das universidades galegas o lugar ideal para estudar UVIGO Santiago de Compostela e Vigo

Demostracións de actividades dos distintos centros Exposición Títulos de grao e posgrao a cargo de alumnado, profesorado e persoal de administración  UDC Universidade da Coruña
e titulacións da Universidade da Coruña Demostración práctica e servizos da Universidade da Coruña

Para que serve a Filoloxía? Presentación audiovisual Coñece as diferentes vertentes dos estudos filolóxicos: literatura, cinema, UDC Universidade da Coruña
   estudos culturais, usos lingüísticos e sobre as súas posibilidades laborais

Demostracións de actividades dos distintos centros Exposición Títulos de grao e posgrao a cargo de alumnado, profesorado e persoal de administración  USC Universidade de 
e titulacións da Universidade de Santiago de Compostela Demostración práctica e servizos da Universidade de Santiago de Compostela  Santiago de Compostela

Demostración de aplicacións 3D interactivas Simulación Proxección nunha pantalla oval (80x1,8) de aplicacións interactivas 3D. USC Universidade de 
   Sistema de información xeográfica 3D navegable sobre Galicia e planetario interactivo  Santiago de Compostela

Monopatín virtual  Simulación Patín virtual co que se fan carreiras fronte a unha pantalla USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

Sofware HYSYS®  Demostración Programa empregado na simulación de procesos polas empresas químicas máis importantes USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

Operación e monitorización dun Reactor Químico Demostración Seguimento dunha reacción química nun reactor de tanques en serie co obxectivo da determinación USC Universidade de 
   da orde de reacción e da constante cinética, para a reacción de saponificación do acetato de etilo  Santiago de Compostela

Cromakey   Simulación Que é un cromakey?… Entra no mundo virtual… USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

Trivial de Linguas  Xogo - Concurso Preguntas sobre cuestións lingüísticas, literatura e cultura, a cargo da Facultade de Filoloxía da USC USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

Cartografía dos apelidos de Galicia Demostración Coñece a distribución territorial dos teus apelidos USC Universidade de
     Santiago de Compostela

Olimpíada matemática virtual Xogo - Concurso Resolución de problemas matemáticos. Facultade de Matemáticas da USC USC Universidade de
     Santiago de Compostela

Museo “Luís Iglesias” Exposición Pequena mostra da colección do Museo de Historia Natural  USC Universidade de 
   “Luís Iglesias” da Universidade de Santiago de Compostela  Santiago de Compostela

“O mundo agroforestal” por parte da Escola Politécnica  Exposición - Mostra Demostración de medición de árbores. Sistemas silvopastorais. Cúltivos herbáceos e arbóreos.   USC Universidade de 
Superior do campus de LUGO  Pragas en cultivos agrícolas. Traballos de dendroloxía. Técnicas de produción de cultivos...  Santiago de Compostela
   - Exposición dun tractor
   - Réplica de cultivo hortícola
   - Plantas forestais para a práctica de medición de árbores
   - Colección de insectos de interese forestal

Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG) Atención personalizada Este centro vinculado á USC facilitará información sobre os tÍtulos ofertados, acceso, matrícula... USC - CSHG Universidade de 
     Santiago de Compostela

Sistema de Xestión do Banco de Terras de Galicia (SITEGAL) Demostración Sistema de Información Xeográfica a través da web. Coordinadores:  USC Universidade de 
   Rafael Crecente e David Miranda (Laboratorio do Territorio-USC)  Santiago de Compostela

Demostracións de actividades dos distintos centros Exposición  Títulos de grao e posgrao a cargo de alumnado, profesorado UVIGO UVIGO
e titulacións da Universidade de Vigo Demostración práctica e persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo

Información sobre as Probas de Acceso á Universidade  Atención personalizada A cargo de técnicos da CIUG CIUG CIUG
e o acceso ás titulacións

Información sobre as accións da Dirección Xeral Exposición de  Infórmate sobre as accións que en materia de ordenación e innovación educativa está a levar Dirección Xeral Consellería de Educación
de Ordenación e Innovación Educativa material multimedia a cabo a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Ordenación e e Ordenación Universitaria
    Innov. Educativa

Concurso Climántica: actividades dixitais e videoxogos Concurso Xoga e participa nas actividades dixitais e videoxogo CLMNTK de Climántica.  Climántica Consellería de Medio Ambiente 
   Constrúe un territorio mediante unha xestión enerxética e de ordenación do territorio   e Desenvolvemento Sostible
   buscando a mitigación e adaptación ao cambio climático

Climántica orientación Orientación  O grupo de orientadores do equipo Climántica orientarate sobre as oportunidades  Climántica Consellería de Medio Ambiente 
  Exhibicións interactivas da sociedade do cambio climático. Poñerase o acento nas dimensións  e Desenvolvemento Sostible
  Documentais formativas que demandará do estudante en canto a mobilidade,
   creatividade, adaptabilidade, interdisciplinariedade e visión de prevención de riscos

Orientación e información: Universidade, Atención personalizada Orientadores de ensinanza secundaria informarante sobre todo o que che interese Forum Orienta Consellería de Educación
Formación Profesional e Ensinanzas Artísticas    e Ordenación Universitaria

O xardín  Demostración Deseño de xardíns e técnicas de poda Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

Taller de actividades físico deportivas Demostración Actividades físicas para discapacitados Formación  Consellería de Educación 
   Actividades de animación varias: bádminton, xogos tradicionais, malabares... Profesional e Ordenación Universitaria

O mundo mariño  Demostración e exposición Observación mediante microscopio e lupas binoculares de fitoplancto e zooplancto Formación  Consellería de Educación 
   Aos mandos dun buque: simulador de navegación Profesional e Ordenación Universitaria

Coñecendo as funcións administrativas e de secretariado Demostración e exposición Preparación de reunións, entrevistas e viaxes; protocolo; mantemento de arquivos Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

Técnicas gráficas publicitarias Demostración Elaboración de impresos e rótulos publicitarios e serigrafiado Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

Taller de Comercio e Márketing Exposición A influencia da publicidade, merchandising e técnicas de negociación Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

FórumOrientV  Demostración Entrevistas aos participantes dos postos de FP realizadas polo alumnado  Formación  Consellería de Educación 
   do IES Imaxe e Son de Coruña. Set de informativos Profesional e Ordenación Universitaria

Técnicas de edificación e obra civil Demostración e exposición Levantamentos topográficos, planificación e deseño de obras Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

O mundo dos robots Demostración e exposición Robot móbil con detector de obstáculos.  Formación  Consellería de Educación 
   Controis hidráulicos e pneumáticos Profesional e Ordenación Universitaria

Técnicas de mecanizado industrial Demostración Deseño de pezas mecánicas, programación de maquinaria (CNC) e soldaduras Formación  Consellería de Educación 
   Controis hidráulicos e pneumáticos Profesional e Ordenación Universitaria

Talleres de hostalaría e turismo Demostración Elaboración e degustación de produtos culinarios Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

Mellora a túa imaxe persoal Demostración Peiteados, extensións, peiteado de unllas, maquillaxe de fantasía,  Formación  Consellería de Educación 
   tratamentos faciais, micropigmentación… Profesional e Ordenación Universitaria

Industrias alimentarias Exposición Información sobre estes ciclos formativos Formación Consellería de Educación
    Profesional e Ordenación Universitaria

Como instalar o teu propio equipo informático Demostración Taller de informática Formación Consellería de Educación
    Profesional e Ordenación Universitaria

Proxectos de carpintería Demostración Deseño de mobles por ordenador e prácticas de carpintería Formación Consellería de Educación
    Profesional e Ordenación Universitaria

O mundo do vehículo Exposición Funcionamento dun motor.  Formación Consellería de Educación
   Exposición de pezas do vehículo Profesional e Ordenación Universitaria

Manexo de equipamento industrial Demostración e exposición Prevención de riscos profesionais. Instalacións de aire acondicionado,  Formación Consellería de Educación
   cadro de mandos, cámaras frigoríficas e calefacción. Novas enerxías Profesional e Ordenación Universitaria

Probas básicas de laboratorio Demostración Microbioloxía dos móbiles. Extracción soxhlet (lípidos en sólidos).  Formación Consellería de Educación
   Mostra de polímeros Profesional e Ordenación Universitaria

O noso corpo: hixiene e saúde Demostración e  Antropometría básica e asesoramento do estado nutricional e risco cardiovascular. Formación Consellería de Educación
  charlas breves Técnicas de cepillado,fluorización e branqueamento Profesional e Ordenación Universitaria

Talleres de actividades socioculturais Demostración Actividade lúdica de descuberta e dinamización por diferentes espazos da mostra. Formación Consellería de Educación
   Talleres de estimulación. Interpretacións en Lingua de Signos Profesional e Ordenación Universitaria

Talleres téxtiles  Demostración Confección de pezas de roupa de punto e de marroquinería.  Formación Consellería de Educación
   Escalados, transformación de patróns e marcadas por ordenador Profesional e Ordenación Universitaria

Fabricación de produtos cerámicos Demostración Fabricación de pezas de porcelana por colada.  Formación Consellería de Educación
   Modelado de pezas en torno de alfararía. Fabricación ladrillos Profesional e Ordenación Universitaria

Estudos Superiores de:   Demostración e exposición Exposición e realización de deseños correspondentes a cada unha  Ensinanzas Consellería de Educación
Deseño de moda. Deseño de produtos.    das catro especialidades destas ensinanzas artísticas e Ordenación Universitaria
Deseño de interiores. Deseño gráfico

Estudos Superiores de Conservación e Restauración Demostración Exposición do proceso de restauración de pezas escultóricas, pictóricas e arqueolóxicas Ensinanzas Consellería de Educación
    artísticas e Ordenación Universitaria
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TÍTULO DA ACTIVIDADE TIPO DESCRICIÓN LUGAR ORGANIZA

NAVEGAR E MOITO MÁIS: PON RUMBO A UN FUTURO ATRACTIVO E SEN PARO (UDC)

Navega pola ría da Coruña no Marineda e no Breogán, os barcos de prácticas para alumnos da ETS de Náutica e Máquinas, e 
coñece as vantaxes de estudar nese centro.

Visita, de 2 horas de duración, a dous barcos de prácticas da Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas da 
Universidade da Coruña, atracados no Pantalán do Náutico da Coruña. Esta actividade, dirixida por alumnos e profesores de 
dita Escola inclúe unha conversa con estudantes universitarios sobre as titulacións que se imparten no centro, as súas 
experiencias académicas e perspectivas de traballo, poder subir a bordo dos barcos “Marineda” e “Breogán” e escoitar a 
explicación sobre as súas partes e funcionamento e, se as circunstancias climatolóxicas o permiten, facer unha pequena 
travesía pola ría da Coruña. 

Horario das visitas: 10’00 h., 12’00 h., 15’30 h. 
Lugar: Pantalán do Náutico da Coruña
En grupos de 50 persoas:
En cada embarque poderán acceder 25 persoas
As outras 25 recibirán información de alumnos e profesores na ETS de Náutica e Máquinas: visita á ETS de Náutica e 
Máquinas na que se inclúen  as seguintes actividades:
Simulador de Navegación: pequena práctica que reproduce o traballo dun/ha oficial de ponte en distintas manobras ao 
mando de distintos tipos de buques (é espectacular!!)
Visita ao Planetario da Escola
Visita ao taller de motores: ver distintos tipos de motores e máquinas, coa posta en marcha dalgunha delas
Breve charla sobre saídas profesionais destas titulacións no Salón de Actos

Se che interesa asistir, solicita a visita polo menos con 1 día de antelación mediante mensaxe electrónica a: 
forumorienta@edu.xunta.es

DATAS: DO 11 AO 14 DE FEBREIRO // HORARIO: 10.00 - 20.00H.

ACCESO LIBRE



10.00 - 12.00 Obradoiro de Software libre Obradoiro Demostracións e asesoramento sobre Software libre por parte da oficina de Software libre da UDC UDC Universidade da Coruña

10.00 - 12.00 Turismo 2.0. Xoga aprende e atopa as pistas Concurso Concurso sobre coñecementos turísticos UDC Universidade da Coruña

10.00 - 17.00 Estás fart@ de teorías e blábláblá… atrévete e actívate:   Obradoiro Exploración do entorno e descubrimento das súas situacións discapacitantes.  UDC Universidade da Coruña
 coñece a diversidade!  Exploración da vida cotiá cando se ten unha discapacidade: actividades da vida diaria,   
   de educación, de traballo, de xogo, de lecer e participación na comunidade

10.00 - 10.30 Grupos Instrumentais do CMUS Superior da Coruña Concerto Jazz e percusión, alternativamente, a cargo de alumnado  Hall Consellería de Educación
   do Conservatorio Superior de Música da Coruña  e Ordenación Universitaria

10.30 - 11.00 As Probas de Acceso á Universidade Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións Salón Actos CIUG

10.30 - 11.00 Tren de alta velocidade, grandes pontes que cambian  Charla Relatorio sobre as titulacións de Enxeñaría de Camiños,  AulaFórum Universidade da Coruña
 o mundo, auga e medio ambiente  Canais e Portos e Enxeñaría Técnica de Obras Públicas  

11.00 - 14.00 Obradoiro de Podoloxía Obradoiro Estudo das presións plantares. Elaboración de soportes plantares UDC Universidade da Coruña

11.00 - 12.00 A Enxeñaría Naval no Século XXI Charla Relatorio sobre a construcción de buques. Comparación da construción moderna  Salón Actos Universidade da Coruña
   coa antiga. A cargo de Daniel Pena e Fernando Junco  

11.00 - 12.00 A Química viva Charla - Obradoiro Realización de experimentos con distintos elementos químicos, a cargo da Facultade  USC Universidade de
   de Química da USC: Blue Bottle. Xeración de gases: gas lixeiro e gas pesado.   Santiago de Compostela
   Obtención de “nylon”. Ela soa cambia de cor. Unha reacción exotérmica. Miscible e inmiscible

11.00 - 13.00 A vida na Universidade de Vigo Improvisación  As asociacións teatrais de alumnos e alumnas da Universidade de Vigo Universidade  UVIGO Universidade de Vigo
  teatral presentarán dunha forma amena e divertida a vida na súa universidade  

11.00 - 12.00 Xogo do elemento oculto (máx. 30 estudantes) Xogo Aprende, xogando, a recoñecer a complexidade e importancia do consumo enerxético na  Climántica Consellería de Medio Ambiente
   obtención de produtos de uso cotiá con centros de produción e consumo distantes,   e Desenvolvemento Sostible
   desde a súa produción, elaboración industrial, publicitación e comercialización. Analiza as 
   diferenzas entre países do norte e países do sur no consumo enerxético, nas alteracións do 
   medio e na obtención de rendementos económicos, debatendo as implicacións éticas

11.00 - 12.30 Terapia Ocupacional: eu estudei, el@s estudan… e ti ? Charla Alumn@s ou ex-alumn@s expoñerán os traballos realizados e presentados en congresos  AulaFórum Universidade da Coruña
   e outros foros, comentarán a titulación dende a súa perspectiva e contarán os seus
   proxectos e realidades laborais. Coordinados por Inés Viana Moldes

11.00 - 12.30 Terapia Ocupacional Charla Charla sobre os estudos de Terapia Ocupacional e presentación das súas actividades  AulaFórum Universidade da Coruña
   académicas continuadas, a cargo de Inés Viana Moldes

11.15 - 11.30 Robótica Charla Breve introdución ás bases tecnolóxicas do guiado dun robot móbil: sensores láser  USC Universidade de 
   e de ultrasóns, comportamentos do robot e intelixencia artificial  Santiago de Compostela

11.30 - 12.00 Estudos Superiores de Arte Dramática Exhibición Exhibición de diferentes actividades destas ensinanzas Ensinanzas Consellería de Educación 
    artísticas e Ordenación Universitaria

11.30 - 13.00 Xperimenta coa Ciencia Experimentos  Experimentos divulgativos de bioloxía e química,  UDC Universidade da Coruña
  e proxeccións proxeccións de materiais multimedias divulgativos: 
   - Observación de mostras biolóxicas: células sanguíneas,
   preparacións histolóxicas, paramecios en auga estancada
   - Globos que se inflan e desinflan sós
   - Funcionamento dun coche movido por enerxía solar
   - Funcionamento dunha máquina térmica
   - Líquidos magnéticos
   - Galletas frías pero fumegantes
   - Levitación de obxectos
   - A lombarda que cambia de cor
   - Monstro do WC

11.30 - 12.30 Obradoirobot Obradoiro Un robot realizará percorridos tipo “gimkana” nun circuito de obstáculos,  USC Universidade de 
   a cargo da Escola Técnica Superior de Enxeñaría da USC  Santiago de Compostela

11.30 - 12.30 Presentación do libro “Educar e castigar. Unha  Presentación  Presentación do libro no que participan: Ana Iglesias Galdo (autora),  AulaFórum Universidade da Coruña
 historia do presente da xustiza de menores en Galicia” de libro Narciso de Gabril e Fernando González  

11.30 - 12.00 Microrrobots-nécora: os policías anticontaminación Charla Coñece este tema da man de David Esteban Gómez , do grupo de Química fundamental  Zona SUG Consellería de Educación
   da Universidade da Coruña  e Ordenación Universitaria

11.30 - 12.30 Linguaxe publicitaria (máx. 15 estudantes) Obradoiro Coñece os elementos que configuran un anuncio e como inflúen na decisión da persoa  Zona Instituto Galego 
   consumidora e os supostos da publicidade ilícita a través da realización do cartel publicitario Consumo de Consumo

12.00 - 13.00 O cerebro: unha visita á máquina de inventar Charla Charla divulgativa sobre o cerebro, a cargo do profesor Javier Cudeiro Salón Actos Universidade da Coruña

12.00 - 12.30 Tecnoloxía e linguas Demostración Demostración do emprego dalgúns recursos tecnolóxicos para os estudos lingüísticos ou con UDC Universidade da Coruña
   aplicacións industriais: programas de recoñecemento de voz, programas de conversión 
   de texto en voz, tradución automática…

12.00 - 12.45 MeteoGalicia: Choverá mañá? Charla Charla a cargo de Vicente Pérez Muñuzuri, director de MeteoGalicia USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

12.00 - 13.00 Se ti cambias, o clima tamén (máx. 30 estudantes) Dinámica de grupos Dinámica de grupos sobre cambio climático Climántica Consellería de Medio Ambiente 
     e Desenvolvemento Sostible

12.30-13.00 Literatura e contornos dixitais. Sería Demostración Presentación das posibilidades que os novos contornos dixitais abren para a literatura  UDC Universidade da Coruña
   e as actividades relacionadas con ela

12.30 - 13.00 Capoeira Exhibición - Charla Exhibición desta actividade deportiva que se fai na USC USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

12.30 - 13.00 Os novos títulos de grao de ADE e Economía Charla Coñece os novos títulos de grao de ADE e de Economia UDC Universidade da Coruña

12.30 - 13.30 Xogos e deportes populares de Galicia Xogos Xoga e coñece o amplo abano de posibilidades motrices dos xogos e deportes populares  UDC Universidade da Coruña
   tradicionais. Aprenderás a valorar a cultura dos xogos e das actividades dos nosos maiores e
   antepasados, e a recoñecelos como unha posibilidade de ocupación do tempo sana e ao aire libre

12.30 - 13.30 Resolución de conflitos (máx. 15 estudantes) Obradoiro Aprende a exercitar os teus dereitos a través de dinámicas de resolución  Zona  Instituto Galego 
   de conflitos de consumo: reclamación, mediación e arbitraxe de consumo Consumo de Consumo

13.00 - 14.00 Pon rumbo a un futuro atractivo e sen paro Charla Información sobre as titulacións que se imparten na Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas Salón Actos Universidade da Coruña

13.00 - 14.00 Arqueólogos da UDC no inicio da civilización Charla Explicación e proxección dun vídeo sobre unha escavación arqueolóxica en Siria Salón Actos Universidade da Coruña

13.00 - 14.00 Se ti cambias, o clima tamén (máx. 30 estudantes) Dinámica de grupos Dinámica de grupos sobre cambio climático  Climántica Consellería de Medio Ambiente 
     e Desenvolvemento Sostible

13.00 - 13.30 O Espazo Europeo de Educación Superior Charla Relatorio informativo sobre o proceso de converxencia do ensino universitario  Salón Actos Universidade de Vigo
   a cargo de docentes e orientadores da Universidade de Vigo

13.30 - 14.00 Permiso de conducir x 1 euro ao día Charla Coñece a iniciativa da DGT “Permiso de conducir por 1 euro ao día” que facilita, aos mozos  Salón Actos DGT. Xefatura Provincial 
   e mozas de entre 17 e 25 anos, a obtención do permiso de conducir de clase B  de Tráfico da Coruña

13.30 - 14.00 A vida na USC Charla Charla a cargo de Ignacio Muñoz (Programa A Ponte) USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

14.00 - 15.00 As Probas de Acceso a Universidade Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións Salón Actos CIUG

14.00 - 14.30 Grupos Instrumentais do CMUS Superior da Coruña Concerto Jazz e percusión, alternativamente, a cargo de alumnado  Hall Consellería de Educación
   do Conservatorio Superior de Música da Coruña  e Ordenación Universitaria

15.45 - 16.45 Linguaxe publicitaria (máx. 15 estudantes) Obradoiro Coñece os elementos que configuran un anuncio e como inflúen na decisión da persoa  Hall Instituto Galego 
   consumidora e os supostos da publicidade ilícita a través da realización do cartel publicitario  de Consumo

16.00 - 16.45 Os novos títulos de grao de Química e de Bioloxía da UDC Charla Coñece os novos títulos de grao de Química e Bioloxía AulaFórum Universidade da Coruña

16.00 - 19.00 Obradoiro de Podoloxía Obradoiro Estudo das presións plantares UDC Universidade da Coruña

16.00 - 19.30 Xperimenta coa Ciencia Experimentos  Experimentos divulgativos de bioloxía e química,  UDC Universidade da Coruña
  e proxeccións proxeccións de materiais multimedias divulgativos: 
   - Observación de mostras biolóxicas: células sanguíneas,
   preparacións histolóxicas, paramecios en auga estancada
   - Globos que se inflan e desinflan sós
   - Funcionamento dun coche movido por enerxía solar
   - Funcionamento dunha máquina térmica
   - Líquidos magnéticos
   - Galletas frías pero fumegantes
   - Levitación de obxectos
   - A lombarda que cambia de cor
   - Monstro do WC

16.00 - 17.00 Xogo do elemento oculto (máx. 30 estudantes) Xogo Aprende, xogando, a recoñecer a complexidade e importancia do consumo enerxético  Climántica Consellería de Medio Ambiente
   na obtención de produtos de uso cotiá con centros de produción e consumo distantes, desde   e Desenvolvemento Sostible
   a súa produción, elaboración industrial, publicitación e comercialización. Analiza as diferenzas 
   entre países do norte e países do sur no consumo enerxético, nas alteracións do medio e na 
   obtención de rendementos económicos, debatendo as implicacións éticas

16.30 - 17.30 Pon rumbo a un futuro atractivo e sen paro Charla Información sobre as titulacións que se imparten na Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas Salón Actos Universidade da Coruña

16.30 - 17.30 A Química viva Charla - Obradoiro Realización de experimentos con distintos elementos químicos, a cargo da Facultade  USC Universidade de
   de Química da USC: Blue Bottle. Xeración de gases: gas lixeiro e gas pesado.   Santiago de Compostela
   Obtención de “nylon”. Ela soa cambia de cor. Unha reacción exotérmica. Miscible e inmiscible  Santiago de Compostela

16.30 - 18.30 A vida na Universidade de Vigo Improvisación  As asociacións teatrais de alumnos e alumnas da Universidade de Vigo  UVIGO Universidade de Vigo
  teatral presentarán dunha forma amena e divertida a vida na súa universidade 

16.45 - 17.45 Terapia Ocupacional Charla Charla sobre os estudos de Terapia Ocupacional e presentación das  AulaFórum Universidade da Coruña
   súas actividades académicas continuadas, a cargo de Inés Viana Moldes  

17.00 - 17.30 O podólogo como científico Charla Coñece o traballo que se desenvolve nunha clínica de Podoloxía,  Zona SUG Consellería de Educación 
   a cargo de Pedro Gil, da Universidade da Coruña  e Ordenación Universitaria

17.30 - 18.15 Tren de alta velocidade, grandes pontes  Charla Relatorio sobre as titulacións de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos  AulaForum Universidade da Coruña
 que cambian o mundo, auga e medio ambiente  e Enxeñaría Técnica de Obras Públicas 

17.30 - 18.00 Malabarista matemático Exhibición Exhibición de xogos malabares a cargo dun matemático malabarista USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

17.30 - 20.00 Xadrez Exhibición Participación/exhibición de alumnos visitantes con monitores da USC USC Universidade de
     Santiago de Compostela

17.30 - 18.00 Estudos Superiores de Arte Dramática Exhibición Exhibición de diferentes actividades destas ensinanzas Ensinanzas  Consellería de Educación 
    artísticas e Ordenación Universitaria

17.30 - 18.30 Se ti cambias, o clima tamén (máx. 30 estudantes) Dinámica de grupos Dinámica de grupos sobre cambio climático Climántica Consellería de Medio Ambiente 
     e Desenvolvemento Sostible

17.30 - 18.00 As Probas de Acceso á Universidade Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións Salón Actos CIUG

17.30 - 18.30 Resolución de conflitos (máx. 15 estudantes) Obradoiro Aprende a exercitar os teus dereitos a través de dinámicas de resolución de conflitos  Zona  Instituto Galego 
   de consumo: reclamación, mediación e arbitraxe de consumo Consumo de Consumo

18.00 - 19.30 Danza contemporánea Exhibición Exhibición de danza a cargo de alumnos da UDC  UDC Universidade da Coruña

18.30 - 19.00 Grupos Instrumentais do CMUS Superior da Coruña Concerto Jazz e percusión, alternativamente, a cargo de alumnado  Hall Consellería de Educación
   do Conservatorio Superior de Música da Coruña  e Ordenación Universitaria

19.00 Sorteo dun lote de produtos Sorteo Sorteo dun lote de produtos entre todos os centros que hoxe asistiron ao Forum, a cargo de GADISA Hall GADISA

HORA TÍTULO DA ACTIVIDADE TIPO DESCRICIÓN LUGAR ORGANIZA
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Vida universitaria  Atención personalizada Coñece as bolsas e axudas ao estudo, as residencias e comedores, as actividades culturais, deportivas  UDC, USC,  Universidades de A Coruña, 
   e de voluntariado, asociacionismo… que fan das universidades galegas o lugar ideal para estudar UVIGO Santiago de Compostela e Vigo

Demostracións de actividades dos distintos centros Exposición Títulos de grao e posgrao a cargo de alumnado, profesorado e persoal de administración  UDC Universidade da Coruña
e titulacións da Universidade da Coruña Demostración práctica e servizos da Universidade da Coruña

Para que serve a Filoloxía? Presentación audiovisual Coñece as diferentes vertentes dos estudos filolóxicos: literatura, cinema, UDC Universidade da Coruña
   estudos culturais, usos lingüísticos e sobre as súas posibilidades laborais

Demostracións de actividades dos distintos centros Exposición Títulos de grao e posgrao a cargo de alumnado, profesorado e persoal de administración  USC Universidade de 
e titulacións da Universidade de Santiago de Compostela Demostración práctica e servizos da Universidade de Santiago de Compostela  Santiago de Compostela

Demostración de aplicacións 3D interactivas Simulación Proxección nunha pantalla oval (80x1,8) de aplicacións interactivas 3D. USC Universidade de 
   Sistema de información xeográfica 3D navegable sobre Galicia e planetario interactivo  Santiago de Compostela

Monopatín virtual  Simulación Patín virtual co que se fan carreiras fronte a unha pantalla USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

Sofware HYSYS®  Demostración Programa empregado na simulación de procesos polas empresas químicas máis importantes USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

Operación e monitorización dun Reactor Químico Demostración Seguimento dunha reacción química nun reactor de tanques en serie co obxectivo da determinación USC Universidade de 
   da orde de reacción e da constante cinética, para a reacción de saponificación do acetato de etilo  Santiago de Compostela

Cromakey   Simulación Que é un cromakey?… Entra no mundo virtual… USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

Trivial de Linguas  Xogo - Concurso Preguntas sobre cuestións lingüísticas, literatura e cultura, a cargo da Facultade de Filoloxía da USC USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

Cartografía dos apelidos de Galicia Demostración Coñece a distribución territorial dos teus apelidos USC Universidade de
     Santiago de Compostela

Olimpíada matemática virtual Xogo - Concurso Resolución de problemas matemáticos. Facultade de Matemáticas da USC USC Universidade de
     Santiago de Compostela

Museo “Luís Iglesias” Exposición Pequena mostra da colección do Museo de Historia Natural  USC Universidade de 
   “Luís Iglesias” da Universidade de Santiago de Compostela  Santiago de Compostela

“O mundo agroforestal” por parte da Escola Politécnica  Exposición - Mostra Demostración de medición de árbores. Sistemas silvopastorais. Cúltivos herbáceos e arbóreos. USC Universidade de 
Superior do campus de LUGO  Pragas en cultivos agrícolas. Traballos de dendroloxía. Técnicas de produción de cultivos...  Santiago de Compostela
   - Exposición dun tractor
   - Réplica de cultivo hortícola
   - Plantas forestais para a práctica de medición de árbores
   - Colección de insectos de interese forestal

Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG) Atención personalizada Este centro vinculado á USC facilitará información sobre os tÍtulos ofertados, acceso, matrícula... USC - CSHG Universidade de 
     Santiago de Compostela

Sistema de Xestión do Banco de Terras de Galicia (SITEGAL) Demostración Sistema de Información Xeográfica a través da web. Coordinadores:  USC Universidade de 
   Rafael Crecente e David Miranda (Laboratorio do Territorio-USC)  Santiago de Compostela

Demostracións de actividades dos distintos centros Exposición  Títulos de grao e posgrao a cargo de alumnado, profesorado UVIGO UVIGO
e titulacións da Universidade de Vigo Demostración práctica e persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo

Información sobre as Probas de Acceso á Universidade  Atención personalizada A cargo de técnicos da CIUG CIUG CIUG
e o acceso ás titulacións

Información sobre as accións da Dirección Xeral Exposición de  Infórmate sobre as accións que en materia de ordenación e innovación educativa está a levar Dirección Xeral Consellería de Educación
de Ordenación e Innovación Educativa material multimedia a cabo a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Ordenación e e Ordenación Universitaria
    Innov. Educativa

Concurso Climántica: actividades dixitais e videoxogos Concurso Xoga e participa nas actividades dixitais e videoxogo CLMNTK de Climántica.  Climántica Consellería de Medio Ambiente 
   Constrúe un territorio mediante unha xestión enerxética e de ordenación do territorio   e Desenvolvemento Sostible
   buscando a mitigación e adaptación ao cambio climático

Climántica orientación Orientación  O grupo de orientadores do equipo Climántica orientarate sobre as oportunidades  Climántica Consellería de Medio Ambiente 
  Exhibicións interactivas da sociedade do cambio climático. Poñerase o acento nas dimensións  e Desenvolvemento Sostible
  Documentais formativas que demandará do estudante en canto a mobilidade,
   creatividade, adaptabilidade, interdisciplinariedade e visión de prevención de riscos

Orientación e información: Universidade, Atención personalizada Orientadores de ensinanza secundaria informarante sobre todo o que che interese Forum Orienta Consellería de Educación
Formación Profesional e Ensinanzas Artísticas    e Ordenación Universitaria

O xardín  Demostración Deseño de xardíns e técnicas de poda Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

Taller de actividades físico deportivas Demostración Actividades físicas para discapacitados Formación  Consellería de Educación 
   Actividades de animación varias: bádminton, xogos tradicionais, malabares... Profesional e Ordenación Universitaria

O mundo mariño  Demostración e exposición Observación mediante microscopio e lupas binoculares de fitoplancto e zooplancto Formación  Consellería de Educación 
   Aos mandos dun buque: simulador de navegación Profesional e Ordenación Universitaria

Coñecendo as funcións administrativas e de secretariado Demostración e exposición Preparación de reunións, entrevistas e viaxes; protocolo; mantemento de arquivos Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

Técnicas gráficas publicitarias Demostración Elaboración de impresos e rótulos publicitarios e serigrafiado Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

Taller de Comercio e Márketing Exposición A influencia da publicidade, merchandising e técnicas de negociación Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

FórumOrientV  Demostración Entrevistas aos participantes dos postos de FP realizadas polo alumnado  Formación  Consellería de Educación 
   do IES Imaxe e Son de Coruña. Set de informativos Profesional e Ordenación Universitaria

Técnicas de edificación e obra civil Demostración e exposición Levantamentos topográficos, planificación e deseño de obras Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

O mundo dos robots Demostración e exposición Robot móbil con detector de obstáculos.  Formación  Consellería de Educación 
   Controis hidráulicos e pneumáticos Profesional e Ordenación Universitaria

Técnicas de mecanizado industrial Demostración Deseño de pezas mecánicas, programación de maquinaria (CNC) e soldaduras Formación  Consellería de Educación 
   Controis hidráulicos e pneumáticos Profesional e Ordenación Universitaria

Talleres de hostalaría e turismo Demostración Elaboración e degustación de produtos culinarios Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

Mellora a túa imaxe persoal Demostración Peiteados, extensións, peiteado de unllas, maquillaxe de fantasía,  Formación  Consellería de Educación 
   tratamentos faciais, micropigmentación… Profesional e Ordenación Universitaria

Industrias alimentarias Exposición Información sobre estes ciclos formativos Formación Consellería de Educación
    Profesional e Ordenación Universitaria

Como instalar o teu propio equipo informático Demostración Taller de informática Formación Consellería de Educación
    Profesional e Ordenación Universitaria

Proxectos de carpintería Demostración Deseño de mobles por ordenador e prácticas de carpintería Formación Consellería de Educación
    Profesional e Ordenación Universitaria

O mundo do vehículo Exposición Funcionamento dun motor.  Formación Consellería de Educación
   Exposición de pezas do vehículo Profesional e Ordenación Universitaria

Manexo de equipamento industrial Demostración e exposición Prevención de riscos profesionais. Instalacións de aire acondicionado,  Formación Consellería de Educación
   cadro de mandos, cámaras frigoríficas e calefacción. Novas enerxías Profesional e Ordenación Universitaria

Probas básicas de laboratorio Demostración Microbioloxía dos móbiles. Extracción soxhlet (lípidos en sólidos).  Formación Consellería de Educación
   Mostra de polímeros Profesional e Ordenación Universitaria

O noso corpo: hixiene e saúde Demostración e  Antropometría básica e asesoramento do estado nutricional e risco cardiovascular. Formación Consellería de Educación
  charlas breves Técnicas de cepillado,fluorización e branqueamento Profesional e Ordenación Universitaria

Talleres de actividades socioculturais Demostración Actividade lúdica de descuberta e dinamización por diferentes espazos da mostra. Formación Consellería de Educación
   Talleres de estimulación. Interpretacións en Lingua de Signos Profesional e Ordenación Universitaria

Talleres téxtiles  Demostración Confección de pezas de roupa de punto e de marroquinería.  Formación Consellería de Educación
   Escalados, transformación de patróns e marcadas por ordenador Profesional e Ordenación Universitaria

Fabricación de produtos cerámicos Demostración Fabricación de pezas de porcelana por colada.  Formación Consellería de Educación
   Modelado de pezas en torno de alfararía. Fabricación ladrillos Profesional e Ordenación Universitaria

Estudos Superiores de:   Demostración e exposición Exposición e realización de deseños correspondentes a cada unha  Ensinanzas Consellería de Educación
Deseño de moda. Deseño de produtos.    das catro especialidades destas ensinanzas artísticas e Ordenación Universitaria
Deseño de interiores. Deseño gráfico

Estudos Superiores de Conservación e Restauración Demostración Exposición do proceso de restauración de pezas escultóricas, pictóricas e arqueolóxicas Ensinanzas Consellería de Educación
    artísticas e Ordenación Universitaria
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TÍTULO DA ACTIVIDADE TIPO DESCRICIÓN LUGAR ORGANIZA

NAVEGAR E MOITO MÁIS: PON RUMBO A UN FUTURO ATRACTIVO E SEN PARO (UDC)

Navega pola ría da Coruña no Marineda e no Breogán, os barcos de prácticas para alumnos da ETS de Náutica e Máquinas, e 
coñece as vantaxes de estudar nese centro.

Visita, de 2 horas de duración, a dous barcos de prácticas da Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas da 
Universidade da Coruña, atracados no Pantalán do Náutico da Coruña. Esta actividade, dirixida por alumnos e profesores de 
dita Escola inclúe unha conversa con estudantes universitarios sobre as titulacións que se imparten no centro, as súas 
experiencias académicas e perspectivas de traballo, poder subir a bordo dos barcos “Marineda” e “Breogán” e escoitar a 
explicación sobre as súas partes e funcionamento e, se as circunstancias climatolóxicas o permiten, facer unha pequena 
travesía pola ría da Coruña. 

Horario das visitas: 10’00 h., 12’00 h., 15’30 h. 
Lugar: Pantalán do Náutico da Coruña
En grupos de 50 persoas:
En cada embarque poderán acceder 25 persoas
As outras 25 recibirán información de alumnos e profesores na ETS de Náutica e Máquinas: visita á ETS de Náutica e 
Máquinas na que se inclúen  as seguintes actividades:
Simulador de Navegación: pequena práctica que reproduce o traballo dun/ha oficial de ponte en distintas manobras ao 
mando de distintos tipos de buques (é espectacular!!)
Visita ao Planetario da Escola
Visita ao taller de motores: ver distintos tipos de motores e máquinas, coa posta en marcha dalgunha delas
Breve charla sobre saídas profesionais destas titulacións no Salón de Actos

Se che interesa asistir, solicita a visita polo menos con 1 día de antelación mediante mensaxe electrónica a: 
forumorienta@edu.xunta.es

TELÉFONOS DE INTERESE

Secretaría do Forum Orienta 660 192 827
Expocoruña  902 110 119

Policía da Coruña  092
Ambulancias  061
Estación de Autobuses 981 184 200
Estación de Tren  981 157 507
Taxis  981 289 825 / 981 893 966
Cruz Vermella  981 222 222
Urxencias  112
Complexo Hospitalario Universitario da Coruña 981 178 000
Info Turística  618 790 665 / 981 184 340

DATAS: DO 11 AO 14 DE FEBREIRO

HORARIO: 10.00 - 20.00H.

ACCESO LIBRE
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10.00 - 12.00 Obradoiro de Software libre Obradoiro Demostracións e asesoramento sobre Software libre por parte da oficina de Software libre da UDC UDC Universidade da Coruña

10.00 - 10.45 O novo grao de Turismo Charla Coñece o novo título de grao de Turismo AulaFórum Universidade da Coruña

10.00 - 17.00 Estás fart@ de teorías e blábláblá… Obradoiro Exploración do entorno e descubrimento das súas situacións discapacitantes.  UDC Universidade da Coruña
 atrévete e actívate: coñece a diversidade!  Exploración da vida cotiá cando se ten unha discapacidade: actividades da vida diaria, 
   de educación, de traballo, de xogo, de lecer e participación na comunidade  

10.00 - 17.00 Terapia Ocupacional: eu estudei, el@s estudan Charla Alumn@s ou ex-alumn@s expoñerán os traballos realizados e presentados en congresos e  UDC Universidade da Coruña
 …e ti ?  outros foros, comentarán a titulación dende a súa perspectiva e contarán os seus proxectos
   e realidades laborais. Coordinados por Inés Viana Moldes

10.00 - 10.30 Grupos Instrumentais do CMUS Superior da Coruña Concerto Jazz e percusión, alternativamente, a cargo de alumnado  Hall Consellería de Educación
   do Conservatorio Superior de Música da Coruña  e Ordenación Universitaria

10.30 - 11.00 As Probas de Acceso a Universidade Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións Salón Actos CIUG

10.30 - 11.15 As novas titulacións de grao de  Charla Coñece os novos títulos de grao de Administración de Empresas e Economía AulaFórum Universidade da Coruña
 Administración de Empresas e Economía

10.30 - 10.45 Danza do Ventre Exhibición Exhibición desta actividade que se fai na USC USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

10.30 – 11.00 Malabarista matemático Exhibición Exhibición de xogos malabares a cargo dun matemático malabarista USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

11.00 - 12.00 O camiño cara ao éxito: experiencias  Charla Experiencia do alumnado da Facultade de Ciencias da Actividade Física e o Deporte, Salón Actos Universidade da Coruña
 nas Olimpíadas de Beijing 2008  medallistas olímpicos nos Xogos Olímpicos de Beijing 2008

11.00 - 14.00 Obradoiro de Podoloxía Obradoiro Estudo das presións plantares UDC Universidade da Coruña

11.00 - 12.00 Química viva Charla - Obradoiro Realización de experimentos con distintos elementos químicos, a cargo da Facultade  USC Universidade de
   de Química da USC: Blue Bottle. Xeración de gases: gas lixeiro e gas pesado.   Santiago de Compostela
   Obtención de “nylon”. Ela soa cambia de cor. Unha reacción exotérmica. Miscible e inmiscible

11.00 - 13.00 A vida na Universidade de Vigo Improvisación As asociacións teatrais de alumnos e alumnas da Universidade de Vigo  UVIGO Universidade de Vigo
  teatral Universidade presentarán dunha forma amena e divertida a vida na súa universidade

11.00 - 12.00 Xogo do elemento oculto (máx. 30 estudantes) Xogo Aprende, xogando, a recoñecer a complexidade e importancia do consumo enerxético na  Climántica Consellería de Medio Ambiente 
   obtención de produtos de uso cotián con centros de produción e consumo distantes, desde a   e Desenvolvemento Sostible
   súa produción, elaboración industrial, publicitación e comercialización. Analiza as diferenzas
   entre países do norte e países do sur no consumo enerxético, nas alteracións do medio e na 
   obtención de rendementos económicos, debatendo as implicacións éticas

11.00 - 11.45 Pon rumbo a un futuro atractivo e sen paro Charla Información sobre as titulacións que se imparten na Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas AulaFórum Universidade da Coruña

11.15 - 11.30 Robótica Charla Breve introdución ás bases tecnolóxicas do guiado dun robot móbil: sensores láser  USC Universidade de 
   e de ultrasóns, comportamentos do robot e intelixencia artificial  Santiago de Compostela

11.30 - 12.30 Obradoirobot Obradoiro Un robot realizará percorridos tipo “gimkana” nun circuito de obstáculos,  USC Universidade de 
   a cargo da Escola Técnica Superior de Enxeñaría da USC  Santiago de Compostela

11.30 - 12.00 SOS: problemas de conduta nos mozos Charla Coñece esta problemática, da man de M.ª Ángeles Luengo Martín,  Zona SUG Consellería de Educación
   do grupo UDIORE (Psicoloxía) da Universidade de Santiago de Compostela  e Ordenación Universitaria

11.30 - 12.00 Estudos Superiores de Arte Dramática Exhibición Exhibición de diferentes actividades destas ensinanzas Ensinanzas  Consellería de Educación
    artísticas e Ordenación Universitaria

11.30 - 13.00 Xperimenta coa Ciencia Experimentos  Experimentos divulgativos de bioloxía e química,  UDC Universidade da Coruña
  e proxeccións proxeccións de materiais multimedias divulgativos: 
   - Observación de mostras biolóxicas: células sanguíneas,
   preparacións histolóxicas, paramecios en auga estancada
   - Globos que se inflan e desinflan sós
   - Funcionamento dun coche movido por enerxía solar
   - Funcionamento dunha máquina térmica
   - Líquidos magnéticos
   - Galletas frías pero fumegantes
   - Levitación de obxectos
   - A lombarda que cambia de cor
   - Monstro do WC

11.30 - 12.30 Linguaxe publicitaria (máx. 15 estudantes) Obradoiro Coñece os elementos que configuran un anuncio e como inflúen na decisión da persoa  Zona  Instituto Galego 
   consumidora e os supostos da publicidade ilícita a través da realización do cartel publicitario Consumo de Consumo
   académicas continuadas, a cargo de Inés Viana Moldes

11.30 - 12.00 Tecnoloxía e linguas Demostración Demostración do emprego dalgúns recursos tecnolóxicos para os estudos lingüísticos  UDC Universidade da Coruña
   ou con aplicacións industriais: programas de recoñecemento de voz, 
   programas de conversión de texto en voz, tradución automática…

12.00 - 13.00 Se ti cambias, o clima tamén (máx. 30 estudantes) Dinámica de grupos Dinámica de grupos sobre cambio climático  Climántica Consellería de Medio Ambiente 
     e Desenvolvemento Sostible

12.00 - 12.45 Tren de alta velocidade, grandes pontes  Charla Relatorio sobre as titulacións de Enxeñaría de Camiños,  AulaFórum Universidade da Coruña
 que cambian o mundo, auga e medio ambiente  Canais e Portos e Enxeñaría Técnica de Obras Públicas  

12.30 - 13.00 Onde aloxarse na Universidade de Santiago de Compostela? Charla Charla e posterior coloquio a cargo da directora da área de residencias da USC  USC Universidade de 
   sobre a oferta de prazas, servizos, actividades... nas residencias universitarias  Santiago de Compostela

12.30 - 13.00 Capoeira Exhibición - Charla Exhibición desta actividade deportiva que se fai na USC USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

12.30 - 13.00 As Probas de Acceso a Universidade Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións Salón Actos CIUG

12.30 - 13.30 Resolución de conflitos (máx. 15 estudantes) Obradoiro Aprende a exercitar os teus dereitos a través de dinámicas de resolución de conflitos  Zona  Instituto Galego 
   de consumo: reclamación, mediación e arbitraxe de consumo Consumo de Consumo

13.00 - 13.30 O Espazo Europeo de Educación Superior Charla Relatorio informativo sobre o proceso de converxencia do ensino universitario  Salón Actos Universidade de Vigo
   a cargo de docentes e orientadores da Universidade de Vigo

13.00 - 14.00 Terapia Ocupacional Charla Charla sobre os estudos de Terapia Ocupacional e presentación das súas actividades  AulaFórum Universidade da Coruña
   académicas continuadas, a cargo de Inés Viana Moldes

13.00 - 14.00 Se ti cambias, o clima tamén (máx. 30 estudantes) Dinámica de grupos Dinámica de grupos sobre cambio climático Climántica Consellería de Medio Ambiente 
     e Desenvolvemento Sostible

13.30 - 14.00 Permiso de conducir X 1 euro ao día Charla Coñece a iniciativa da DGT “Permiso de conducir por 1 � ao día” que facilita, aos mozos  Salón Actos DGT. Xefatura Provincial 
   e mozas de entre 17 e 25 anos, a obtención do permiso de conducir de clase B  de Tráfico da Coruña

13.30 - 14.00 A USC Charla - Coloquio Charla dirixida ás ANPA, a cargo do profesor Luís Hervella do programa “A Ponte” USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

15.45 - 16.45 Linguaxe publicitaria (máx. 15 estudantes) Obradoiro Coñece os elementos que configuran un anuncio e como inflúen na decisión da persoa  Zona  Instituto Galego 
   consumidora e os supostos da publicidade ilícita a través da realización do cartel publicitario Consumo de Consumo

16.00 - 19.00 Obradoiro de podoloxía Obradoiro Estudo das presións plantares UDC Universidade da Coruña

16.00 - 17.00 Terapia Ocupacional Charla Charla sobre os estudos de Terapia Ocupacional e presentación das súas actividades  UDC Universidade da Coruña
   académicas continuadas, a cargo de Inés Viana Moldes

16.00 - 19.30 Xperimenta coa Ciencia Experimentos  Experimentos divulgativos de bioloxía e química,  UDC Universidade da Coruña
  e proxeccións proxeccións de materiais multimedias divulgativos: 
   - Observación de mostras biolóxicas: células sanguíneas,
   preparacións histolóxicas, paramecios en auga estancada
   - Globos que se inflan e desinflan sós
   - Funcionamento dun coche movido por enerxía solar
   - Funcionamento dunha máquina térmica
   - Líquidos magnéticos
   - Galletas frías pero fumegantes
   - Levitación de obxectos
   - A lombarda que cambia de cor
   - Monstro do WC

16.00 - 18.00 Obradoiro de toma de tensións Obradoiro Demostración das tarefas profesionais do enfermeiro/a UDC Universidade da Coruña

16.00 - 19.00 Obradoiro de toma de glucemias Obradoiro Demostración das tarefas profesionais do enfermeiro/a UDC Universidade da Coruña

16.00 - 17.00 Xogo do elemento oculto (máx. 30 estudantes) Xogo Aprende, xogando, a recoñecer a complexidade e importancia do consumo enerxético  Climántica Consellería de Medio Ambiente
   na obtención de produtos de uso cotián con centros de produción e consumo distantes,   e Desenvolvemento Sostible
   desde a súa produción, elaboración industrial, publicitación e comercialización.  
   Analiza as diferenzas entre países do norte e países do sur no consumo enerxético, 
   nas alteracións do medio e na obtención 
   de rendementos económicos, debatendo as implicacións éticas

16.30 - 17.30 A Química viva Charla - Obradoiro Realización de experimentos con distintos elementos químicos, a cargo da Facultade  USC Universidade de
   de Química da USC: Blue Bottle. Xeración de gases: gas lixeiro e gas pesado.   Santiago de Compostela
   Obtención de “nylon”. Ela soa cambia de cor. Unha reacción exotérmica. Miscible e inmiscible

16.30 - 18.30 A vida na Universidade de Vigo Improvisación  As asociacións teatrais de alumnos e alumnas da Universidade de Vigo presentarán  UVIGO Universidade de Vigo
  teatral dunha forma amena e divertida a vida na súa universidade

17.00 - 17.45 Tren de alta velocidade, grandes pontes  Charla Relatorio sobre as titulacións de Enxeñaría de Camiños,  UDC Universidade da Coruña
 que cambian o mundo, auga e medio ambiente  Canais e Portos e Enxeñaría Técnica de Obras Públicas  

17.00 - 18.00 Obradoiro de reanimación cardiopulmonar Obradoiro Demostración das tarefas profesionais do enfermeiro/a UDC Universidade da Coruña

17.00 - 17.30 Como evitar a falsificación de documentos e imaxes Charla Coñece este tema da man de Alberto Malvido e Caridad Alonso,  Zona SUG Consellería de Educación 
   do grupo Teoría do sinal - Bit Oceans da Universidade de Vigo  e Ordenación Universitaria

17.00 - 17.45 Danza do Ventre Exhibición Exhibición desta actividade que se fai na USC USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

17.30 - 18.00 As Probas de Acceso á Universidade Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións Salón Actos CIUG

17.30 - 18.00 Estudos Superiores de Arte Dramática Exhibición Exhibición de diferentes actividades destas ensinanzas Ensinanzas Consellería de Educación 
    artísticas e Ordenación Universitaria

18.00 - 18.45 Os astros que podemos ver no ceo Charla Charla de Astronomía Básica a cargo de Pedro Campo Díaz USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

18.00 - 18.30 Se ti cambias, o clima tamén (máx. 30 estudantes) Dinámica de grupos Dinámica de grupos sobre cambio climático Climántica Consellería de Medio Ambiente 
     e Desenvolvemento Sostible

18.30 - 19.30 Actuación musical Concerto Grupos de música de alumnos da UDC UDC Universidade da Coruña

18.30 - 20.00 Xadrez Exhibición Participación/exhibición de alumnos visitantes con monitores da USC USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

18.30 - 19.30 Resolución de conflitos (máx. 15 estudantes) Obradoiro Aprende a exercitar os teus dereitos a través de dinámicas de resolución de conflitos  Zona  Instituto Galego 
   de consumo: reclamación, mediación e arbitraxe de consumo Consumo de Consumo

18.30 - 19.00 Grupos Instrumentais do CMUS Superior da Coruña Concerto Jazz e percusión, alternativamente, a cargo de alumnado  Hall Consellería de Educación
   do Conservatorio Superior de Música da Coruña  e Ordenación Universitaria

19.00 Sorteo dun lote de produtos Sorteo Sorteo dun lote de produtos entre todos os centros que hoxe asistiron  Hall GADISA
   ao Fórum, a cargo de GADISA

HORA TÍTULO DA ACTIVIDADE TIPO DESCRICIÓN LUGAR ORGANIZA
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Vida universitaria  Atención personalizada Coñece as bolsas e axudas ao estudo, as residencias e comedores, as actividades culturais, deportivas  UDC, USC,  Universidades de A Coruña, 
   e de voluntariado, asociacionismo… que fan das universidades galegas o lugar ideal para estudar UVIGO Santiago de Compostela e Vigo

Demostracións de actividades dos distintos centros Exposición Títulos de grao e posgrao a cargo de alumnado, profesorado e persoal de administración  UDC Universidade da Coruña
e titulacións da Universidade da Coruña Demostración práctica e servizos da Universidade da Coruña

Para que serve a Filoloxía? Presentación audiovisual Coñece as diferentes vertentes dos estudos filolóxicos: literatura, cinema, UDC Universidade da Coruña
   estudos culturais, usos lingüísticos e sobre as súas posibilidades laborais

Demostracións de actividades dos distintos centros Exposición Títulos de grao e posgrao a cargo de alumnado, profesorado e persoal de administración  USC Universidade de 
e titulacións da Universidade de Santiago de Compostela Demostración práctica e servizos da Universidade de Santiago de Compostela  Santiago de Compostela

Demostración de aplicacións 3D interactivas Simulación Proxección nunha pantalla oval (80x1,8) de aplicacións interactivas 3D. USC Universidade de 
   Sistema de información xeográfica 3D navegable sobre Galicia e planetario interactivo  Santiago de Compostela

Monopatín virtual  Simulación Patín virtual co que se fan carreiras fronte a unha pantalla USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

Sofware HYSYS®  Demostración Programa empregado na simulación de procesos polas empresas químicas máis importantes USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

Operación e monitorización dun Reactor Químico Demostración Seguimento dunha reacción química nun reactor de tanques en serie co obxectivo da determinación USC Universidade de 
   da orde de reacción e da constante cinética, para a reacción de saponificación do acetato de etilo  Santiago de Compostela

Cromakey   Simulación Que é un cromakey?… Entra no mundo virtual… USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

Trivial de Linguas  Xogo - Concurso Preguntas sobre cuestións lingüísticas, literatura e cultura, a cargo da Facultade de Filoloxía da USC USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

Cartografía dos apelidos de Galicia Demostración Coñece a distribución territorial dos teus apelidos USC Universidade de
     Santiago de Compostela

Olimpíada matemática virtual Xogo - Concurso Resolución de problemas matemáticos. Facultade de Matemáticas da USC USC Universidade de
     Santiago de Compostela

Museo “Luís Iglesias” Exposición Pequena mostra da colección do Museo de Historia Natural  USC Universidade de 
   “Luís Iglesias” da Universidade de Santiago de Compostela  Santiago de Compostela

“O mundo agroforestal” por parte da Escola Politécnica  Exposición - Mostra Demostración de medición de árbores. Sistemas silvopastorais. Cúltivos herbáceos e arbóreos.   USC Universidade de 
Superior do campus de LUGO  Pragas en cultivos agrícolas. Traballos de dendroloxía. Técnicas de produción de cultivos...  Santiago de Compostela
   - Exposición dun tractor
   - Réplica de cultivo hortícola
   - Plantas forestais para a práctica de medición de árbores
   - Colección de insectos de interese forestal

Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG) Atención personalizada Este centro vinculado á USC facilitará información sobre os tÍtulos ofertados, acceso, matrícula... USC - CSHG Universidade de 
     Santiago de Compostela

Sistema de Xestión do Banco de Terras de Galicia (SITEGAL) Demostración Sistema de Información Xeográfica a través da web. Coordinadores:  USC Universidade de 
   Rafael Crecente e David Miranda (Laboratorio do Territorio-USC)  Santiago de Compostela

Demostracións de actividades dos distintos centros Exposición  Títulos de grao e posgrao a cargo de alumnado, profesorado UVIGO UVIGO
e titulacións da Universidade de Vigo Demostración práctica e persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo

Información sobre as Probas de Acceso á Universidade  Atención personalizada A cargo de técnicos da CIUG CIUG CIUG
e o acceso ás titulacións

Información sobre as accións da Dirección Xeral Exposición de  Infórmate sobre as accións que en materia de ordenación e innovación educativa está a levar Dirección Xeral Consellería de Educación
de Ordenación e Innovación Educativa material multimedia a cabo a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Ordenación e e Ordenación Universitaria
    Innov. Educativa

Concurso Climántica: actividades dixitais e videoxogos Concurso Xoga e participa nas actividades dixitais e videoxogo CLMNTK de Climántica.  Climántica Consellería de Medio Ambiente 
   Constrúe un territorio mediante unha xestión enerxética e de ordenación do territorio   e Desenvolvemento Sostible
   buscando a mitigación e adaptación ao cambio climático

Climántica orientación Orientación  O grupo de orientadores do equipo Climántica orientarate sobre as oportunidades  Climántica Consellería de Medio Ambiente 
  Exhibicións interactivas da sociedade do cambio climático. Poñerase o acento nas dimensións  e Desenvolvemento Sostible
  Documentais formativas que demandará do estudante en canto a mobilidade,
   creatividade, adaptabilidade, interdisciplinariedade e visión de prevención de riscos

Orientación e información: Universidade, Atención personalizada Orientadores de ensinanza secundaria informarante sobre todo o que che interese Forum Orienta Consellería de Educación
Formación Profesional e Ensinanzas Artísticas    e Ordenación Universitaria

O xardín  Demostración Deseño de xardíns e técnicas de poda Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

Taller de actividades físico deportivas Demostración Actividades físicas para discapacitados Formación  Consellería de Educación 
   Actividades de animación varias: bádminton, xogos tradicionais, malabares... Profesional e Ordenación Universitaria

O mundo mariño  Demostración e exposición Observación mediante microscopio e lupas binoculares de fitoplancto e zooplancto Formación  Consellería de Educación 
   Aos mandos dun buque: simulador de navegación Profesional e Ordenación Universitaria

Coñecendo as funcións administrativas e de secretariado Demostración e exposición Preparación de reunións, entrevistas e viaxes; protocolo; mantemento de arquivos Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

Técnicas gráficas publicitarias Demostración Elaboración de impresos e rótulos publicitarios e serigrafiado Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

Taller de Comercio e Márketing Exposición A influencia da publicidade, merchandising e técnicas de negociación Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

FórumOrientV  Demostración Entrevistas aos participantes dos postos de FP realizadas polo alumnado  Formación  Consellería de Educación 
   do IES Imaxe e Son de Coruña. Set de informativos Profesional e Ordenación Universitaria

Técnicas de edificación e obra civil Demostración e exposición Levantamentos topográficos, planificación e deseño de obras Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

O mundo dos robots Demostración e exposición Robot móbil con detector de obstáculos.  Formación  Consellería de Educación 
   Controis hidráulicos e pneumáticos Profesional e Ordenación Universitaria

Técnicas de mecanizado industrial Demostración Deseño de pezas mecánicas, programación de maquinaria (CNC) e soldaduras Formación  Consellería de Educación 
   Controis hidráulicos e pneumáticos Profesional e Ordenación Universitaria

Talleres de hostalaría e turismo Demostración Elaboración e degustación de produtos culinarios Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

Mellora a túa imaxe persoal Demostración Peiteados, extensións, peiteado de unllas, maquillaxe de fantasía,  Formación  Consellería de Educación 
   tratamentos faciais, micropigmentación… Profesional e Ordenación Universitaria

Industrias alimentarias Exposición Información sobre estes ciclos formativos Formación Consellería de Educación
    Profesional e Ordenación Universitaria

Como instalar o teu propio equipo informático Demostración Taller de informática Formación Consellería de Educación
    Profesional e Ordenación Universitaria

Proxectos de carpintería Demostración Deseño de mobles por ordenador e prácticas de carpintería Formación Consellería de Educación
    Profesional e Ordenación Universitaria

O mundo do vehículo Exposición Funcionamento dun motor.  Formación Consellería de Educación
   Exposición de pezas do vehículo Profesional e Ordenación Universitaria

Manexo de equipamento industrial Demostración e exposición Prevención de riscos profesionais. Instalacións de aire acondicionado,  Formación Consellería de Educación
   cadro de mandos, cámaras frigoríficas e calefacción. Novas enerxías Profesional e Ordenación Universitaria

Probas básicas de laboratorio Demostración Microbioloxía dos móbiles. Extracción soxhlet (lípidos en sólidos).  Formación Consellería de Educación
   Mostra de polímeros Profesional e Ordenación Universitaria

O noso corpo: hixiene e saúde Demostración e  Antropometría básica e asesoramento do estado nutricional e risco cardiovascular. Formación Consellería de Educación
  charlas breves Técnicas de cepillado,fluorización e branqueamento Profesional e Ordenación Universitaria

Talleres de actividades socioculturais Demostración Actividade lúdica de descuberta e dinamización por diferentes espazos da mostra. Formación Consellería de Educación
   Talleres de estimulación. Interpretacións en Lingua de Signos Profesional e Ordenación Universitaria

Talleres téxtiles  Demostración Confección de pezas de roupa de punto e de marroquinería.  Formación Consellería de Educación
   Escalados, transformación de patróns e marcadas por ordenador Profesional e Ordenación Universitaria

Fabricación de produtos cerámicos Demostración Fabricación de pezas de porcelana por colada.  Formación Consellería de Educación
   Modelado de pezas en torno de alfararía. Fabricación ladrillos Profesional e Ordenación Universitaria

Estudos Superiores de:   Demostración e exposición Exposición e realización de deseños correspondentes a cada unha  Ensinanzas Consellería de Educación
Deseño de moda. Deseño de produtos.    das catro especialidades destas ensinanzas artísticas e Ordenación Universitaria
Deseño de interiores. Deseño gráfico

Estudos Superiores de Conservación e Restauración Demostración Exposición do proceso de restauración de pezas escultóricas, pictóricas e arqueolóxicas Ensinanzas Consellería de Educación
    artísticas e Ordenación Universitaria
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TÍTULO DA ACTIVIDADE TIPO DESCRICIÓN LUGAR ORGANIZA

NAVEGAR E MOITO MÁIS: PON RUMBO A UN FUTURO ATRACTIVO E SEN PARO (UDC)

Navega pola ría da Coruña no Marineda e no Breogán, os barcos de prácticas para alumnos da ETS de Náutica e Máquinas, e 
coñece as vantaxes de estudar nese centro.

Visita, de 2 horas de duración, a dous barcos de prácticas da Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas da 
Universidade da Coruña, atracados no Pantalán do Náutico da Coruña. Esta actividade, dirixida por alumnos e profesores de 
dita Escola inclúe unha conversa con estudantes universitarios sobre as titulacións que se imparten no centro, as súas 
experiencias académicas e perspectivas de traballo, poder subir a bordo dos barcos “Marineda” e “Breogán” e escoitar a 
explicación sobre as súas partes e funcionamento e, se as circunstancias climatolóxicas o permiten, facer unha pequena 
travesía pola ría da Coruña. 

Horario das visitas: 10’00 h., 12’00 h., 15’30 h. 
Lugar: Pantalán do Náutico da Coruña
En grupos de 50 persoas:
En cada embarque poderán acceder 25 persoas
As outras 25 recibirán información de alumnos e profesores na ETS de Náutica e Máquinas: visita á ETS de Náutica e 
Máquinas na que se inclúen  as seguintes actividades:
Simulador de Navegación: pequena práctica que reproduce o traballo dun/ha oficial de ponte en distintas manobras ao 
mando de distintos tipos de buques (é espectacular!!)
Visita ao Planetario da Escola
Visita ao taller de motores: ver distintos tipos de motores e máquinas, coa posta en marcha dalgunha delas
Breve charla sobre saídas profesionais destas titulacións no Salón de Actos

Se che interesa asistir, solicita a visita polo menos con 1 día de antelación mediante mensaxe electrónica a: 
forumorienta@edu.xunta.es

DATAS: DO 11 AO 14 DE FEBREIRO // HORARIO: 10.00 - 20.00H.

ACCESO LIBRE



10.00 - 12.00 Obradoiro de Software libre Obradoiro Demostracións e asesoramento sobre Software libre por parte da oficina de Software libre da UDC UDC Universidade da Coruña

10.00 - 10.30 Grupos Instrumentais do CMUS Superior da Coruña Concerto Jazz e percusión, alternativamente, a cargo de alumnado  Hall Consellería de Educación
   do Conservatorio Superior de Música da Coruña  e Ordenación Universitaria

10.30 - 11.00 As Probas de Acceso a Universidade Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións Salón Actos CIUG

11.00 - 11.30 Ensino Superior en Galicia.  Charla Estudar nas universidades galegas, a nova estrutura dos estudos e a vida nos campus. Salón Actos Consellería de Educación
 Charla dirixida a alumnos, profesores e ANPA  Estudar en Formación profesional e Ensinanzas artísticas.  e Ordenación Universitaria
   Bolsas, axudas e premios ao estudo.

11.00 - 12.00 A Química viva Charla - Obradoiro Realización de experimentos con distintos elementos químicos, a cargo da Facultade  USC Universidade de
   de Química da USC: Blue Bottle. Xeración de gases: gas lixeiro e gas pesado.   Santiago de Compostela
   Obtención de “nylon”. Ela soa cambia de cor. Unha reacción exotérmica. Miscible e inmiscible

11.00 - 13.00 A vida na Universidade de Vigo Improvisación  As asociacións teatrais de alumnos e alumnas da Universidade de Vigo  UVIGO Universidade de Vigo
  teatral presentarán dunha forma amena e divertida a vida na súa universidade  

11.30 - 12.00 Estudos Superiores de Arte Dramática Exhibición Exhibición de diferentes actividades destas ensinanzas Ensinanzas Consellería de Educación 
    artísticas e Ordenación Universitaria

11.30 - 13.00 Xperimenta coa Ciencia Experimentos  Experimentos divulgativos de bioloxía e química,  UDC Universidade da Coruña
  e proxeccións proxeccións de materiais multimedias divulgativos: 
   - Observación de mostras biolóxicas: células sanguíneas,
   preparacións histolóxicas, paramecios en auga estancada
   - Globos que se inflan e desinflan sós
   - Funcionamento dun coche movido por enerxía solar
   - Funcionamento dunha máquina térmica
   - Líquidos magnéticos
   - Galletas frías pero fumegantes
   - Levitación de obxectos
   - A lombarda que cambia de cor
   - Monstro do WC

11.30 - 12.30 Linguaxe publicitaria (máx. 15 estudantes) Obradoiro Coñece os elementos que configuran un anuncio e como inflúen na decisión Zona Instituto Galego 
   da persoa consumidora e os supostos da publicidade ilícita  Consumo de Consumo
   a través da realización do cartel publicitario

12.30 - 13.00 Capoeira Exhibición - Charla Exhibición desta actividade deportiva que se fai na USC USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

12.30 - 13.00 As Probas de Acceso a Universidade Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións Salón Actos CIUG

12.30 - 13.30 Resolución de conflitos (máx. 15 estudantes) Obradoiro Aprende a exercitar os teus dereitos a través de dinámicas de resolución Zona  Instituto Galego 
   de conflitos de consumo: reclamación, mediación e arbitraxe de consumo Consumo de Consumo

13.00 - 13.30 Cos pés en Galicia estamos no mundo Charla - coloquio Charla informativa sobre os programas de mobilidade na USC:  USC Universidade de
   ERASMUS, SICUE, XAN DE FORCADOS…  Santiago de Compostela

13.00 - 13.30 Ensino Superior en Galicia. Charla dirixida  Charla Estudar nas universidades galegas, a nova estrutura dos estudos e a vida nos campus. Salón Actos Consellería de Educación
 Charla dirixida a alumnos, profesores e ANPA  Estudar en Formación profesional e Ensinanzas artísticas.  e Ordenación Universitaria
   Bolsas, axudas e premios ao estudo.

13.00 - 13.30 O traballo despois da Universidade Rolda de prensa Os universitarios e o emprego: taxas de emprego, promoción no emprego,  Zona SUG ACSUG
   tempo de incorporación ao mercado laboral, estabilidade do emprego...

13.30 - 14.00 Permiso de conducir X 1 euro ao día Charla Coñece a iniciativa da DGT “Permiso de conducir por 1 � ao día” que facilita,  Salón Actos DGT. Xefatura Provincial 
   aos mozos e mozas de entre 17 e 25 anos, a obtención do permiso de conducir de clase B  de Tráfico da Coruña

13.30 - 14.00 O Espazo Europeo de Educación Superior Charla Relatorio informativo sobre o proceso de converxencia do ensino universitario  UVIGO Universidade de Vigo
   a cargo de docentes e orientadores da Universidade de Vigo

13.30 - 14.00 A USC Charla - Coloquio Charla dirixida ás ANPA, a cargo do profesor Luís Hervella do programa “A Ponte” USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

13.30 - 14.00 Grupos Instrumentais do CMUS Superior da Coruña Concerto Jazz e percusión, alternativamente, a cargo de alumnado  Hall Consellería de Educacióndo
   Conservatorio Superior de Música da Coruña  e Ordenación Universitaria

15.45 - 16.45 Linguaxe publicitaria (máx. 15 estudantes) Obradoiro Coñece os elementos que configuran un anuncio e como inflúen na decisión Zona Instituto Galego 
   da persoa consumidora e os supostos da publicidade ilícita  Consumo de Consumo
   a través da realización do cartel publicitario

16.00 - 19.30 Xperimenta coa Ciencia Experimentos  Experimentos divulgativos de bioloxía e química,  UDC Universidade da Coruña
  e proxeccións proxeccións de materiais multimedias divulgativos: 
   - Observación de mostras biolóxicas: células sanguíneas,
   preparacións histolóxicas, paramecios en auga estancada
   - Globos que se inflan e desinflan sós
   - Funcionamento dun coche movido por enerxía solar
   - Funcionamento dunha máquina térmica
   - Líquidos magnéticos
   - Galletas frías pero fumegantes
   - Levitación de obxectos
   - A lombarda que cambia de cor
   - Monstro do WC

16.30 - 17.30 A Química viva Charla - Obradoiro Realización de experimentos con distintos elementos químicos, a cargo da Facultade  USC Universidade de
   de Química da USC: Blue Bottle. Xeración de gases: gas lixeiro e gas pesado.   Santiago de Compostela
   Obtención de “nylon”. Ela soa cambia de cor. Unha reacción exotérmica. Miscible e inmiscible

16.30 - 18.30 A vida na Universidade de Vigo Improvisación  As asociacións teatrais de alumnos e alumnas da Universidade de Vigo  UVIGO Universidade de Vigo
  teatral presentarán dunha forma amena e divertida a vida na súa universidade

17.30 - 18.00 Capoeira Exhibición - Charla Exhibición desta actividade deportiva que se fai na USC USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

17.30 - 18.00 As Probas de Acceso á Universidade Charla Información sobre as Probas de Acceso á Universidade e o acceso ás titulacións Salón Actos CIUG

17.30 - 18.00 Estudos Superiores de Arte Dramática Exhibición Exhibición de diferentes actividades destas ensinanzas Ensinanzas  Consellería de Educación 
    artísticas e Ordenación Universitaria

17.30 - 18.30 Resolución de conflitos (máx. 15 estudantes) Obradoiro Aprende a exercitar os teus dereitos a través de dinámicas de resolución  Zona  Instituto Galego 
   de conflitos de consumo: reclamación, mediación e arbitraxe de consumo Consumo de Consumo

18.30 - 19.00 Grupos Instrumentais do CMUS Superior da Coruña Concerto Jazz e percusión, alternativamente, a cargo de alumnado  Hall Consellería de Educación
   do Conservatorio Superior de Música da Coruña  e Ordenación Universitaria

19.00 Sorteo dun lote de produtos Sorteo Sorteo dun lote de produtos entre todas as personas que hoxe asistiron  Hall GADISA
   ao Fórum, a cargo de GADISA

HORA TÍTULO DA ACTIVIDADE TIPO DESCRICIÓN LUGAR ORGANIZA
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Vida universitaria  Atención personalizada Coñece as bolsas e axudas ao estudo, as residencias e comedores, as actividades culturais, deportivas  UDC, USC,  Universidades de A Coruña, 
   e de voluntariado, asociacionismo… que fan das universidades galegas o lugar ideal para estudar UVIGO Santiago de Compostela e Vigo

Demostracións de actividades dos distintos centros Exposición Títulos de grao e posgrao a cargo de alumnado, profesorado e persoal de administración  UDC Universidade da Coruña
e titulacións da Universidade da Coruña Demostración práctica e servizos da Universidade da Coruña

Para que serve a Filoloxía? Presentación audiovisual Coñece as diferentes vertentes dos estudos filolóxicos: literatura, cinema, UDC Universidade da Coruña
   estudos culturais, usos lingüísticos e sobre as súas posibilidades laborais

Demostracións de actividades dos distintos centros Exposición Títulos de grao e posgrao a cargo de alumnado, profesorado e persoal de administración  USC Universidade de 
e titulacións da Universidade de Santiago de Compostela Demostración práctica e servizos da Universidade de Santiago de Compostela  Santiago de Compostela

Demostración de aplicacións 3D interactivas Simulación Proxección nunha pantalla oval (80x1,8) de aplicacións interactivas 3D. USC Universidade de 
   Sistema de información xeográfica 3D navegable sobre Galicia e planetario interactivo  Santiago de Compostela

Monopatín virtual  Simulación Patín virtual co que se fan carreiras fronte a unha pantalla USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

Sofware HYSYS®  Demostración Programa empregado na simulación de procesos polas empresas químicas máis importantes USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

Operación e monitorización dun Reactor Químico Demostración Seguimento dunha reacción química nun reactor de tanques en serie co obxectivo da determinación USC Universidade de 
   da orde de reacción e da constante cinética, para a reacción de saponificación do acetato de etilo  Santiago de Compostela

Cromakey   Simulación Que é un cromakey?… Entra no mundo virtual… USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

Trivial de Linguas  Xogo - Concurso Preguntas sobre cuestións lingüísticas, literatura e cultura, a cargo da Facultade de Filoloxía da USC USC Universidade de 
     Santiago de Compostela

Cartografía dos apelidos de Galicia Demostración Coñece a distribución territorial dos teus apelidos USC Universidade de
     Santiago de Compostela

Olimpíada matemática virtual Xogo - Concurso Resolución de problemas matemáticos. Facultade de Matemáticas da USC USC Universidade de
     Santiago de Compostela

Museo “Luís Iglesias” Exposición Pequena mostra da colección do Museo de Historia Natural  USC Universidade de 
   “Luís Iglesias” da Universidade de Santiago de Compostela  Santiago de Compostela

“O mundo agroforestal” por parte da Escola Politécnica  Exposición - Mostra Demostración de medición de árbores. Sistemas silvopastorais. Cúltivos herbáceos e arbóreos.   USC Universidade de 
Superior do campus de LUGO  Pragas en cultivos agrícolas. Traballos de dendroloxía. Técnicas de produción de cultivos...  Santiago de Compostela
   - Exposición dun tractor
   - Réplica de cultivo hortícola
   - Plantas forestais para a práctica de medición de árbores
   - Colección de insectos de interese forestal

Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG) Atención personalizada Este centro vinculado á USC facilitará información sobre os tÍtulos ofertados, acceso, matrícula... USC - CSHG Universidade de 
     Santiago de Compostela

Sistema de Xestión do Banco de Terras de Galicia (SITEGAL) Demostración Sistema de Información Xeográfica a través da web. Coordinadores:  USC Universidade de 
   Rafael Crecente e David Miranda (Laboratorio do Territorio-USC)  Santiago de Compostela

Demostracións de actividades dos distintos centros Exposición  Títulos de grao e posgrao a cargo de alumnado, profesorado UVIGO UVIGO
e titulacións da Universidade de Vigo Demostración práctica e persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo

Información sobre as Probas de Acceso á Universidade  Atención personalizada A cargo de técnicos da CIUG CIUG CIUG
e o acceso ás titulacións

Información sobre as accións da Dirección Xeral Exposición de  Infórmate sobre as accións que en materia de ordenación e innovación educativa está a levar Dirección Xeral Consellería de Educación
de Ordenación e Innovación Educativa material multimedia a cabo a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Ordenación e e Ordenación Universitaria
    Innov. Educativa

Concurso Climántica: actividades dixitais e videoxogos Concurso Xoga e participa nas actividades dixitais e videoxogo CLMNTK de Climántica.  Climántica Consellería de Medio Ambiente 
   Constrúe un territorio mediante unha xestión enerxética e de ordenación do territorio   e Desenvolvemento Sostible
   buscando a mitigación e adaptación ao cambio climático

Climántica orientación Orientación  O grupo de orientadores do equipo Climántica orientarate sobre as oportunidades  Climántica Consellería de Medio Ambiente 
  Exhibicións interactivas da sociedade do cambio climático. Poñerase o acento nas dimensións  e Desenvolvemento Sostible
  Documentais formativas que demandará do estudante en canto a mobilidade,
   creatividade, adaptabilidade, interdisciplinariedade e visión de prevención de riscos

Orientación e información: Universidade, Atención personalizada Orientadores de ensinanza secundaria informarante sobre todo o que che interese Forum Orienta Consellería de Educación
Formación Profesional e Ensinanzas Artísticas    e Ordenación Universitaria

O xardín  Demostración Deseño de xardíns e técnicas de poda Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

Taller de actividades físico deportivas Demostración Actividades físicas para discapacitados Formación  Consellería de Educación 
   Actividades de animación varias: bádminton, xogos tradicionais, malabares... Profesional e Ordenación Universitaria

O mundo mariño  Demostración e exposición Observación mediante microscopio e lupas binoculares de fitoplancto e zooplancto Formación  Consellería de Educación 
   Aos mandos dun buque: simulador de navegación Profesional e Ordenación Universitaria

Coñecendo as funcións administrativas e de secretariado Demostración e exposición Preparación de reunións, entrevistas e viaxes; protocolo; mantemento de arquivos Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

Técnicas gráficas publicitarias Demostración Elaboración de impresos e rótulos publicitarios e serigrafiado Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

Taller de Comercio e Márketing Exposición A influencia da publicidade, merchandising e técnicas de negociación Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

FórumOrientV  Demostración Entrevistas aos participantes dos postos de FP realizadas polo alumnado  Formación  Consellería de Educación 
   do IES Imaxe e Son de Coruña. Set de informativos Profesional e Ordenación Universitaria

Técnicas de edificación e obra civil Demostración e exposición Levantamentos topográficos, planificación e deseño de obras Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

O mundo dos robots Demostración e exposición Robot móbil con detector de obstáculos.  Formación  Consellería de Educación 
   Controis hidráulicos e pneumáticos Profesional e Ordenación Universitaria

Técnicas de mecanizado industrial Demostración Deseño de pezas mecánicas, programación de maquinaria (CNC) e soldaduras Formación  Consellería de Educación 
   Controis hidráulicos e pneumáticos Profesional e Ordenación Universitaria

Talleres de hostalaría e turismo Demostración Elaboración e degustación de produtos culinarios Formación  Consellería de Educación 
    Profesional e Ordenación Universitaria

Mellora a túa imaxe persoal Demostración Peiteados, extensións, peiteado de unllas, maquillaxe de fantasía,  Formación  Consellería de Educación 
   tratamentos faciais, micropigmentación… Profesional e Ordenación Universitaria

Industrias alimentarias Exposición Información sobre estes ciclos formativos Formación Consellería de Educación
    Profesional e Ordenación Universitaria

Como instalar o teu propio equipo informático Demostración Taller de informática Formación Consellería de Educación
    Profesional e Ordenación Universitaria

Proxectos de carpintería Demostración Deseño de mobles por ordenador e prácticas de carpintería Formación Consellería de Educación
    Profesional e Ordenación Universitaria

O mundo do vehículo Exposición Funcionamento dun motor.  Formación Consellería de Educación
   Exposición de pezas do vehículo Profesional e Ordenación Universitaria

Manexo de equipamento industrial Demostración e exposición Prevención de riscos profesionais. Instalacións de aire acondicionado,  Formación Consellería de Educación
   cadro de mandos, cámaras frigoríficas e calefacción. Novas enerxías Profesional e Ordenación Universitaria

Probas básicas de laboratorio Demostración Microbioloxía dos móbiles. Extracción soxhlet (lípidos en sólidos).  Formación Consellería de Educación
   Mostra de polímeros Profesional e Ordenación Universitaria

O noso corpo: hixiene e saúde Demostración e  Antropometría básica e asesoramento do estado nutricional e risco cardiovascular. Formación Consellería de Educación
  charlas breves Técnicas de cepillado,fluorización e branqueamento Profesional e Ordenación Universitaria

Talleres de actividades socioculturais Demostración Actividade lúdica de descuberta e dinamización por diferentes espazos da mostra. Formación Consellería de Educación
   Talleres de estimulación. Interpretacións en Lingua de Signos Profesional e Ordenación Universitaria

Talleres téxtiles  Demostración Confección de pezas de roupa de punto e de marroquinería.  Formación Consellería de Educación
   Escalados, transformación de patróns e marcadas por ordenador Profesional e Ordenación Universitaria

Fabricación de produtos cerámicos Demostración Fabricación de pezas de porcelana por colada.  Formación Consellería de Educación
   Modelado de pezas en torno de alfararía. Fabricación ladrillos Profesional e Ordenación Universitaria

Estudos Superiores de:   Demostración e exposición Exposición e realización de deseños correspondentes a cada unha  Ensinanzas Consellería de Educación
Deseño de moda. Deseño de produtos.    das catro especialidades destas ensinanzas artísticas e Ordenación Universitaria
Deseño de interiores. Deseño gráfico

Estudos Superiores de Conservación e Restauración Demostración Exposición do proceso de restauración de pezas escultóricas, pictóricas e arqueolóxicas Ensinanzas Consellería de Educación
    artísticas e Ordenación Universitaria

SÁBADO14
PROGRAMACIÓN

www.forumorienta.es
DÁ O SALTOFORUM ORIENTA

ensino superior en galicia
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TÍTULO DA ACTIVIDADE TIPO DESCRICIÓN LUGAR ORGANIZA

NAVEGAR E MOITO MÁIS: PON RUMBO A UN FUTURO ATRACTIVO E SEN PARO (UDC)

Navega pola ría da Coruña no Marineda e no Breogán, os barcos de prácticas para alumnos da ETS de Náutica e Máquinas, e 
coñece as vantaxes de estudar nese centro.

Visita, de 2 horas de duración, a dous barcos de prácticas da Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas da 
Universidade da Coruña, atracados no Pantalán do Náutico da Coruña. Esta actividade, dirixida por alumnos e profesores de 
dita Escola inclúe unha conversa con estudantes universitarios sobre as titulacións que se imparten no centro, as súas 
experiencias académicas e perspectivas de traballo, poder subir a bordo dos barcos “Marineda” e “Breogán” e escoitar a 
explicación sobre as súas partes e funcionamento e, se as circunstancias climatolóxicas o permiten, facer unha pequena 
travesía pola ría da Coruña. 

Horario das visitas: 10’00 h., 12’00 h., 15’30 h. 
Lugar: Pantalán do Náutico da Coruña
En grupos de 50 persoas:
En cada embarque poderán acceder 25 persoas
As outras 25 recibirán información de alumnos e profesores na ETS de Náutica e Máquinas: visita á ETS de Náutica e 
Máquinas na que se inclúen  as seguintes actividades:
Simulador de Navegación: pequena práctica que reproduce o traballo dun/ha oficial de ponte en distintas manobras ao 
mando de distintos tipos de buques (é espectacular!!)
Visita ao Planetario da Escola
Visita ao taller de motores: ver distintos tipos de motores e máquinas, coa posta en marcha dalgunha delas
Breve charla sobre saídas profesionais destas titulacións no Salón de Actos

Se che interesa asistir, solicita a visita polo menos con 1 día de antelación mediante mensaxe electrónica a: 
forumorienta@edu.xunta.es

DATAS: DO 11 AO 14 DE FEBREIRO // HORARIO: 10.00 - 20.00H.

ACCESO LIBRE
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