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RESOLUCIÓN REITORAL, DE 25 DE
XUÑO DE 2021, POLA QUE SE PUBLICA A
LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES
ADMITIDAS
DE
PROXECTOS
DE
INNOVACIÓN
EDUCATIVA
EN
APRENDIZAXE-SERVIZO
Pola Resolución reitoral, de 22 de marzo de 2021 fíxose pública a convocatoria de Proxectos de
Innovación Educativa en Aprendizaxe-Servizo 2021.Unha vez rematado o prazo de subsanacións
outorgado na listaxe provisoria de solicitudes admitidas,
ESTA REITORÍA RESOLVE:


Aprobar a publicación da listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas de Proxectos de
Innovación Educativa en Aprendizaxe-Servizo 2021-22. (Anexo 1)

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso perante a xurisdición
contencioso administrativa, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte á súa publicación (ou
dende o día seguinte ao recibimento da súa notificación), de conformidade co disposto na Lei 29/1998,
do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.
As persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra esta resolución recurso de reposición, no
prazo dun mes contados a partir do dia seguinte á publicación da presente resolución (ou dende o día
seguinte ao recibo desta notificación), perante o mesmo órgano que a ditou. Neste caso non se poderá
interpoñer un recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producira a
desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da lei
39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
[Documento asinado dixitalmente]
O Reitor
Por Delegación RR 26/05/2020 (DOG 04/06/2020)
A vicerreitora de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación
Dona María Isabel Doval Ruiz
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Anexo I :
Listaxe de solicitudes admitidas
NOME PROXECTO
DIXITAIS. Laboratorio cidadán para a competencia dixital e mediática
ZERO-WASTE ApS
Naturalmente con sentido
CONSERVANDO km 0
Restauración de hábitats acuáticos dos humedais da Terra Chá
PROXECTO DE APS EN DEREITO TRIBUTARIO PARA ENTIDADES SOCIAIS
MicroMundo@Uvigo 2.0: aprendizaxe-servizo para a busca de microorganismos produtores de novos
antibióticos
ApS-MatIncl
Divulgación virtual de bioloxía a sociedade
Pedagoxía para todas! Unha proposta dende a Educación Social
GOBERNANZA GLOCAL: Unha mirada crítica e colaborativa aos problemas globais de repercusión local
Guía de servizos aos asociados CCUZM: asesoramento, información, actividades e moito máis

PERSOA COORDINADORA
Alberto Dafonte Gómez
María Ángeles Sanromán Braga
Elisa Alén González
Inmaculada Franco Matilla
Isabel Pardo Gamundi
Luis Miguel Muleiro Parada
María José Pérez Álvarez
Marta Pérez Rodríguez
Miguel Arenas Busto
Millán Brea Castro
Rosa María Ricoy Casas
Sara MaríaTorres Outón

*O feito de constar nesta listaxe unicamente supón que a solicitude foi entregada en tempo e forma .
As solicitudes serán valoradas pola comisión de selección, durante este proceso de avaliación poden solicitarse modificacións dos proxectos as persoas coordinadoras, que de
non ser atendidas suporán a non elixibilidade do proxecto.
Os proxectos serán concedidos unha vez publicada a resolución definitiva de proxectos concedidos.

Listaxe de solicitudes excluídas:
Non hai

