
 
 

 
Comeza o Curso 2020/21  

e, dende o Centro Asociado UNED A Coruña, 
poñemos a túa disposición 

toda a información e os recursos para que 
teñas éxito nos teus estudos. 

 

Consulta aquí todas as actividades 
programadas para ti.  

 

¡Apúntate xa! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------- 

 

Rúa Educación nº 3, 15011  A Coruña 
 

981 14 50 51 
 

info@a-coruna.uned.es 
http://www.acoruna.uned.es/ 

 

Síguenos nas nosas redes sociais:: 

 
Facebook: @UNEDACoruna 

Twitter: @unedacoruna 
YouTube: UNED A Coruña 

 

 
PLAN DE ACOLLIDA  

AO ALUMNADO 
 

CURSO 2020/2021 
 

 

 

DIRIGIDAS A: 

Calquera persoa interesada en 
estudiar na UNED. 

Estudantes de nova incorporación no 
curso 2020/2021,  

especialmente de primeiro 

curso de Grado, Máster ou Curso 
de Acceso. 

Estudantes da UNED en xeral. 

 

A partir do 15 de setembro  
 

Asistencia exclusivamente  
ONLINE 

 

Aproveita as nosas Redes Abertas  
con webinarios, sesións informativas 

e recursos online  
 

¡Apúntate xa! 

 

ACTIVIDADES GRATUITAS 

INSCRÍBETE GRATIS EN CADA ACTIVIDADE 
DE XEITO INDEPENDENTE 

mailto:info@a-coruna.uned.es
http://www.acoruna.uned.es/


 

 
 
 

ACCIÓNS DE BENVIDA 
 

 Coñece aos teus representantes: benvida e 
presentación da Delegación de Estudantes do 
Centro UNED A Coruña 
 Xoves 01 de outubro, de 10:00 a 12:00 h.  
 Online en directo máis en diferido.  

 

 Xornada de Benvida do Centro UNED A 
Coruña 
 Venres 02 de outubro, de 10:00 a 10:30 h.  
 Online en directo máis en diferido.  

 

 Como aproveitar ao máximo os recursos de 
formación no teu Centro: Titorías, Extensión 
Universitaria e COIE 
 Venres 02 de outubro, de 10:30 a 13:00 h.  
 Online en directo máis en diferido. 
 
 

REDES ABIERTAS 
 

Abrimos as nosas redes para ti. Entra na web  
www.acoruna.uned.es/acogida2020 

e poderás acceder aos diferentes recursos online 
gratuítos: 

 
 

 MOOC Primeiros Pasos na UNED. 
 

 Comunidades de Acollida Virtual 
específicas l para cada Grao e Facultade da 
UNED. 

 

 Recursos de Biblioteca e repositorios. 
 

 Vídeos e titoriais informativos sobre a 
UNED e o Centro Asociado da Coruña.  

 

 
 
 

RECURSOS PARA O ESTUDO 
 

 Webinar: Coñece a túa biblioteca 

 Xoves 01 de outubro, de 19:00 a 20:00 h. 
 Online en directo máis en diferido.  

 

 Webinar: Orientación para o estudo a 
distancia 

 Venres 02 de outubro, de 17:00 a 18:00 h.  
 Online en directo máis en diferido.  

 

 Webinar: Como planificar os teus estudos 

 Mércores 21 de outubro, de 19:00 a 20:30 h.  
 Online en directo máis en diferido.  

 

 Webinar: ¿Que é unha PEC? A avaliación 
continua na UNED 
 Mércores 04 de novembro, de 19:00 a 20:30 h.  
 Online en directo máis en diferido.  

 

 Webinar: Como reducir a ansiedade ante 
os exames 
 Online en directo máis en diferido. 

 

1ª edición: mércores 02 de decembro, de 16:00 
a 19:00 h.  

2ª edición: mércores 05 de maio de 2021, de 
16:00 a 19:00 h. 

 
 

 

 
 

MANEXO DE PLATAFORMAS E 
HABILIDADES TIC 

 

 Webinar: Como manexar as plataformas e 
TIC da UNED 
1ª edición: martes 15 de setembro, de 17:00-19:00h.  

2ª edición: martes 22 de setembro, de 11:00-13:00h.  

3ª edición: martes 06 de outubro, de 17:00 a 19:00h.  

4ª edición: martes 13 de outubro, de 11:00 a 13:00h.  

5ª edición: martes 20 de outubro, de 11:00 a 13:00h.  

6ª edición: martes 27 de outubro, de 11:00 a 13:00h.  

 

 Webinar: Como manexar as plataformas e 
TIC da UNED: Especial alumnado do CIUD 

 Martes 10 de novembro, de 11:00 a 13:00 h. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIÓN Á MATRÍCULA 
 

Durante o período de matrícula, podes solicitar 
unha reunión online co Centro de Orientación, 
Información e Emprego (COIE) do Centro, na que 
resolver de forma personalizada as túas dúbidas 
de cara a organizar os teus estudos, materias, etc.  
 

Consulta como solicitar cita previa en:  
www.acoruna.uned.es/acogida2020 

 
 

http://www.acoruna.uned.es/acogida2020
http://www.acoruna.uned.es/acogida2020

