
DEREITO DO TRABALLO 

Programa docente curso 2011-2012 

DATOS DA MATERIA: 

Código da materia 103010404 
Nome da materia DEREITO DO TRABALLO 
Centro/ Titulación Facultade de Dereito 
Curso 4º curso 
Tipo (Libre, Troncal, Obri-
gatoria, Optativa) 

Troncal 

Horas aula/grupo (A) 60 
Horas laboratorio/grupo (C) 10 
Número grupos Aula 1 
Número grupos Laboratorio 2 
Anual /Cuatrimestral Annual 
Departamento Dereito Público Especial, Comunicación Audio-

visual e Publicidade 
Área de coñecemento Dereito do Traballo e da Seguridade Social 

 
PROFESORADO DA MATERIA (según POD): 

Profesor/a Código 
 

Créditos 

Francisca Fernández 
Prol 

3259 38 horas A y 12 horas C 

Marta Fernández Prieto 1543 22 horas A y 8 horas C 
 
PROFESOR/A COORDINADOR/A DA MATERIA: 
Francisca Fernández Prol  
 
TITORÍAS: 
Francisca Fernández Prol  
Lugar de titorías: Facultade de Dereito, 4º andar, despacho 30 
Horario de titorías:  
1º cuadrimestre: luns e martes de 12 a 14 h e xoves de 10 a 12 h  
2º cuatrimestre: luns de 12 a 14 h, martes de 15 a 17 h e venres de 12 a 14 h 
Marta Fernández Prieto: 
Lugar de titorías: Facultade de Dereito, 3º andar, despacho 22 
Horario de titorías: 
1o cuadrimestre: luns, martes e mércores de 9:30 a 11:30 h.  
2º cuadrimestre: luns de 16:00 a 17:30 e venres de 09:30 a 14:00 h. 
 
DATOS DO CENTRO: 
As aulas e o horario da materia así como as datas e lugar de realización do exame poderán 
consultarse na WEB da Facultade de Dereito de Ourense (http://webs.uvigo.es/dereito-
ourense) nos enlaces “horarios e aulas” e “exames” o no tablón de anuncios da Facultade. 
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Temario:  
 
Obxectivo da materia:  
 
Dar a coñecer as principais institucións do Dereito do Traballo, dende unha perspectiva 
fundamentalmente xurídica e orientada por tanto á formación que nesta materia debe 
adquirirse na licenciatura en Dereito. 
  
 
Temario de Aulas 
 
 
PARTE I. INTRODUCCION, HISTORIA E FONTES 
 
Tema 1. Concepto da disciplina. 
. Presupostos configuradores. 
. Especial referencia ao traballo “por conta allea”. 
. A dependenza: xénese e evolución actual. 
. O traballa autónomo 
. O Estatuto do Traballador Autónomo. 
 
Tema 2. Exclusións legais. 
. Traballos familiares e servizos benévolos. 
. Conselleiros de sociedades. 
. Funcionarios públicos e demáis persoal estatutario. 
. Prestacións persoais obrigatorias. 
. Transportistas. 
 
Tema 3. Relacións laborais de carácter especial 
. Persoal de alta dirección e asimilados. 
. Servidores do fogar familiar. 
. Penados nas institucións penitenciarias. 
. Deportistas profesionais. 
. Artistas en espectáculos públicos. 
. Representantes de comercio. Similitude e diferencias cos axentes mercantís. 
. Traballadores disminuídos en centros especiais. 
. Estibadores portuarios. 
. Avogados en despachos profesionais. 
. Médicos residentes. 
. Outras 
 
 Tema 4. Traballos singulares 
. A domicilio. Teletraballo. 
. Á parte. 
. Traballo en grupo. O auxiliar asociado. 
. Socios de cooperativas de traballo asociado e de sociedades laborais. 
. Persoal laboral ao servizo das Administracións Públicas. O Estatuto do Empregado 
Público. 
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Tema 5. Evolución xurídico-social da contratación do traballo 
. O traballo servil e a locación de obras romana. 
. Oficiais e aprendices nos oficios agremiados. Evolución final. 
. Os traballadores das industrias non agremiadas. 
. A etapa da "revolución industrial" e a Codificación. 
 
Tema 6. A lexislación industrial 
. As leis de policía fabril. 
. A responsabilidade patronal por accidentes. 
. Lexislación sancionadora e procesual. 
. As leis sobre o contrato de traballo. 
 
Tema 7. Os dereitos colectivos 
. Os movementos obreiros. 
. A represión penal das coalicións e a súa remoción. 
. Responsabilidades na orde civil. 
. Lexislación sobre sindicatos e negociación colectiva. 
. A lexitimación do uso da forza. 
 
Tema 8. A Dictadura do Xeneral Franco e a transición 
. Reglamentacións de Traballo e Ordenanzas Laborais. 
. Contrato de traballo. Remisión. 
. Convenios colectivos “sindicais” e conflictos colectivos. 
. A lexislación laboral na época da transición. 
 
Tema 9. Lexislación estatal 
. A Constitución. 
. Leis orgánicas e ordinarias. Normas con rango de lei. 
. Regulamentos e normas sectoriais da Administración. O caso das ordenanzas laborais. 
"Neoordenanzas". 
. Resolucións de extensión das normas colectivas. Referencia. 
. Normativa das Comunidades Autónomas. 
. O ámbito de aplicación da Lei do Reino de España. O REgulamento Comunitario 
593/2009 (Roma I). O art. 1.4 ET. 
 
Tema 10. Normas colectivas 
. O convenio colectivo. Concepto. 
. O art. 37 da Constitución. Eficacia do convenio. 
. Noción de autonomía colectiva. 
. Tipoloxía de convenios. Remisión. 
 
Tema 11. Lexislación supraestatal 
. Tratados bilaterais e multilaterais. 
. Convenios e recomendacións da OIT. 
. Normativa da Unión Europea. 
. Dereito orixinario. Do Tratado de Roma ao Tratado de Niza. A Carta Europea de Dere-
ito Fundamentais. 
. Dereito derivado. 
. A Carta Social Europea de Turín. 
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. Normas doutras organizacións internacionais. 
 
Tema 12. Outras fontes 
. Usos e costumes profesionais. 
. A doutrina xudicial. Do Tribunal Constitucional. Do Tribunal de Luxemburgo. Do Tri-
bunal Europeo de Dereitos Humanos. Dos tribunais da orde social. Doutros tribunais. 
. Os principios xerais do dereito. 
. Principios laborais. Respeto aos mínimos, norma máis favorable, condición máis benefi-
ciosa, irrenunciabilidade de dereitos, pro operario. 
. O Dereito común. 
 
 
PARTE II. O CONTRATO DE TRABALLO 
 
Tema 13. O contrato de traballo. Consentemento, obxecto e causa. Forma.  
. Concepto. 
. Partes. Traballador e empresario. Comunidades de bens e grupos de empresas. 
. Capacidade do traballador. A idade. Limitacións ao traballo dos menores. O traballo 
infantil. 
. Estranxeiros e nacionais de Estados membros da Comunidade Europea. Referencia aos 
dereitos dos estranxeiros irregulares. 
. Nulidade do contrato. 
. Consentemento e forma. Presunción de contrato. 
. Copia básica e dereitos de información do traballador. 
. Precontrato. 
. Período de proba. 
 
Tema 14. Colocación, fomento do emprego e prestamismo laboral 
. Obrigas en materia de colación. 
. Oficinas de emprego e axencias privadas de colocación. 
. Empresas de traballo temporal. 
-Requisitos. 
-Contrato de posta a disposición. 
-Contrato de traballo. 
. Relación do traballdor coa empresa usuaria. 
. Preferencias de emprego. 
. Fomento do emprego. Subvencións e bonificacións. 
. Empresas de inserción. 
 
Tema 15. Modalidades de contrato de traballo (I) 
. Contratos indefinidos. 
-Ordinario. 
-De fomento da contratación. 
-Fixo discontinuo. 
. Contratos formativos. 
-Contrato para a formación. 
-Contrato en prácticas. 
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Tema 16. Modalidades de contrato de traballo (II) 
. Contratos temporais estructurais. 
-Obra ou servizo determinado. 
-Eventual. 
-Interinidade. Modalidades. 
. Temporais de fomento do emprego. 
- De relevo. 
- Por anticipación da idade de xubilación. 
. Regras xerais aplicables a tódolos contratos temporais. 
. A tempo parcial. 
-Concepto. Forma. 
-Voluntariedade. Tránsito á xornada completa e viceversa. 
-Horas complementarias. 
 
Tema 17. Obrigas do traballador 
. Prestación do traballo. 
. Dilixencia e rendemento normal. 
. Obediencia e desobediencia lexítima. 
. A non concurrencia. Pactos de exclusividade e de permanencia. 
. Invencións “de servicio” e dereitos de explotación da propiedade intelectual. 
 
Tema 18. A retribución 
. Concepto. Presunción de salario. 
. Percepcións non salariais. 
. Clases de salarios. 
. Estructura salarial. Salario base e complementos salariais. 
. Salario mínimo interprofesional. 
. Gratificacións extraordinarias. 
. Non discriminación por razón de xénero: remisión. 
. Pagamento do salario. Mora e anticipos. Documentación. 
. Absorción e compensación. 
. Aseguramento do pagamento. O Fondo de Garantía Salarial. 
. Os créditos salariais preferenciais. En caso de concurso. 
. Protección procesal común do salario. Inembargabilidade. 
 
Tema 19. Outros deberes do empresario. 
. Respeto á dignidade do traballador e igualdade de tratamento. 
. O acoso por razón de sexo e o acoso sexual. O acoso moral. 
. Non discriminación por razón de xénero. Discriminacións directas e indirectas. 
. Ocupación efectiva. 
. Formación e promoción profesionais. 
. Economatos e outros servicios asistenciais. 
 
Tema 20. O deber de prevención de riscos laborais. 
. Antecedentes. A LPRL e a súa normativa de desenvolvemento. 
. Dereitos e obrigas. 
. Servizos de prevención. 
. Consulta e participación dos traballadores. Remisión. 
. Responsabilidades. 
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Tema 21. A periodificación do traballo 
. Xornada anual. Distribución. O horario. O calendario laboral. 
. Xornadas especiais. 
. Traballo nocturno, a quendas e ritmo de traballo. 
. Horas extraordinarias. 
. Descansos semanais e festivos. 
. Vacacións anuais. 
. Permisos e outras ausencias do traballo. 
. Xornada e conciliación da vida familiar e laboral. 
 
Tema 22. O poder de dirección do empresario e o ius variandi. A clasificación profe-
sional. 
. Concepto. Modulacións. 
. Poder normativo do empresario. 
. A clasificación profesional. 
- O grupo profesional.  
- A categoría profesional e a equivalencia.  
. O encadramento e a polivalencia funcional. 
. Mobilidade funcional. Horizontal e vertical. Límites 
. Mobilidade xeográfica.  
- Traslados. 
- Desprazamentos.  
- Desprazamentos transnacionais. 
. Modificación sustancial das condicións de traballo. 
 
Tema 23. Suspensión do contrato 
. Concepto e efectos xerais. Reserva de posto e suspensión do salario. Matizacións. 
. Mutuo acordo e causas válidamente consignadas no contrato. 
. Incapacidade temporal e incapacidade permanente. 
. Maternidade, adopción e acollemento. Paternidade. Risco durante o embarazo e lacta-
ción materna. 
. Víctima de violencia de xénero. 
. Privación de liberdade e prestacións persoais obrigatorias. 
. Cargo público representativo e excedencia forzosa. Funcións sindicais. 
. Excedencia para o cuidado de familiares. A "suspensión parcial" por garda legal. 
. Suspensións colectivas. Forza maior temporal e causas económicas, técnicas, organiza-
tivas e de producción. Folga e lockout. 
. Suspensión disciplinaria. Remisión. 
. Excedencia voluntaria. 
 
Tema 24. Descentralización productiva e cesión de traballadores. Sucesión da 
empresa. 
. A descentralización productiva. Concepto e tipoloxía. 
. Contratas e subcontratas. 
- Responsabilidade laboral, administrativa e de Seguridade Social. 
- Dereitos informativos. 
. Cesión de traballadores e tráfico de man de obra. Remisión ás empresas de traballo 
temporal. 
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. Sucesión de empresa. Concepto. 
- Unidade productiva autónoma. 
- O cambio de titularidade. No centro de traballo. 
- Por actos inter vivos. 
- Mortis causa e asimilados. 
- Notificación e responsabilidades solidarias. 
- Facultades dos representantes legais. 
 
Tema 25. A extinción do contrato. O despedimento disciplinario e a potestade 
disciplinaria 
. Concepto. Causas. O concepto de despedimento. 
. Documentación e as súas formalidades. O recibo de finiquito. 
. O despedimento disciplinario. O poder disciplinario do empresario. 
. Causas xustas (estatutarias e extraestatutarias). 
. Forma. Carta de despedimento, audiencia a delegados sindicais e expediente contra-
dictorio. Outras. 
. Calificación e efectos. Procedente, improcedente e nulo. Consecuencias específicas 
de cada un deles. No caso dos representantes legais dos traballadores. Os salarios de 
tramitación. O caso do despedimento tácito. 
. Outras sancións. Legalidade e tipicidade. Límites legais. Formalidades. Prescripción 
das infraccións. 
 
Tema 26. Extinción por imposibilidade ou onerosidade sobrevindas 
. Morte, xubilación e incapacidade definitiva do traballador. 
. Extinción colectiva. Morte, incapacidade e xubilación do empresario. 
. Despedimento por causas obxectivas. Forma e efectos. 
. Extinción da persoalidade xurídica da empresa. Forza maior e despedimento colecti-
vo por causas económicas, técnicas, organizativas e de producción. 
. Modificacións, suspensións e extincións en situacións concursais. 
 
Tema 27. Extinción do contrato. Por cumprimento e por vontade do traballador 
. Por causas válidamente pactadas. Condicións 
. Expiración do termo: remisión. 
. Por mutuo acordo. 
. Por vontade do traballador. Demisión e abandono. 
. Incumprimento do empresario. 
. Modificación sustancial e traslado: remisión. 
 
PARTE III. DEREITO COLECTIVO DO TRABALLO 
Tema 28. A liberdade sindical 
. Concepto. 
. Ámbito subxectivo. 
. As asociacións empresariais como suxeitos excluídos. 
. Contido esencial e adicional. 
. Tutela da liberdade sindical. 
 
Tema 29. Organización do sindicato 
. Función dos sindicatos na Constitución. 
. Constitución do sindicato. Procedemento. 
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. Estatutos. 

. Modificación, suspensión e disolución. 

. Responsabilidade. 

. As organizacións empresariais. Estructura e funcionamento. Financiación. 
 
Tema 30. Representatividade sindical e acción sindical 
. A maior representatividade, a nivel estatal e de C.A. 
. A suficiente representatividade. 
. A representatividade empresarial. 
. A representatividade dos traballadores autónomos 
. Especial referencia á representación institucional. 
. A representación sindical na empresa. 
-Seccións sindicais 
-Delegados sindicais. 
. Cláusulas de seguridade sindical. 
. Cargos electivos sindicais e participación nas mesas de negociación. 
 
Tema 31. Participación dos traballadores na empresa 
. Concepto. Antecedentes. A participación na Constitución. 
. Delegados de persoal e comités de empresa. Constitución e composición. 
. Comité conxunto e comité intercentros. 
. Funcións. Especial referencia aos dereitos de información. 
. Delegados de prevención e comités de seguridade e saúde. 
. Comités de empresa europeos. 
. "Status" e medios de actuación. 
-Garantías. 
-Capacidade e sixilo profesional. 
-Locais e tablóns de anuncios. 
 
Tema 32. Eleccións a representantes unitarios dos traballadores. Mandato. 
. Promoción de eleccións. 
. Electores e elexibles. Colexios. 
. Candidaturas. Requisitos. 
. Cómputo de traballadores. 
. A mesa electoral. Funcións. 
. Votacións. Tramitación. 
. A oficina pública. 
. Reclamacións. O procedemento arbitral. 
. Mandato dos representantes. Revocación e sustitucións. 
. Asambleas. 
 
Tema 33. A negociación colectiva: suxeitos negociadores e ámbitos persoal, fun-
cional, territorial e temporal. 
. A lexitimación para negociar. 
. As unidades de negociación. 
. A Comisión consultiva nacional de convenios colectivos. 
. A concurrencia de convenios. 
. Acordos interprofesionais e acordos sobre materias concretas. 
. Duración e sucesión de convenios. 
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. A negociación colectiva extraestatutaria. 

. Os acordos de empresa. 
 
Tema 34. A negociación dos convenios 
. A constitución da comisión negociadora. 
. Solicitude de negociación. 
. Deber de negociar de boa fe. 
. Validez. Forma, rexistro e publicación dos convenios. 
. Control da ilegalidade ou lesividade. 
. Adhesión e referencia á extensión. 
 
Tema 35. O contido dos convenios e a súa administración 
. Normativo e obrigacional. 
. Contido mínimo. 
. Referencia específica á cláusula de descolgue. 
. Referencia aos plans de igualdade. 
. Referencia específica ás comisiones paritarias. 
. A administración do convenio. 
 
Tema 36. Os acordos interprofesionais vixentes 
. O Acordo Interconfederal sobre negociación colectiva. 
. O Acordo sobre solución extraxudicial de conflictos. Acordos autonómicos. Remi-
sión. 
. O IV Acordo Nacional de formación e o Acordo tripartito sobre formación continua.  
 
Tema 37. Conflictos laborais 
. Concepto. Xurídicos e de intereses. Individuais e colectivos. 
. Procedementos de solución. Negociación directa. 
. Conciliacións, mediacións e arbitraxes. Públicos e privados. 
. O procedemento de conflicto colectivo. 
. Os acordos interprofesionais de solución extraxudicial de conflictos. 
. Especial referencia ao Acordo Galego. 
. A solución procesual. Conflictos individuais e colectivos. 
 
Tema 38. O dereito de folga (I). 
. Concepto. 
. A folga na Constitución. As súas fontes reguladoras. 
. Lexitimación e declaración. 
. Os seus efectos no contrato de traballo e nas relacións de Seguridade Social. 
. Comité de folga. 
. Publicidade e piquetes. 
. Servicios de mantemento 
. Cesación da folga. Sistemas de solución. Remisión. 
 
Tema 39. O dereito de folga (II). O peche patronal. 
. Servicios esenciais e servicios mínimos. Fixación pola autoridade gubernativa. 
. Folgas ilegais. Políticas, de solidaridade e novatorias. 
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. Folgas ilícitas ou abusivas. Con ocupación de dependenzas, rotatorias e en sectores 
estratéxicos. Acción colectiva irregular. Referencia ás folgas de breve duración e in-
termitentes 
. O peche patronal. 
. Poderes gubernamentais de emerxencia. “Intervencións” e arbitraxe obrigatorio. 
 
 
 
APÉNDICE. 
A. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Tema 40. Organización administrativa 
. A Administración do Estado. 
. A Administración das Comunidades Autónomas. 
. A Inspección de Traballo e Seguridade Social. 
. Consellos económicos e sociais e consellos de relacións laborais. 
 
Tema 41. Infraccións e sancións laborais. 
. Principios de Dereito sancionador. 
. Infraccións. 
. Sancións. 
. Procedemento sancionador. 
. Impugnación de sancións. 
 
B. DEREITO PROCESUAL DO TRABALLO 
 
Tema 1. Antecedentes e principios 
. Evolución histórica. 
. Principios informadores: 
-Inmediación, concentración e oralidade. 
-Instancia única, celeridade e impulso xudicial. 
. Supletoriedade da LEC. 
 
Tema 2. Xurisdicción, competencia, partes e actos procesais. 
. Xurisdicción e competencia dos tribunais laborais. 
-Extensión e límites da xurisdicción social. 
-Organización e reglas de competencia. 
-Cuestións de competencia. 
-Abstención e recusación 
. As partes. 
-Capacidade. 
-Lexitimación. 
-Postulación. 
. Acumulación de accións e de autos. 
. Actos procesais. 
. Actividades preprocesais. 
-Conciliación previa. 
-Reclamación administrativa previa. 
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Tema 3. O proceso ordinario. 
. Actos preparativos e medidas precautorias. 
. Iniciación do proceso: a demanda. 
. Actos de conciliación e xuicio. 
-Citación para ambos actos. Suspensión e incomparecencias. 
-A conciliación xudicial. 
-O xuicio oral e as súas fases. 
*Ratificación e ampliación da demanda. Alegacións do demandante. 
*Contestación á demanda.  
*Allanamento, reconvención e alegacións. 
*A proba. 
*Conclusións. 
*Acta de xuicio. 
. Dilixencias para mellor proveer. 
. A sentencia. 
-Caracteres. 
-Forma. Sentencia in voce. 
-Publicación, notificación e efectos. 
-Aclaración. 
 
Tema 4. Procesos especiais. 
. Concepto e consideraciones xerais. 
. Procesos en materia de despedimentos disciplinarios e sancións. 
-Despedimento disciplinario. 
-Proceso de impugnación de sancións. 
. Proceso de reclamación ao Estado do pago de salarios de tramitación en xuicios por 
despedimento. 
. Proceso de despedimento por causas obxectivas e outras causas de extinción. 
. Proceso de despedimentos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas ou 
de producción. 
. Proceso de vacacións. 
. Procesos sobre materia electoral. 
. Proceso de clasificación profesional. 
. Proceso de mobilidade xeográfica e modificación sustancial das condicións de traballo. 
. Proceso para a concreción horaria e a determinación dos períodos de disfrute de permi-
sos de lactancia e reducción de xornada por motivos familiares. 
. Proceso de seguridade social. 
. Procesos “de oficio”. 
. Proceso de conflictos colectivos. 
. Proceso de impugnación de convenios colectivos. 
. Proceso de impugnación ou modificación dos estatutos sindicais. 
. Proceso de tutela dos dereitos de liberdade sindical. 
 
Tema 5. Medios de impugnación. 
. Concepto. 
. Recursos contra providencias e autos. 
-Recurso de reposición e súplica. 
-Recurso de queixa. 
. Recurso de suplicación. 
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-Resolucións recurribles. 
-Motivos. 
-Procedemento. 
-Sentencia. 
. Recurso de casación. 
-Casación ordinaria. 
-Para a unificación da doutrina. 
. Recurso de revisión. 
. A audiencia ao demandado rebelde. 
 
Tema 6. Execución de sentencias. 
. Disposicións de carácter xeral. Títulos executivos. 
. A execución dineraria. 
. Execución de sentencias firmes de despido. 
. Execución de sentencias fronte a entes públicos. 
. Execución provisional das sentencias. 
-Pago de contías (anticipos reintegrables) 
-Seguridade Social. 
-De despedimento. 
-Outros procesos. 
. Acumulación de execucións. 
 
 
Temario de Laboratorio 
 
 
O Temario de laboratorio debe consistir na realización de experiencias prácticas sobre os 
Temas teóricos. Sen embargo, é imposible, á vista do período de docencia asignado, rea-
lizar prácticas sobre cada un dos citados Temas, polo que se propón a realización de prác-
ticas sobre as seguintes cuestións: 
 
BLOQUE 1. Distinción entre relacións de traballo e outras de prestación de servicios non 
laborais. 
 
BLOQUE 2. Relacións laborais especiais. 
 
BLOQUE 3. Contratación. Modalidades contractuais. Celebración correcta ou fraudulen-
ta, esixencias e requisitos. Consecuencias da celebración incorrecta. Concatenación de 
contratos. 
 
BLOQUE 4. Salario: concepto, identificación de percepcións salariais, melloras, absor-
ción e compensación, etc. 
 
BLOQUE 5. Tempo de traballo: posibilidades, dereitos e obrigas de traballadores e em-
presarios sobre a xestión do tempo de traballo; incidencias en materia de tempo de traba-
llo. Suspensión do contrato. 
 
BLOQUE 6. “Externalización”. Incidencia nas relacións de traballo dos diversos medios 
de “outsourcing”; sucesión de empresa, subcontratación, ETTs, etc. 
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BLOQUE 7. Extinción do contrato: modos de extinción, requisitos e consecuencias. 
Cálculo de indemnizacións.  
 
BLOQUE 8. Varios. En función del tempo dispoñible, completarase a docencia práctica 
con casos sobre aspectos non menos sustanciais do Dereito do Traballo, tales como pre-
vención de riscos, modificación de condicións de traballo, negociación colectiva, liberda-
de sindical, etc. 
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MÉTODO DOCENTE E SISTEMA DE AVALIACIÓN: 
 
Método docente:  
 
O método docente trata de combinar instrumentos tradicionais coas nuevas propostas e 
tendencias na aprendizaxe. Así, á clásica exposición oral de Temas nas aulas, ás que se 
recomenda a asistencia, engádese, na docencia de laboratorio, a resolución de casos prác-
ticos basados en situacións reais. 
 
 
Probas parciais:  
 
Se os alumnos así o desexan, realizarase un exame parcial, entre febreiro e marzo, sobre a 
materia explicada ata o momento. A superación do exame parcial supón que no exame de 
xuño o alumno se examine únicamente da materia impartida a partir do referido parcial. A 
nota final conformará a media das notas parcial e final. 
 
A devandita liberación de materia surtirá efecto para o exame de xuño exclusivamente, de 
modo que ás restantes convocatorias acudirase sempre coa totalidade do temario. 
 
 
Criterios de avaliación de carácter xeral para tódalas probas: 
 
Avaliaranse os coñecementos teóricos e, asimesmo, as habilidades do alumno no manexo 
da normativa a efectos de resolución dun suposto práctico. Dúas partes, teórica e práctica, 
comporan, polo tanto, os exames parcial e final. 
 


	PROFESORADO DA MATERIA (según POD):
	As aulas e o horario da materia así como as datas e lugar de realización do exame poderán consultarse na WEB da Facultade de Dereito de Ourense (http://webs.uvigo.es/dereito-ourense) nos enlaces “horarios e aulas” e “exames” o no tablón de anuncios da Facultade.

