
Campus de Vigo 

 

INFORMACIÓN INICIO DO CURSO 2021/2022 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ACOLLIDA 

Alumnado de iniciación de estudos (1º curso de grao) 
 

LUNS, 6 DE SETEMBRO DE 2021 
 

 
 

SEDE CAMPUS (Salón de Actos)  SEDE CIDADE (Paraninfo) 

09:30 – 10:00 Benvida Director da EEI  16:30 - 17:00 Benvida Director da EEI 
10:00 – 11:30 Planificación e Organización Docente  17:00 - 18:30 Planificación e Organización Docente 

 Grupos: 1,2 e 3 de mañá   Grupos: 15 e 16 de tarde 
12:00 – 12:30 Benvida Director da EEI    
12:30 – 14:00 Planificación e Organización Docente    
 Grupos: 4,5 e 6 de mañá    

     
 

MARTES, 7 DE SETEMBRO DE 2021 
 

 
 

SEDE CIDADE (Paraninfo)  SEDE CAMPUS (Salón de Actos) 

09:30 – 10:00 Benvida Director da EEI  16:30 - 17:00 Benvida Director da EEI 

10:00 – 11:30 Planificación e Organización Docente  17:00 - 18:30 Planificación e Organización Docente 
 Grupos: 9,10 e 11 de mañá   Grupos 7 e 8 (Tarde + Inglés) 
12:00 – 12:30 Benvida Director da EEI    

12:30 – 14:00 Planificación e Organización Docente    
 Grupos:  12,13 e 14 de mañá    

 

 

 

 

Alumnado de continuación de estudos (2º, 3º e 4º curso de grao) 
 

MÉRCORES, 8 DE SETEMBRO DE 2021 
 

 
 

SEDE CAMPUS (Salón de Actos) 

10:00 – 10:30 Benvida Director da EEI    
10:30 – 12:00 Planificación e Organización Docente    

 

Graos en: 
Enxeñería Eléctrica  
Enxeñería Mecánica 

Enxeñería en Organización Industrial 
Enxeñería Biomédica 

 
A sesión será retransmitida na sala xemelga: 

https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeti
ng/531935091 

Pincha aquí para a clave de acceso  

. 

     

XOVES, 9 DE SETEMBRO DE 2021 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

SEDE CIDADE (Paraninfo)    

10:00 – 10:30 Benvida Director da EEI    
10:30 – 12:00 Planificación e Organización Docente    

 

Graos en: 
Enxeñería en Electrónica Industrial e 

Automática 
 Enxeñería en Tecnoloxías Industriais 

 Enxeñería Química Industrial 

 A sesión será retransmitida na sala xemelga:  
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeti

ng/279568309 
Pincha aquí para a clave de acceso 

 
 

 

https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/531935091
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/531935091
https://eei.uvigo.es/gl/inicio-do-curso-2021-2022
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/279568309
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/279568309
https://eei.uvigo.es/gl/inicio-do-curso-2021-2022


Campus de Vigo 

 

Alumnado do Mestrado en Enxeñería Industrial 

VENRES, 10 DE SETEMBRO DE 2021 
SEDE CAMPUS (Salón de Actos) 

09:30- 10:00 Benvida Director da EEI 

10:00 - 12:00 
Planificación e Organización Docente. TFM. Programas de 
Mobilidade 

12:00 - 13:00 Charla sobre a Enxeñería Industrial por parte do ICOIIG 
  

 

Aínda que as actividades de acollida son recomendables, non teñen o carácter de 

obrigatorias. É por iso que, no caso de ter algún problema para asistir, poderás consultar 

a información que tamén estará dispoñible na web da Escola. Por outra banda, dadas as 

circunstancias nas que se enmarca o inicio deste novo curso, se tes algún síntoma que 

poida poñer en risco ás persoas asistentes, pregámosche que evites acudir á xornada. 

Como sinalamos, dado que non teñen o carácter de obrigatorias sempre será mellor 

perder un día e que as consecuencias non sexan maiores. Por favor, ante calquera 

dúbida, actúa en beneficio de todos/as. 

 

 O alumnado de novo ingreso (alumnado do primeiro curso) que non poida asistir no 

grupo que lle corresponde, pode facelo nalgunha das sesións de tarde. É importante que 

respectemos a organización das sesións para que se poidan garantir as medidas 

establecidas no protocolo da EEI e que as sesións se desenvolvan de xeito seguro.  

 

O alumnado de continuación de estudos (2º, 3º e 4º de grao) que non poida asistir de xeito 

presencial poderá seguir a sesión a través do ‘campus remoto’ na sala xemelga. 

 

MOI IMPORTANTE: 

Para asistir ás xornadas de acollida de xeito presencial debes facer o rexistro antes das  

14:00 horas do día 3 de setembro no formulario que podes atopar na seguinte ligazón: 

 https://forms.gle/1kdHMKoJzcfrLNjc8 

Lembra que é imprescindible o uso da máscara e realizar o lavado das mans antes de 

entrar na sesión correspondente, ademais do cumprimento do protocolo establecido pola 

Escola de Enxeñería Industrial  

 

A actividade docente (clases) comezará o luns 13 de setembro de acordo coa 

Planificación aprobada pola Comisión Permanente da EEI 

https://forms.gle/1kdHMKoJzcfrLNjc8

