
CURSO ACADÉMICO 2019/2020 

IMPLANTACIÓN DO NOVO CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS (CURSO PONTE) 

PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS 

Dirixido a persoas tituladas polo anterior sistema de ordenación das ensinanzas universitarias, nas diplomaturas 

en Relacións Laborais e Graduado Social que desexen obter o título de Grao en Relacións Laborais e Recursos 

Humanos. 
 

CRÉDITOS TOTAIS DO CURSO DE ADAPTACIÓN: 60 créditos ECTS 

 

PLANIFICACIÓN DAS ENSINANZAS:  

 

 36 créditos ECTS de carácter obrigatorio (OB) correspondentes as seguintes materias do Grao en Relacións 

Laborais e Recursos Humanos (RRLL e RRHH): 
 

Código Materia Nº de créditos Período 

G211104 Economía: Principios de economía 6 1º cuadrimestre 

G211301 Contabilidade 6 1º cuadrimestre 

G211404 Técnicas de investigación social 6 2º cuadrimestre 

G211405 Recursos humanos I 6 2º cuadrimestre 

G211503 Recursos humanos II 6 1º cuadrimestre 

G211701 Dereito do emprego 6 1º cuadrimestre 

 

 18 créditos ECTS optativos, a escoller entre as materias de carácter optativo (OP) que se ofertan no 2º 

cuadrimestre do 3º e 4º curso do Grao en RR LL e RRHH, e cuxa asignación faise a través dun procedemento 

de preinscrición por ter limitado o número de estudantes por materia. 

 

 Traballo fin de grao (6 créditos ECTS). Que só poderá ser defendido e avaliado unha vez superadas todas 

as materias do curso (36 créditos OB + 18 créditos OP). 

 

A información sobre as materias, poderase consultar na guía docente do Grao en RRLL e RRHH. 

 

MODALIDADE DA ENSINANZA: Presencial 
 

HORARIOS: A docencia presencial das materias do Curso Ponte será nas aulas e horarios establecidos para as 

materias correspondentes que se imparten no Grao en RRLL e RRHH e que, unha vez aprobados 

na Xunta da Facultade, serán publicados na web do centro. 

 

NÚMERO DE PRAZAS: 20 
 

As bases e convocatoria para solicitar a admisión no Curso Ponte faranse públicas despois de ser publicada a 

“Convocatoria de admisión e matrícula para as ensinanzas universitarias oficiais de grao na Universidade de 

Vigo”, que adoita ser o 31 de maio. 

 

INFORMACIÓN PARA O ALUMNADO DO CURSO PONTE ANTERIOR 

 

O alumnado do Curso Ponte anterior (Plan G210V02) que con motivo da súa extinción no curso 2017/2018 

non puido finalizar devanditos estudos e dexese adaptarse ao novo plan de estudos, poderá facelo a través 

da “secretaria virtual” e matricularse no prazo que estableza a Convocatoria de admisión e matrícula para 

as ensinanzas universitarias oficiais de grao no curso académico 2019/2020 na Universidade de Vigo. 

A tabóa de adaptacións pódese consultar na web no apartado de Validacións. 
 

 
Para calquera dúbida e/ou aclaración pode poñerse en contacto coa Secretaría de Alumnado da Facultade de Ciencias Xurídicas e do 

Traballo, nos teléfonos 986 813 831 / 986 813 837 ou por correo electrónico: secxuridicas@uvigo.es 

http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/docencia/guias-docentes
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/docencia/horarios
https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/alumnado/validacions
mailto:secxuridicas@uvigo.es

