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Neste documento analízanse os resultados obtidos en relación ás propostas realizadas no plan 
de promoción para o curso 2020/2021, algunhas delas modificadas, outras realizadas só en 
parte e outras incluso anuladas por mor da pandemia da COVID19. 
 
A análise realizarase a través dos tres grandes obxectivos incluídos no plan de promoción, que 
pode consultarse no seguinte enlace: 
http://historia.uvigo.es/images/docs/calidad/registros/R1_DO-0202_P1_2020-21.pdf. 
 
En primeiro lugar, farase referencia ao obxectivo de proporcionar información e orientación ao 
posible alumnado de novo ingreso, definindo o alcance das accións en funcións dos títulos 
  
1. No grao en Xeografía e Historia e no PCEO (no que respecta ao noso grao) cumpríronse 
satisfactoriamente as accións definidas: 

 
1.a. Información da web do centro http://historia.uvigo.es/gl/estudantes/futuro-estudantado 
como na redes sociais. Tal e como estaba previsto houbo unha ampliación ás redes de twitter e 
youtube . Nas catro canles realizouse unha intensa comunicación dos aspectos máis 
significativos do grao. Para esta función contratamos á empresa Milhistorias, que describe as 
súas actuacións no Anexo I. Para promocionar a modalidade semipresencial continuamos 
contratando os servizos da empresa Nasas que un ano máis deseñou unha campaña tan 
atractiva como adecuada. A súas accións poden consultarse no Anexo II.  
 
1.b. As visitas aos Centros de Secundaria de Ourense e Pontevedra víronse moi reducidas con 
respecto a anos anteriores por mor da pandemia (consultar Anexo III), xa que a maior parte 
estaba prevista a partir do mes de marzo. Para paliar esta eiva, un grupo de profesionais que 
estudaron na Facultade, gravaron unha serie de vídeos, baixo o lema “A pandemia non nos 
para”, relatando como desenvolvían o seu traballo a pesar das condicións impostas polo estado 
de Alarma. Estes vídeos, xunto ás presentacións realizadas previamente na Xornada de Saídas 
Profesionais do grao e do PCEO,  foron transmitidos a través das redes sociais da Facultade e 
poden ser vistas na canle de youtube da Facultade 
https://www.youtube.com/channel/UClPR36fQCe9uuaID1h4yWLg 
 
1.c. O proxecto “Tendendo pontes entre a Facultade de Historia e centros de Secundaria” non 
puido levarse a cabo porque as datas previstas eran posteriores ao mes de marzo. En calquera 
caso, mantense como previsión para o seguinte curso. 



 

 Facultade de Historia 

 

 
 

1.d. A “Participación en Feiras Educativas e Xornadas de Portas Abertas”, como Edugal en 
Pontevedra ou no campus de Vigo e Ourense tampouco puideron ser realizadas, sendo 
substituídas pola UVigo polas actividades que se describirán no seguinte obxectivo. A nivel da 
Facultade graváronse catro vídeos nos que a modo de conversa entre a decana e unha egresada 
se ían comentando algúns dos aspectos máis significativos do grao, así como as medidas 
tomadas pola UVigo para impartir docencia nos seus títulos mantendo as medidas sanitarias. 
 
1.e. O proxecto Steambach mantívose e substituíronse as xuntanzas presencias por virtuais a 
través dos despachos remotos do profesorado implicado.  
 
2. No mestrado en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural, a páxina web do 
título presenta a información dirixida ao novo alumnado repartida en dous apartados: 
http://masterhtco3.webs.uvigo.es/gl/informacion 
http://masterhtco3.webs.uvigo.es/gl/acceso. 
 
Como accións concretas de captación publicitose o título en prensa (Anexo IV) e nas redes sociais 
da Facultade se subiu un vídeo promocional realizado polo coordinador do título.  
 
3. No mestrado interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade, que coordina a USC 
houbo unha reforma na estrutura da web que resultou moi favorable. A información para o 
futuro alumnado recóllese nos enlaces seguintes:  
https://www.usc.es/posgrao/muarqueo//Presentacion.html  
https://www.usc.es/posgrao/muarqueo//quienessomos.html 
 
Outras accións específicas de difusión consistiron na realización dunha webinar na que 
participaron as coordinacións das tres universidades participantes e o profesorado que así o 
considerou; tamén se editou un vídeo promocional. Tanto a actividade como o vídeo foron 
promocionados nas redes sociais da Facultade de Historia e no Facebook do propio mestrado. 
 
En segundo lugar abórdase o resultado relativo a mostrar ao posible futuro alumnado de grao 
e do PCEO as actividades e instalacións do centro. As accións correspondente a este obxectivo 
só puideron realizarse en parte, xa que a visita física ao campus e ás súas instalacións na data 
preestablecida (a última semana do mes de marzo) tivo que ser suspendida. Ante a situación de 
pandemia a UVigo, a través da Área de Captación da Vicerreitoría de Captación de Alumnado, 
Estudantes e Extensión Universitaria organizou varios eventos a través do campus remoto nas 
que participou a decana da Facultade describindo os aspectos fundamentais dos títulos do 
centro. En concreto houbo unha xornada de portas abertas específica para o grao, que se 
difundiu no DUVI e replicouse nas redes sociais dos Centros: 
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/uvigo-buscara-rede-seu-futuro-
alumnado  
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/caladoiro-virtual-estudantado-curso-
2020-2021 
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Outra xornada foi específica dos mestrados, que difundiuse polos mesmos medios: 
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/universidade-dara-conecer-sua-
oferta-mestrados-nunha-xornada-virtual  
Ámbalas dúas sesións tiveron moito éxito de público. 
 
A mesma área de Captación inclúe na páxina web da UVigo información específica de 
orientación aos Centros de Secundaria que resulta moi útil, tal e como pode comprobarse nos 
seguintes enlaces: 
 https://www.uvigo.gal/es/ven-uvigo/centros-secundaria 
https://www.uvigo.gal/es/ven-uvigo/centros-secundaria/orientacion-academica  
 
En terceiro lugar, analízase o obxectivo referido a ter unha maior visibilidade na sociedade que, 
a pesar das enormes dificultades, cumpriuse de xeito satisfactorio.  
 
1.a. Xa se comentou nos apartados anteriores a intensa actividade das redes sociais da 
Facultade. O éxito se manifesta no incremento do número de persoas que nos seguen: Facebook 
2.247 seguidores, Twitter 307 seguidores, Instagram 1.031 seguidores e canle Youtube 23 
suscritores. É importante destacar que esta responsabilidade recae na secretaria do equipo 
decanal que realiza unha intensa actividade de gran calidade. 
 
1.b. As actividades extraacadémicas organizadas polo profesorado, tanto xornadas, 
conferencias como saídas de estudos, seguiron o seu curso normal ata mediados de marzo, a 
partir dese momento houbo que suprimilas. 
 
1.c. Este curso, como ven sendo habitual nos últimos anos, organizouse, como actividade do 
centro, unha saída de estudos/visita cultural á provincia de Lugo, o programa pode ser 
consultado no seguinte enlace: 
 http://historia.uvigo.es/gl/evento/roteiro-cultural-o-mundo-latino-e-a-auga/. As actividades 
relacionáronse fundamentalmente co ámbito da arqueoloxía, con visitas a xacementos no 
exterior e a un museo. En todo momento, tanto no desprazamento,  como nas visitas e durante 
o xantar, mantivéronse estritamente as medidas sanitarias. 
 
1.d A actividade que concede unha gran visibilidade ao centro, ao campus e á Universidade, é a 
Olimpíada Galega de Historia dirixida ao alumnado de 4º da ESO de toda a Comunidade 
Autónoma de Galicia. No momento de redactar este informe estamos organizando a IV edición, 
programada para os días 21 e 28 de maio. A primeira data será de carácter virtual, a través das 
aulas remotas da Facultade;  a segunda, se as condicións sanitarias o permiten, será presencial 
e terá lugar a celebración da semifinal e a final. Neste momento hai 12 centros inscritos e aínda 
quedan vinte días de prazo. Neste enlace pode consultarse as bases e toda a información do 
evento: 
http://historia.uvigo.es/gl/actualidade/divulgacion/olimpiada-de-historia/  
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Os resultados tanxibles deste plan de promoción en cifras de nova matrícula no curso 
2020/20211 concrétanse do xeito seguinte: 
- Grao en Xeografía e Historia. Sobre unha oferta de 40 prazas, no SID se computan 64 e en 
Xescampus 61. 
- PCEO en Turismo e Xeografía e Historia. Sobre unha oferta de 11 prazas, ambas refencias 
concordan no número de 11.  
- Mestrado en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural. Sobre unha oferta de 20 
prazas, no SID constan 21, mentres que en Xescampus 19.  
- Mestrado interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade. Sobre unha oferta de 
20 prazas, acadou o número de 24. Deste conxunto 3 matriculáronse pola UVigo.  
 
En todos os casos as cifras son satisfactorias, superando, especialmente no grao, o número de 
prazas ofertadas, polo que podemos concluír que as medidas de promoción adoptadas 
resultaron moi exitosas. 
 
Como anexos a este documento se inclúen os seguintes informes dos resultados da difusión: 
Anexo I.  Empresa Milhistorias (todo o curso 2019/2020) 
Anexo II. Empresa Nasas (maio e xuño 2020) 
Anexo III. Empresa Xeitura (todo o curso 2019/2020) 
Anexo IV. Anuncios en prensa (agosto 2020) 
 

                                                           
1 No momento de redactar (19/03/2021) este informe os datos da nova matrícula do curso 2020/2021 non están 
expostos no portal de transparencia da UVigo. Esta información está extraída do SID e de Xescampus. En algúns títulos 
as cifras varían. 
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BREVE ANÁLISE 

 

En resposta ao encargo da Facultade de Historia de Ourense de facer publicacións nas redes 

sociais (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube) para dar a coñecer aspectos menos habituais 

da Facultade, o noso traballo consistiu en buscar, contactar e entrevistar a distintas persoas, para, 

a través da súa historia persoal, mostrar distintos aspectos da Facultade de Historia (o listado de 

todas elas vai anexo ó final do informe). 

Estas persoas segmentámolas en tres grupos básicos: 

- Os profesores: para mostrar o seu traballo, estilo docente e dar a coñecer as asignaturas. 

- Alumnado en prácticas: para mostrar as posibilidades de realización de prácticas do 

alumnado de Historia. 

- Alumnado egresado: mostrando oportunidades laborais .  

Nas publicacións, e principalmente nos vídeos de YouTube, intentouse falar do que están a 

facer os protagonistas hoxe, cal é a súa vinculación actual coa Facultade, que valoran da súa etapa 

formativa e algunhas recomendacións para o novo alumnado. 

As publicacións realizáronse de febreiro a xullo de 2020 con unha periodicidade de mínimo 

unha publicación semanal para facebook, instagram e twitter (prevendo dende o principio alguna 

extra como as relativas á III Olimpíada Galega de Historia, e algunha outra non prevista) , e unh 

mensual para o caso dos videos da canle de youtube. 

A partires do 16 de marzo, toda a previsión de contidos concretos trocou a causa das 

limitacións impostas  polo confinamento estatal pola COVID-19.  Os problemas foron importantes 

pero non insuperables, así que houbo que refacer o calendario das previsións para adaptalo a 

asistir as clases virtuais que fora posible, a entrevistar a alumn@s que tiveran teleprácticas e a 

cubrir todas as “baixas” dos dous apartados anteriores, con nov@s candidatos vencellados ca 

investigación ou ca vida laboral posterior ó paso pola facultade. 

Tamén houbo que dar un xiro ó método de entrevista. Todas pasaron a ser vía 

“teleconferencia” o que repercutiu na calidade visual (as fotos e/ou videos quedaron 

condicionados pola calidade da conexión) pero favoreceu, en parte, a persoalización, pois as 

conversas-entevistas foron de “casa a casa” e con tempo, sen presas, precisamente favorecido 

polo mesmo confinamento. Ese xeito de traballar valeu ademáis, para engadir entrevistas a 

exalumn@s que residían fora de Ourense nese período (por ex. David Calviño en Madrid, Miguel 

Ángel Álvarez na República Checa, e outros en vilas da provincia).  

 En canto aos RESULTADOS, a rede que mellor funcionou foi claramente Facebook, onde se 

observan moi bos resultados, en un crecemento importante e progresivo tanto do alcance como 

da participación nas publicacións, pasando de arredor de 500 persoas de alcance ao comezo ás 

3000 persoas en publicacións de xuño. (Aínda que hai publicacións que teñen datos dispares)  

Instagram foi a rede que peor funcionou, con arredor de 30 Me gusta de media, non 

chegando a un 10% dos Me gusta de páxina (762) que sería un obxectivo aceptable. Posiblemente, 

os contidos, con moito texto e pouco visuais non son os máis axeitados para esta rede.  
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O Twitter foi a sorpresa, xa que levaba moito tempo (desde 2015) sen publicacións, así que 

había que resucitala. Os resultados son moi dispares, pero estamos contentos xa que traballamos 

case sempre por encima das 300 impresións e nun caso sobre as 2000; polo tanto pode ser 

interesante a súa continuidade. 

En YouTube (onde pusemos en marcha a canle da facultade) os vídeos teñen arredor das 150 

visualizacións de media, excepto a de Tito Asorey que quedou moi baixa (mentres que a súa 

entrevista foi das máis vistas en facebook). Parécenos unha cantidade axeitada, xa que estes 

vídeos teñen unha duración de arredor dos 10 minutos. Ademáis temos a ventaxa de que se 

poden volver a postear e/ou extraer anacos para outras publicacións.  

 

Pola nosa banda creemos que con este traballo conseguimos o obxectivo proposto pola 

Facultade, e fixemolo dun xeito moi persoal, ou sexa, falando directamente coas persoas que 

forman ou formaron parte da Facultade de Historia, que baixo o noso punto de vista son as que 

mellor poden contar a súa experiencia persoal. 

No traballo contamos con dúas eivas: 

- A primeira, non ter unha páxina web que sirva como soporte base e enlazar desde redes 

sociais, o que fixo que os contidos nalgúns casos sexan moi densos e extensos. Ademáis 

esas publicacións “perdense” no pasado das redes, e é dificil volver a atopalas ou volver a 

publicalas. Si o contido estivese nunha web sería fácilmente accesible e quedaría unha 

especie de arquivo do traballo feito. 

- Ao haber varios publicadores de contidos ás veces estas publicacións solapábanse no 

tempo; e tamén nos dificulta a interpretación dos datos, xa que nas redes toda publicación 

vai mellorando ou empeorando o “engagement”.  

Quedanos por coñecer agora a valoración do equipo decanal da Facultade de Historia sobre o 

noso traballo e melloras que podemos aplicar 
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ANEXO i: PROTAGONISTAS PUBLICACIÓNS 

Presentación  #caixadehistorias (gif e texto)) 

Victoriano Nodar /clase deArte Contemporánea (gif e texto) 

Ana Sixto/teleclase Metodoloxía da Historia (foto e texto) 

Carlos Alberto Patiño /clase deFundamentos de Xeografía Humana (foto e texto) 

Xosé Ramón Campos/teleclase de Historia Contemp. de América (foto e texto) 

Fermín Losada/ teleclase de Arqueoloxía Aplicada 

Manuel de Andrés /alumno en prácticas en Patrimonio da Xunta de Galicia(foto e texto) 

Pablo Cid /alumno en teleprácticas no Arquivo Histórico de Ourense (foto e texto) 

Óscar Penín/exalumno ruralista e xestor cultural (gif e texto) 

Adan Ferrer Moldes /alumno, investigación tren en Galicia 1941-2017 (foto e texto) 

Abraham Herrero Menor/ exalumno, difusor cultural, músico, ilustrador (foto e texto) 

Óscar Rodríguez e Diana Vilas/ exalumnos, profesores ESO, acitvistas dixitais (foto e texto) 

Juan Manuel Galiña/exalumno, TFG do Couto Mixto, escritos novela histórica (foto e texto) 

David Calviño Freire/ exalumno, TFG de manga como fonte histórica, deseñador (foto e texto) 

Virginia Núñez Remacho/ exalumna,TFG de Vázquez Gulías en Ourense ( gif e texto) 

Pablo Gallego Rey /exalumno, TFG de Santa Comba de Bande, bibliotecario (foto e texto)  

Israel Barandela/ exalumno, TFG Santuarios Rupestres, libro petroglifos, libreiro (foto e texto) 

Abraham Vila/ exalumno, investigador do Castelo Ramiro, músico, profesor ESO (foto e texto) 

Alba de Evan/ exalumna, activista pola infancia, libros “Naturizo”, profesora ESO (gif e texto) 

Davide Pérez López/exalumno, arqueólogo profesional, activista Patrimonio local (foto e texto) 

Andrés Diz/alumno, investigador, arqueólogo e difusor Patrimonio comarca Verín (gif e texto) 

Mónica Blaco Reigada/alumna, TFG de divinidades indíxenas e romanización (foto e texto) 

Miguel Ángel Álvarez /investigador metais en sedimentos históricos. Profesor (fotos e texto) 

Jesús Manuel García/exalumno, investigador Director da Uned en Ourense (gif e texto) 

Adolfo Fernández, vicedecano, Investigador Distinguido e profesor (video editado) 

Tito Asorey, exalumno, director escénico, actor e historiador (video editado) 

Rosa Dorado, exalumna, guía e intérprete do Patrimonio Cultural (video editdo) 

Eduardo Breogán Nieto, exalumno, arqueólogo en “Breogán Arqueoloxía”(video editado) 

Begoña Garrido. Exalumna, cooperativista e didacta do Patrimonio en Xeitura (video editado) 

María Eugenia Muñoz Fernández. Exalumna, exiptóloga e xestora cultural (video editado) 
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Se han realizado acciones orgánicas y también publicidad en redes sociales y 

banner a través de Google Ads.  

 

En lo que refiere a las acciones publicitarias, se han conseguido este total en 

resultados. 

 TOTAL 

Alcance redes sociales  364.451 

Impresiones redes sociales 945.640 

Impresiones banners 1.268.166 

 

Total impresiones 

 

2.213.806 

Visitas a la web desde 

anuncios en redes sociales 

2.013 

Clics a la web desde banners 1.875 

 

 

1. ACCIONES 

 

1.1. FILTRO INSTAGRAM 

 

Publicación de un filtro de Ig Stories con el que los usuarios pueden saber 

qué personaje histórico son. Entre quienes lo empleen y compartan su 
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imagen etiquetando el IG de la Facultade, se sortean bolsas que se 

recogerán cuando comience el curso.  

Participantes en el concurso: 27 

. 

Desde su publicación, este filtro ha conseguido los siguientes datos: 

Impresiones Capturas Compartidos 

8.657 757 79 

 

1.2. CONTENIDOS INSTAGRAM 

Se preparan 1 post y 1 ig stories semanales para publicar durante el mes de 

julio.  
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1.3. NOTA DE PRENSA 

Se prepara una nota de prensa para que pueda ser enviada desde la 

Universidad a diferentes medios informando sobre la campaña. 

 

1.4. WEB 

Se rediseña la web, atendiendo a las nuevas creatividades. Se facilitan las 

creatividades para realizar los ajustes pertinentes. 
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1.5. BOLSAS 

Se diseñan bolsas como premio para el concurso de Instagram que 

finalmente también se emplean para fabricar y promocionar la Facultade. 
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2. PUBLICIDAD EN RR.SS. 

 

2.1. FACEBOOK. CAMPAÑA DE TRÁFICO WEB.  

 

Promocionar grado semipresencial.  

- Segmentación: Galicia, interesados en las temáticas del Grado. 

- Formato: galería de imágenes. 

- Fechas: 1-22 julio 2020 
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Alcance Impresiones Visitas a la página 

123.264 389.969 1.596 

 

 

2.2. INSTAGRAM POST. CAMPAÑA DE TRÁFICO WEB 

 

Promocionar grado presencial.  

- Segmentación: Galicia, interesados en las temáticas del Grado. 

- Formato: galería de imágenes y vídeo. 

- Fechas: 1-22 julio 2020 

Esta campaña se detiene en favor del resto de campañas al ofrecer mejores 

resultados de tráfico a la web. 

Alcance Impresiones Visitas a la página 
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60.144 135.342 99 

 

 

 

2.3. INSTAGRAM STORIES. CAMPAÑA DE TRÁFICO WEB 

Promocionar grado presencial.  

- Segmentación: Galicia, interesados en las temáticas del Grado. 

- Formato: vídeo. 

- Fechas: 1-22 julio 2020 

Alcance Impresiones Visitas a la página 

85.712 324.998 318 
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2.4. INSTAGRAM. PROMOCIÓN CONCURSO FILTRO 

Promoción del post de promoción del concurso del filtro de Instagram. 

Alcance Impresiones 

95.331 95.331 
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3. PUBLICIDAD EN BANNERS 

Banners sobreimpresos en vídeos de Youtube para personas de Galicia 

interesadas en las temáticas del Grado. 

Fechas: 1-22 julio. 

 

Impresiones Clics 

1.268.166 1.875 
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      por contar con nosotros. 

 



ANEXO III 

 
Introdución  

 

 

  

 Como todos os anos esta actividade ofreceuse aos Centros de Secundaria das 

provincias de Ourense e Pontevedra por ser consideradas as áreas de maior interacción coa 

Facultade.  

  No curso 2019-2020 debemos destacar que contabamos con reservas xa dende o 

inicio, pois moitos Centros xa contemplan esta actividade como estable dentro do seu 

programa de orientación.  Debido a situación xerada pola pandemia e o respectivo 

confinamento, moitas das reservas foron canceladas a partir de mediados de marzo, mes no 

que habitualmente comezaban a realizarse as visitas.  

 

 

  



ACTIVIDADES  

XORNADAS NOS CENTROS ESCOLARES  

Antes do confinamento se realizaron 2 visitas, a meirande parte das reservas eran para abril e maio.  

• Centros visitados:  Xunqueira I en Pontevedra. Data 12 de decembro 2019.  

o 41 alumnos de 1º bach.  

• Colegio Pablo VI en A Rúa. Data 18 e 19 de febreiro 2020   

o  Realizouse a actividade en formato feira dentro da cal se realizaron 2 charlas para o seu alumnado e para outros invitadas dos IES 

veciños. Nos  dous días se achegaron unhas 100 persoas segundo a organización do evento. Destacamos positivamente que un dos 

centros invitados procedía de Ponferrada, abrindo unha nova posible área de influencia e quizais un novo destino posible. 



   EVENTOS  
http://www.edugal.es/index.html  

 A feira EDUGAL está promovida pola Asociación de Empresarios da Pequena e Mediana Empresa 

de Pontevedra. O principal obxectivo do evento é proporcionar información e orientación académica 

para facilitar aos xoves a elección do seu futuro profesional. Ademais dos dispor de puntos de 

información, celébranse conferencias, charlas, obradoiros e demostracións. A Universidade de Vigo 

ten unha gran representación, contando –ademais do stand institucional– con presenza de 18 

centros dos tres campus, entre os que se atopa o stand da facultade de Historia de Ourense.  

Consultar memoria xeral do evento: http://www.edugal.es/docs/EDUGAL2020-memoria.pdf  



  

 

Imaxe. https://consellosocial.uvigo.gal/2020/02/inaugurase-a-novena-edicion-de-edugal-feira-que-conta-coa-colaboracion-do-consello-social/ 



VÍDEOS PROMOCIONAIS  

Tras a declaración do Estado de Alarma tentamos buscar outra vía de promoción que substituíra as accións presenciais. O formato vídeo pareceunos 
moi útil, porque vimos moitas canles de  transmisión. Así, escollemos o formato “conversa” entre a decana e Begoña Garrido, licenciada en Historia na 
facultade, profesora do mestrado en Patrimonio e quen se encarga destas tarefas de difusión. Os vídeos eran de curta duración e abordaban os 
principais aspectos da facultade de Historia e do grao en Xeografía e Historia. 

 

 

Estes vídeos poden ser visionados na canle de youtube da Facultade: 

https://www.youtube.com/watch?v=QSeWGYbQMoE 

https://www.youtube.com/watch?v=aJuHWM_TDnU 

https://www.youtube.com/watch?v=W7IA7PSXp1E 

https://www.youtube.com/watch?v=ATVh2SLj_rI 



ANEXO IV








