
 

 

 

 

 

Acta da reunión da Comisión de Recoñecementos e Validacións da Facultade de 

Ciencias Xurídicas e do Traballo celebrada o 19 de decembro 2012, cos seguintes  

 

 

ASISTENTES: 

 

Pita Grandal, Ana María 

Allegue Aguete, Pilar 

López Prieto, Mª, Nieves 

Mariño de Andrés, Ángel M. 

García Mosquera, Marta 

 

A orde do día da reunión é a seguinte: 

 

1. Resolución das solicitudes presentadas de recoñecemento, validación e/ou 

adaptación 

2. Rogos e preguntas. 

 

Da comenzo a sesión sendo as 12:15 h. da mañá. 

 

Debido á ausencia da Secretaria da Comisión, acórdase que actúe como secretaria nesta 

reunión D.ª Marta García Mosquera. 

 

1. Resolución das solicitudes presentadas de recoñecemento, validación e/ou 

adaptación 

 

Acórdase o seguinte respecto das solicitudes presentadas:  

 

ANTEQUERA PERÁN, VÍCTOR 

Non se lle recoñecen as materias: Dereito Procesal Laboral 

 

CAMESELLE TORRES, NEREA 

Recoñécenselle as materias: Dereito Internacional Público 

 

CHAN PADÍN, ARACELI 

Recoñécenselle as materias: Dereito Financieiro e Tributario; Dereito Procesual Laboral; 

Prevención de Riscos Laborais 

Non se lle recoñecen as materias: Dereito do Emprego 

 

DELFÍN SANTOS, IVÁN 

Non se lle recoñecen as materias: Dereito Procesual 

 



 

 

 

 

 

DOMÍNGUEZ FREAZA, SANDRA 

Non se lle recoñecen as materias: Dereito Constitucional I 

 

MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, ALBA 

Recoñécenselle as materias: Dereito Constitucional I 

Non se lle recoñecen as materias: Dereito Constitucional II 

 

MARTÍNEZ LARRARIAGA, SARA 

Non se lle recoñecen as materias: Dereito Constitucional I; Dereito Procesual 

 

OTERO NAVARRO, MACARENA 

Recoñécenselle as materias: Dereito Constitucional I 

 

SOMOZA GÓMEZ, LAURA 

Non se lle recoñecen as materias: Introducción á socioloxía 

 

 

En relación coas solicitudes presentadas de recoñecemento da materia optativa de 4º 

curso do Grao en Dereito “Prácticas externas” a Comisión acorda: 

 

Que a materia optativa “Prácticas externas” non será obxecto de recoñecemento por 

prácticas ou experiencia profesional previa alegada polo solicitante. Sendo unha materia 

optativa regrada dos Plans de Estudos do Grao en Dereito e do Grao en Relacións Laborais 

e Recursos Humanos pola Universidade de Vigo, a materia “Prácticas Externas” está 

sometida a unha regramentación específica (Normativa Interna de Centro de 

desenvolvemento das prácticas externas curriculares para os estudos do Grao en Dereito e 

do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos da Universidade de Vigo, aprobada 

en Xunta de Facultade o 14 de xuño de 2012) que, amáis de incorporar as características e 

contidos específicos da materia, prevé un axeitado sistema de control de resultados para 

garantir a adquisición de competencias asignadas, sendo éstas obxecto de rexistro, 

comprobación e verificación a través dos concretos Proxectos Formativos, asimesmo 

aprobados pola Xunta de Facultade do Centro. Dadas estas particularidades da materia, e 

non sendo posible garantir o cumprimento das finalidades formativas da materia noutras 

prácticas profesionais desenvolvidas fora do marco regrado xa sinalado, a Comisión acorda 

que a materia “Prácticas Externas” non será obxecto de recoñecemento con carácter xeral. 

 

2. Rogos e preguntas. 
 

Non habendo rogos e preguntas levántase a reunión sendo as 13:40 horas, do que dou fe 

como Secretaria 

 

Marta García Mosquera 


