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PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN NO CURSO DE ADAPTACIÓN AO GRAO EN RELACIÓNS 
LABORAIS E RECURSOS HUMANOS DA FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO 

Aprobado na Comisión de Recoñecementos e Validacións o 05/06/2019 

CURSO ACADÉMICO 2019/20 

De acordo coa Norma 2.7 da Convocatoria de admisión e matrícula para as ensinanzas universitarias oficiais de grao da 
Universidade de Vigo para o curso académico 2019/2020 (RR do 30/05/2019) establécese o procedemento para á admisión 
no Curso de Adaptación ao Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Curso Ponte) da Facultade de Ciencias 
Xurídicas e do Traballo, dirixido a persoas en posesión do título universitario oficial das diplomaturas de Relacións Laborais 
e Graduado Social interesadas en adaptarse á estrutura actual das ensinanzas universitarias oficiais e obter o título de Grao de 
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos pola Universidade de Vigo  
 
1. REQUISITOS DE ACCESO: 

Para poder acceder ao Curso Ponte haberá que estar en posesión de algún dos seguintes títulos oficiais:  

- Diplomado en Relacións Laborais (RD 1429/1990, do 26 de outubro) 
- Graduado Social Diplomado (RD 1524/1986, de 13 de xuño).  
- Graduado Social (plans de estudos anteriores a 1980, sempre que obtivesen a equiparación académica de conformidade 

co RD 921/1980).  
 
2. NÚMERO DE PRAZAS: 20 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

• As 15 primeiras prazas adxudicaranse de acordo co baremo seguinte: 
o Expediente académico da titulación de acceso (90%). 

A nota media do expediente calcularase de acordo co protocolo de colaboración subscrito entre a Consellería e as 
universidades galegas para a valoración dos expedientes académicos (Resolución do 15-09-2011, da Secretaría Xeral 
Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria) e o establecido no RD 1125/2003. 

o Outra titulación universitaria oficial distinta á de acceso ao Curso Ponte (10%). 
- Por cada Licenciatura: 0,1 puntos 
- Por cada Grao: 0,05 puntos 
- Por cada Diplomatura: 0,03 puntos 
- Por cada Máster: 0,02 puntos 

En caso de empate, se priorizarán os egresados da Universidade de Vigo. 
 

• 5 prazas adxudicaranse por antigüidade de colexiación no Colexio Oficial de Graduados Sociais. En caso de igualdade 
de condicións, se priorizarán os colexiados no Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra. 

 
De non cubrirse na súa totalidade as prazas reservadas para algún dos cupos, o número de vacantes acrecerá directamente ao 
outro. 
 
4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN 

As persoas solicitantes deberán cubrir o formulario que figura como Anexo e presentalo debidamente asinado na Secretaría 
de Alumnado do centro ou nalgunha das dependencias que se relacionan na Convocatoria de Matrícula da Universidade de 
Vigo para o curso 2019/2020 no prazo de presentación de solicitudes: do 10 ao 21 de xuño de 2019. 

Xunto coa solicitude, deberase presentar a seguinte documentación: 

- DNI. 
- Título universitario oficial que da acceso ao curso. 
- Certificación académica coas cualificacións obtidas para os efectos de valoración do expediente. 

Aquelas persoas que acadaran a Diplomatura en Relacións Laborais pola Universidade de Vigo estarán exentas de presentar 
dita documentación xa que obra en poder desta administración. 

Documentación para a valoración dos criterios específicos: 

- Quen acadara outra titulación distinta á requerida para o acceso, noutra universidade distinta á de Vigo, deberá presentar 
copia deste/s título/s. 

- Para o cupo de prazas correspondente á antigüidade de colexiación deberase xuntar certificación do Colexio Oficial de 
Graduados Sociais que permita valorar dito criterio. 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/296
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/296
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5. PRAZOS 

 Presentación de solicitudes: do 10 ao 21 de xuño 
 Publicación de listaxes provisionais de solicitudes admitidas a trámite: 26 de xuño 
 Presentación de reclamacións:  27 e 28 de xuño 
 Publicación de listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite: 4 de xullo 
 Publicación de listaxes provisionais de persoas admitidas para matricularse: 5 de xullo 
 Presentación de reclamacións: 8 e 9 de xullo 
 Publicación de listaxes definitivas de persoas admitidas para matricularse: 12 de xullo 

6. SELECCIÓN E RESOLUCIÓN 

A Secretaría de Alumnado do centro rematado o prazo de presentación de solicitudes, e unha vez examinadas estas e a 
documentación presentada, publicará a listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas, coa mención da causa de exclusión. 
As persoas interesadas disporán do prazo establecido para o efecto para emendar os erros e a falta de documentación 
presentando as reclamacións na Secretaría de Alumnado ou nos rexistros da Universidade. 
 
Unha vez publicada a listaxe definitiva de solicitudes admitidas a trámite, a selección será efectuada pola Comisión de 
Recoñecementos e Validacións da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, de acordo cos criterios especificados no 
apartado 3. 
 
Efectuada a selección pola Comisión, a Secretaría de Alumnado publicará a listaxe provisoria de persoas admitidas para 
matricularse de acordo coas puntuacións obtidas, así como a listaxe de agarda, de ser o caso, para posibles vacantes. As 
persoas interesadas poderán presentar reclamacións a estas listaxes na Secretaría de Alumnado ou nos nos rexistros da 
Universidade no prazo establecido para o efecto: 8 e 9 de xullo. 
 
Revisadas as reclamacións pola Comisión, esta elevará proposta de resolución da listaxe definitiva de persoas admitidas e 
excluídas así como a listaxe de agarda, de ser o caso, para posibles vacantes, á Decana da Facultade de Ciencias Xurídicas e 
do Traballo, para a súa publicación. 
 
Os listados definitivos darán lugar á interposición dos recursos recollidos no artigo 112 da Ley 39/2015, de 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 
 
A adxudicación da praza concedida queda condicionada á formalización da matrícula no prazo establecido na Convocatoria 
de Matrícula da Universidade de Vigo para o curso 2019/2020. 

 
De non formalizarse a matrícula de todas as prazas adxudicadas, e no caso de que exista listaxe de agarda efectuaranse 
chamamentos a seguinte persoa da lista de agarda a fin de que non queden prazas vacantes. 
 
No caso de que finalizado o procedemento quedasen prazas vacantes e tendo en conta o nº total de matrículas, incluídas as 
formalizadas polo alumnado adaptado do Curso Ponte anterior (G210V02), a Comisión valorará, por motivos de organización 
académica, a conveniencia de abrir un segundo prazo de admisión. 
 
7. MATRÍCULA E PREZOS 

As persoas que resulten admitidas no Curso Ponte, deberán dirixirse á Secretaría de Alumnado do centro para formalizar a 
matrícula no prazo establecido na Convocatoria de Matrícula da Universidade de Vigo para o curso 2019/2020: do 20 ao 30 
de agosto de 2019. 

Os prezos públicos que se deben aboar á Universidade de Vigo pola prestación de servizos académicos e administrativos 
calcularanse segundo estableza o Decreto da Xunta de Galicia así como as normas económicas de aplicación que resolva a 
Universidade de Vigo para o curso académico 2019/2020. 
 
8. PROTECCIÓN DE DATOS: sobre os datos que se facilitan na Solicitude/Formulario 

Responsable: Universidade de Vigo 
Finalidade: resolver as solicitudes de admisión no Curso de Adaptación ao Grao en RRLL e RRHH da Facultade de Ciencias 
Xurídicas e do Traballo. 
Lexitimación: o tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento basease nas competencias atribuídas pola 
Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades. 
Cesións: non se prevén cesións a terceiros. 
Dereitos: as persoas interesadas poderán exercitar os seguintes dereitos: Acceso, rectificación, supresión, limitación do 
tratamento, oposición e, no seu caso, portabilidade dos datos. 
Procedencia da información: a información recollida na Solicitude/Formulario procede da propia persoa interesada ou da súa 
representación legal. 
 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/296
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/296
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/296


SRA. DECANA DA FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICA
INFORMACIÓN PARA O REXISTRO: enviar á área de Estudos de Grao da Facul

 Solicitude de admisión ao curso de adaptación ao grao (curso ponte) 

curso 2019/2020 

Información do curso ponte que se solicita 

Grao en: 

Centro: Campus: 

Datos persoais: 

Apelidos: Nome: 

DNI/NIE/Pasaporte: Móbil: Teléfono: 

Enderezo: 

Código postal: Localidade: Provincia: 

Correo electrónico: 

Datos da titulación coa que se pretende acceder:  

Data do depósito do título: Nota media de expediente: 

Documentación que deberá achegar á solicitude: 
Ademais da documentación xustificativa que permita valorar os criterios e
presentará: 
 Título oficial ou certificación do pagamento dos prezos públicos de ex
 Certificación académica coas cualificacións obtidas para os efectos de
 DNI, NIE ou Pasaporte

Información relativa á publicación das listaxes provisionais e definitivas de
Se na data na que se produza a notificación da resolución está operativ
para que se poida tramitar por procedementos electrónicos, dita notifi
mediante comparecencia en sede accesible dende o portal da internet h
As datas da publicación das listaxes son as establecidas no apartado P

............................, a ....... de ..............

(Sinatura

No caso de estar colexiado no Colexio Oficial de 
Graduados Sociais indicar a data de antigüidade:

Se ten outra titulación universitaria oficial distinta á requerida para o acceso, indicala: 

Relacións Laborais e Recursos Humanos

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Vigo
S E DO TRABALLO
tade de Ciencias Xurídicas e do Traballo de Vigo

specíficos de selección, quen acadara o título noutra universidade 

pedición do título que da acceso
 valoración do expediente

 solicitudes admitidas: 
a a sede electrónica da UVigo e o procedemento e/ou actuación 
cación efectuarase no taboleiro electrónico oficial da mesma e 
ttps://uvigo.es.  

.3. do anexo I da convocatoria de matrícula. 

.................... de 20........ 

) 



INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DOS DATOS PERSOAIS 

Aos efectos previstos no artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección 
das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE 
(Regulamento xeral de protección de datos), e conforme ao previsto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos 
persoais e garantía dos dereitos dixitais, infórmaselle que os datos persoais proporcionados incorporaranse aos sistemas de tratamento e ficheiros 
da UVigo. 

RESPONSABLE DO TRATAMENTO 

O tratamento da información facilitada no formulario é responsabilidade da UVigo. 
Para calquera información adicional pode realizar calquera consulta a: 
Universidade de Vigo. CIF: Q8650002B. Edificio Exeria. Campus Universitario s/n, 36310, Vigo (Pontevedra) Teléfono: 986 812 000 
Delegado de Protección de Datos: Pintos & Salgado Abogados S.C.P., Avda  de Arteixo, 10 – 1º Esq., 15004 da Coruña (España). Teléfono: 
981227076, enderezo electrónico: dpd@uvigo.gal 

FINALIDADE 

Na UVigo tratamos esta información co fin de resolver a súa solicitude de admisión no curso ponte.   
Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron e para determinar 
as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos, así como para atender futuras solicitudes do 
interesado. Así mesmo terase en conta a normativa de arquivos e documentación. 

LEXITIMACIÓN 

A lexitimación do tratamento dos seus datos persoais atopa o seu fundamento no cumprimento e as obrigas legais por parte da UVigo en relación coa 
lexislación universitaria.  
Concretamente, as derivadas da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades e da Lei 6/2013, de 13 de xuño, do sistema universitario 
de Galicia.   
Así mesmo, pola seguinte normativa:  
-Normativa de permanencia e progreso do alumnado das titulacións oficiais de grao e de máster da UVigo, publicada no DOG de data 30/06/2017.
-Resolución reitoral pola que se publica a convocatoria de admisión e matrícula para as ensinanzas de Grao da UVigo e Resolución reitoral pola que
se aproban as normas económicas derivadas da xestión académica de titulacións oficiais e propias, referidas ao curso académico no que solicita a
modificación de matrícula a tempo parcial.
E para os casos non cubertos pola mesma requirirase o consentimento expreso. A persoa interesada terá dereito a retirar o devandito consentimento
en calquera momento, sen efectos retroactivos.
No caso de que a persoa interesada non facilite os seu datos persoais imposibilitaría poder levar a cabo os tratamentos anteriormente descritos e
cumprir as finalidades definidas no apartado anterior.

DESTINATARIOS 

Para a adecuada xestión da súa solicitude, a UVigo require levar a cabo comunicacións dos seus datos de carácter persoal aos seguintes destinatarios: 
Comisión Académica de Grao / Comisión Permanente, segundo proceda 

DEREITOS 

A persoa interesada como titular dos seus datos terá dereito a exercitar ante o Reitor da UVigo os seus dereitos en relación ao tratamento dos seus 
datos persoais. 
A persoa interesada ten dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar 
a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para o cumprimento dos fins para os que foron recollidos e en 
cumprimento da lexislación vixente. 
En determinadas circunstancias, a persoa interesada poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, neste caso, unicamente, 
conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións. 
No caso de que o tratamento se base exclusivamente no consentimento do interesado, e por motivos relacionados coa súa situación particular, a 
persoa interesada poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos. A UVigo deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou no 
exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. 
Así mesmo, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos,  a persoa interesada ten dereito a recibir os datos persoais que 
facilitou á UVigo nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina así como a solicitar a portabilidade dos seus datos. Este último dereito 
quedará limitado polas seguintes condicións: que os datos sobre os que recae este dereito, foran facilitados pola persoa interesada; que os seus 
datos sexan tratados pola UVigo de xeito automatizado (medios informáticos). 
A persoa interesada poderá exercer os seus dereitos polos seguintes medios: 
De forma electrónica: mediante solicitude en sede electrónica da UVigo 
De forma presencial: mediante solicitude escrita presentada ante unha oficina de asistencia en materia de rexistro da UVigo ou ante as oficinas de 
Correos ou os rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. 
Aportando unha copia do seu DNI. Pode atopar un formulario dentro do apartado da web da UVigo sobre protección de datos, no seguinte enlace: 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/3636 

Igualmente poderá exercer os seus dereitos directamente ao Delegado de Protección de Datos do responsable cuxa identidade e datos de contacto 
son Pintos & Salgado Abogados S.C.P., Avda. de Arteixo, 10 – 1º Izq., 15004 de A Coruña (España), teléfono: 981227076, email: dpd@uvigo.gal . 
Así mesmo, a persoa interesada poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos https://sedeagpd.gob.es/sede‐
electronica‐web/ 
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