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PROXECTOS PROPIOS DE VOLUNTARIADO  
SERVIZOS / ÁREAS DE ANIVERSIDADE PROXECTOS / PROGRAMAS 

OMA 
Benedicto Soto González 
986813883 
oma2@uvigo.es  
de luns a venres de 09:00 a 15:00 h. 

Programa voluntariado OMA 
Obxectivo xeral:  
Posibilitar e ampliar diferentes actuacións no medio natural e educación e sensibilización da comunidade 
universitaria 
Obxectivo específico:  
- Minimización de impactos ambientais. 
- Actuacións para a mellora de hábitats. 
- Estudos ambientais. 
- Educación e sensibilización ambiental. 
- Inventario ambiental: fauna/flora. 
- Xestión ambiental: residuos, consumos, etc. 
Perfil das persoas voluntarias 
Persoas con inquedanza ambiental que teñan interese en desenvolver traballos que axuden a diminuír o grao de 
alteración na natureza, involucrarse coa xestión ambiental da universidade e participar en actividades de educación e 
sensibilización ambiental. 
Función do voluntario/a: 
- Apoio en programas de minimización de impactos nos hábitats do campus. 
- Apoio en programas de mellora dos hábitats do campus. 
- Apoio na elaboración de estudos ambientais. 
- Apoio nos programas de educación e sensibilización ambiental." 
Actividades que van a desenvolver por posto:  
Nos programas de minimización de impactos e mellora de hábitats, deberán realizar traballo de campo mediante 
actuacións directas nos hábitats, que dependerán do impacto que se planifique minimizar ou a mellora que se 
pretenda aplicar en cada hábitat concreto. 
No caso dos estudos ambientais colaborarán na obtención de datos e diagnóstico destes, así como na elaboración de 
materiais ou campañas para a súa difusión, se fose o caso. 
No caso de programas de educación e sensibilización ambiental poderán participar directamente como monitores 
destas actividades ou indirectamente colaborando na organización destas. 
Lugar de realización:  Campus universitario de Vigo (As Lagoas-Marcosende) 
Tempos de dedicación dos voluntarios/as, segundo postos: 2 - 4 horas á semana 



SERVIZOS / ÁREAS DE ANIVERSIDADE PROXECTOS / PROGRAMAS 
Servizo de Prevención e Riscos Laborais (SPRL) 
Carmen Álvarez González // Mº José Montero Vilariño 
986813605 
sprl@uvigo.es 
Luns a venres de 9:00 a 16:00 horas 

Programa: Actualización da documentación de información en prevención de riscos laborais 
Obxectivo xeral:  
Manter a información, dirixida á comunidade universitaria, actualizada e adaptada á normativa vixente. 
Obxectivo específico:  
- Divulgación da prevención de riscos laborais a toda a comunidade universitaria. 
- Sensibilización nos temas relacionados coa prevención de riscos. 
Destinatarios do programa: Poboación en xeral 
Perfil das persoas voluntarias 
- Coñecementos informáticos a nivel usuario. 
- Persoas con interese en acadar coñecementos en prevención de riscos laborais. 
Función do voluntario/a:  
- Apoio na actualización de fichas de prevención de riscos laborais. 
- Apoio na actualización da información conforme á normativa vixente. 
- Colaboración nas campañas informativas. 
Actividades que van a desenvolver por posto:  
- Modificación das fichas de información en prevención de riscos, dos centros da Universidade. 
- Revisión da normativa vixente en prevención de risco laborais e actualización da información conforme a esta 
normativa. 
- Nas campañas de sensibilización: apoio na realización de carteis así como colaboración na organización das 
mesmas, con presencia nos puntos de información sobre prevención de riscos. 
Lugar de realización das actividades: Servizo de Prevención de Riscos da Universidade de Vigo - Facultade de 
Filoloxía e Tradución 
Tempos de dedicación dos voluntarios/as: A escoller polo voluntario/a, dentro do horario no que o servizo 
permanece aberto. Horario do servizo de 8:00 a 17:00 horas. 
 
Programa: Colaboración na implantación dos Planes de Autoprotección e apoio nos simulacros dos centros da 
Universidade de Vigo 
Obxectivo xeral: Protección dos traballadores e usuarios dos centros da Universidade das posibles emerxencias. 
Obxectivo específico:  
- Dispoñer de persoas organizadas e formadas para poder actuar nas emerxencias. 
- Coñecer os centros para poder actuar con rapidez nunha emerxencia. 
- Evitar o orixe de posibles emerxencias. 
Destinatarios do programa: Poboación en xeral 
Perfil das persoas voluntarias: Persoas con interese en acadar coñecementos en Autoprotección. 
Función do voluntario/a:  
- Apoio na xeración da documentación de Autoprotección. 
- Apoio na realización de simulacros. 
Actividades que van a desenvolver por posto:  
- Preparación da documentación e dos rexistros de entrega dos Planes de Autoprotección. 
- Preparación do material de Autoprotección dos centros, (chalecos do persoal de emerxencias, lanternas, etc.). 
- Actuación como observadores nos simulacros tomando nota do observado na súa zona. 
Lugar de realización das actividades: Calquera centro da Universidade de Vigo, en todos os campus. Cando sexa 
fóra do Campus Universitario os levaría alguén do servizo. 
Tempos de dedicación dos voluntarios/as: A escoller polo voluntario/a, dentro do horario no que o servizo 
permanece aberto. Horario do servizo de 8:00 a 17:00 horas. 



SERVIZOS / ÁREAS DE ANIVERSIDADE PROXECTOS / PROGRAMAS 
ORI: 
Amelia Rodríguez Piña 
986813751 
ori@uvigo.es  
Luns a venres de 8:30 a 14:30 horas 

Programa: Recepción de estudantes de intercambio 
Obxectivo xeral: Facilitar a chegada e integración do alumnado estranxeiro de intercambio 
Obxectivo específico: Recoller aos estudantes e acompañalos á ORI, lugar de aloxamento, centro de destino na 
UVIGO e orientalo de xeito xeral na cidade. 
Destinatarios do programa: Estudantado estranxeiro de intercambio 
Perfil das persoas voluntarias: 
- Coñecementos de idiomas. 
- Compatibilidade horaria  
Función do voluntario/a:  
- Contactar co/a estudante asignado/a, segundo a súa combinación lingüística, dispoñibilidade horaria, etc. 
- Recoller un mínimo de 2 estudantes estranxeiros e acompañalos á ORI ou Áreas de apoio nos campus de Ourense e 
Pontevedra para dar constancia da súa chegada e recoller información de interese. 
- Acompañalos ao seu lugar de aloxamente, centro da Uvigo de referencia e orientalos de xeito xeral na cidade de 
que se trate.  
Lugar de realización das actividades: Os 3 campus da Universidade de Vigo 
Tempos de dedicación dos voluntarios/as, segundo postos: O necesario para desprazarse ata o aeroporto ou 
estación de chegada, acompañalos ás dependencias da Uvigo, etc. Calcúlase que aproximadamente equivale a 30 
horas. 

SIE 
Santiago Santos 
986813630 / 986812693 
sie@uvigo.es  
De luns a venres de 08:30 a 14:30 horas. 

Programa: Captación novos estudantes 
Obxectivo xeral: Educación 
Obxectivo específico: Captación de novo estudantado 
Perfil das persoas voluntarias: Estudantes de grao e de mestrado 
Función do voluntario/a:  
- Asistir a feiras e xornadas como apoio. 
-Colaborar nas visitas dos centros de secundaria e de FP á Uvigo. 
- Outras accións que se poidan realizar relacionadas coa captación." 
Actividades que van a desenvolver por posto:  
- En canto a feiras e xornadas, entrega de folletos, apoio para a organización do Stand, charlar cos estudantes sobre a 
súa experiencia na Universidade. 
- En relación coas visitas, colaborar co SIE nas charlas de benvida aos estudantes contando as súas experiencias na 
Universidade. 
- Por exemplo, xornadas de portas abertas e xornadas de orientación universitaria organizadas polo SIE nas 
instalacións da Universidade, colaborar en tarefas de organización de mesas/stands, acompañamento aos estudantes, 
etc. 
Lugar de realización das actividades: 
Na propia Universidade e nos lugares onde se realizan as feiras/xornadas (por exemplo, en Pontevedra a celebración 
de Edugal). 
Tempos de dedicación dos voluntarios/as, segundo postos:  
En relación coas visitas: 30 minutos no acto de benvida. 
En relación coas feiras/xornadas: duración das mesmas. 
 



SERVIZOS / ÁREAS DE ANIVERSIDADE PROXECTOS / PROGRAMAS 
PIUNE: 
Telf. 986813817 
diversidade@uvigo.es 

A Universidade de Vigo, co ánimo de apoiar aos estudantes con discapacidade, e fomentando unha completa 
igualdade de oportunidades e a súa completa integración na vida universitaria, pon en marcha o Programa de 
Integración de Universitarios con Necesidades Especiais (PIUNE). 
 
Mediante este programa os estudantes poderán recibir: 
 Atención, acollida e asesoramento en coordinación co gabinete psicopedagóxico da universidade. 
 Soporte ao estudo (adaptacións curriculares, recursos técnicos de apoio...). 
 Acompañamento en actividades diversas por voluntarios da Universidade de Vigo. 

 
Posibilidade de engadir máis proxectos que sexan 
do voso interese 

 

 


