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Procedemento na Coordinación de Unidades de Fisioterapia 

1. Porse en contacto coa Facultade pedindo colaboración (Decanato ou Coordinadora de Unidades 
de Fisioterapia), ben a través de correo electrónico, ben por teléfono. En todo caso, 
indicaráselles que deben de solicitalo por correo para que quede rexistro da petición. 
 
A contestación sempre leva os seguintes puntos: 
 
a. Solicitude dos datos do evento (véxase Anexo I). 

 
b. Envío da Normativa de colaboración que regula as Unidades de Fisioterapia, para que a 

organización teña constancia dos requisitos que debe cumprir.  
 

2. Só no caso de adquirir o compromiso de cumprir con tódolos requisitos, os organizadores ou 
responsables do evento deben remitir á Facultade esta normativa asinada, dando comezo co 
estudo da viabilidade de colaborar por parte da Facultade. 
 

3. A viabilidade de colaboración comprendería: 
 

a. Valorar a posibilidade e a importancia de participar. 
 

b. Busca das persoas voluntarias para colaborar co evento (comunicación co alumnado 
interesado a través de distintos medios –faiTIC, grupo de facebook ou outro medio similar,...-, 
listado na conserxería da Facultade para apuntarse, asegurarse de que o alumnado xa se 
deron de alta previamente como voluntarios da Universidade de Vigo –a través do SIOPE, sito 
na Escola de Enxeñería Forestal-. 
 

c. Buscar coordinadores para as Unidades: persoal relacionado coa facultade (profesores 
interesados, antigos alumnos dea facultade, etc.). 
 

4. Unha vez valorada como viable a participación infórmase á organización de que deben de realizar 
a petición formal de voluntarios a través da Oficina de Voluntariado da Universidade de Vigo a 
través de http://extension.uvigo.es/extension_gl/voluntariado/proxectos/alleos/ ou se lles 
adxunta directamente o documento de Voluntariado da Universidade de Vigo que deben remitir 
asinado ao responsable de Voluntariado por correo electrónico, para ir axilizando os trámites, e 
por correo ordinario, así como á Coordinación das Unidades de Fisioterapia da Facultade. 
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Anexo I 

SOLICITUDE DE COLABORACIÓN Á FACULTADE DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE DE 

VIGO PARA MONTAR UNHA UNIDADE DE FISIOTERAPIA 

- Nome do evento. 
- Data e horario. 
- Lugar do evento. 
- Entidade/s que o organiza/n (empresa privada e/ou organismo público; no caso de que 

sexan de ambos tipos, privado e público, a petición débea facer chegar o organismo 
público). 

- Persoa de contacto (nome e apelidos, teléfono, correo-e). 
- Indicar se é a primeira vez que o solicitan ou xa houbo colaboracións en ocasións 

anteriores. 
- Tipo de actividade que realizarán os participantes. 
- Destinatarios/as do evento (poboación en xeral, nenos, terceira idade, muller,... ou 

calquera outro colectivo específico). 
- Número de beneficiarios do servizo. 
- Número estimado de voluntarios que se precisarían. 
- Localización da Unidade de Fisioterapia. 
- Información pública do evento: carteis, páxinas web, etc. 

 

 


