
Curso de adaptación ao Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Curso Ponte) - Plan G211V02 

Dirixido a persoas en posesión do título universitario oficial de ciclo curto das diplomaturas de Relacións Laborais e 

Graduado Social que pretendan adaptarse á estrutura actual das ensinanzas universitarias oficiais de grao para obter o título 

de Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos pola Universidade de Vigo. 

Créditos totais do curso de adaptación: 60 créditos ECTS 

Modalidade da ensinanza: Presencial 

Número de prazas: 20 

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 Carácter Materia Nº de créditos Cuadrimestre 

G211104 OB Economía: Principios de economía 6 1º 

G211301 OB Contabilidade 6 1º 

G211503 OB Recursos humanos II 6 1º 

G211701 OB Dereito do emprego 6 1º 

G211404 OB Técnicas de investigación social 6 2º 

G211405 OB Recursos humanos I 6 2º 

 18 créditos ECTS de carácter optativo (OP), a escoller entre as seguintes materias do Grao en RR LL e RRHH, que por

ter limitado o número de prazas, serán asignadas por un procedemento de preinscrición:

Código Caráct

er
Materia Nº de créditos Cuadrimestre 

G211901 OP Análise contable  6 2º 

G211902 OP Dereito de sociedades e cooperativas  6 2º 

G211903 OP Dereito social comunitario  6 2º 

G211904 OP Selección e avaliación do persoal  6 2º 

G211905 OP Políticas sociolaborais  6 2º 

G211906 OP Dirección estratéxica de empresas  6 2º 

G211907 OP Investigación cualitativa aplicada ás relacións laborais 6 2º 

G211908 OP Práctica Fiscal  6 2º 

G211909 OP Auditoría laboral  6 2º 

G211910 OP Emprego público  6 2º 

G211911 OP Técnicas de negociación colectiva  6 2º 

G211912 OP Igualdade e mercado de traballo  6 2º 

G211913 OP Dereito civil patrimonial  6 2º 

G211981 OP Prácticas en empresas  6 2º 

 6 créditos ECTS de carácter obrigatorio correspondentes ao Traballo Fin de Grao (G211991) que só poderá ser

defendido e avaliado unha vez superados todos os créditos do curso, necesarios para a obtención do título de Grao, agás

os correspondentes ao propio TFG.

A información específica sobre as materias atópase na guía docente do Grao en RRLL e RRHH que está publicada na web 

do centro, onde tamén poden consultarse os horarios, unha vez aprobados pola Xunta da Facultade. 

Información para o alumnado do curso ponte anterior 

O alumnado do Curso Ponte anterior (Plan G210V02) que non tivera finalizado ditos 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 na Universidade de Vigo para cada curso 

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

https://secretaria.uvigo.gal/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=308&ensenyament=V08G211V01&consulta=assignatures
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/docencia/horarios
https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/estudantes/validacions

