
  
FICHA DO CURSO  

 

“CURSO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA & ENERXÍAS RENOVABLES” 

 

INFORMACIÓN DO CURSO 

 

Nome: Curso  

Modalidade: Presencial 

Período de Docencia: 29 Setembro 2017 

Duración: 8 horas. Solicitado recoñecemento de créditos ECTS, para o alumnado da 

Universidade de Vigo. 

Obxectivo: Este curso pretende facilitar os coñecementos e a orientación ao alumnado 

para o inicio e desenvolvemento da súa carreira profesional en torno ás enerxías 

renovables.  

Lugar de Celebración: Aula de Grado da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de 

Minas da Universidade de Vigo. 

 

SE ENTREGARÁ UN EJEMPLAR DEL “MANUAL DE CLIMATIZACIÓN GEOTÉRMICA - 

ACLUXEGA” 

 

ENTIDADES ORGANIZADORA 

 

ACLUXEGA - Asociación Clúster da Xeotermia Galega. 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

ETSE Minas - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas da Universidade de 

Vigo. 

Cofinancia.: Consello Social da Universidade de Vigo 

 

TEMÁTICA DO CURSO 

 

 O curso versa sobre dúas temáticas fundamentais, a orientación ó mercado 

laboral dos universitarios e a importancia emerxente das enerxías renovables no 

presente e no futuro das nosas sociedades e polo tanto a influencia que vai ter 

nas políticas económicas e de emprego, polo tanto, falarase do cambio climático, 



  
do mercado das enerxías renovables, da xeotermia, da 

capacitación necesaria dos técnicos en enerxías renovables nas empresa de hoxe 

e das ferramentas necesarias para estar ó día na procura de emprego. 

 

DESTINATARIOS/AS 

 

- Estudantes universitarios. 

- Público Interesado. 

 

FECHAS 

 

Período de Pre - inscrición:  Ata o 27 de Setembro 2017 

Período de Docencia:  29 Setembro 2017 

 

PRAZAS  

 

Prazas limitadas 

 

PROGRAMA 

 

1º DÍA 

Mañá 

09.30 – 09.30.- Presentación, recepción e entrega de documentación.  

09.30 – 10.15.- O cambio climático. As Enerxía renovables.  

10.15 - 11.00.- A influencia do cambio climático en todas as políticas económicas 

e de emprego. Presente e futuro. 

11.00 – 12.00.- Descanso 

12.00 – 13.30 O mercado das enerxías renovables. A Xeotermia.  

 

Tarde 

16.00 – 17. 15.- Mesa Redonda: Os técnicos expertos en enerxías renovables. 

 Coñecementos necesarios. Visión das Empresas e dos Técnicos. 

17.15 – 19.00 - Introdución á procura de emprego. 

- Curriculum - Tipos. Procura. Entrevista de traballo..... 



  
- Algunhas preguntas. Inquietudes profesionais. 

Perspectivas, expectativas 

¿Como enfoco a miña procura? Marketing Persoal 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MATERIAIS 

 

Farase entrega a cada alumno dun bolígrafo, carpeta, folios e un USB ca 

documentación do curso e información adicional.  

Ó remate do curso entregarase a cada alumno o diploma de asistencia ó mesmo. 

 

PREZO DO CURSO  E  MODO DE PAGO 

 

Estudantes: 30€ 

Resto de alumnos: 40€ 

O pago do mesmo xestionarase a través de ACLUXEGA. 

O curso solo se levará a cabo se se alcanza un número mínimo de alumnos. 

 

INFORMACIÓN E MATRÍCULA 

 

Teléfono: 886.12.28.95      E-mail :  oficina@acluxega.es 

ACLUXEGA (Asociación  Clúster da Xeotermia Galega)  www.acluxega.es 

C/ Velázquez Moreno nº9 -  Baixo - Oficina 8,  36201 Vigo – Pontevedra 
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