
 
E.U. RELACIÓNS LABORAIS LUGO 

 

GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS 
HUMANOS 

 
CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS RECOÑECIBLES COMO CRÉDITOS OPTATIVOS  

CURSO 2020-2021 – 1º SEMESTRE 
 
A Memoria do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos recolle a 
posibilidade de que o alumnado poda obter recoñecemento académico dun 
máximo de 12 créditos optativos pola realización de prácticas externas 
relacionadas co título según o art. 12.6 do RD 1393/2007. 
Para a realización destas prácticas a E.U. de Relacións Laborais de Lugo 
promove a sinatura de convenios, para que as mesmas formen parte da 
oferta académica complementaria na formación do seu alumnado. 
En base ao Convenio da USC coas empresas, á Normativa de Prácticas 
Externas en Empresas e Institucións da USC, e ao acordo da Comisión 
Académica da Escola, a Dirección   da mesma convoca un procedemento 
selectivo para a realización de prácticas de acordo coas seguintes bases: 
 
 
1.- NORMAS XERAIS 
1.1- Convócanse  prazas para a realización de prácticas en empresas por 
parte dos alumnos de Grao da E. U. de Relacións Laborais de Lugo. 
1.2- As prazas que se ofertan e as súas características están descritas no 
Anexo I da presente resolución. 
1.3- As prácticas que se realicen ao abeiro desta convocatoria recoñeceránse 
como 12 créditos optativos do Grao en Relacións Laborais e Recursos 
Humanos. Para que este recoñecemento sexa efectivo, o alumnado estará 
obrigado a realizar o período completo de prácticas e matricularse de todos 
os créditos que se ofertan pola convocatoria. 
 
 
2.- REQUISITOS ACADÉMICOS 
2.1- Estar matriculado no curso académico 2020-2021 no Grao en Relacións 
Laborais e Recursos Humanos. 
2.2- Ter superado o 50% dos créditos da Titulación do Grao en Relacións 
Laborais e Recursos Humanos (120 créditos). 
 
 
3.- SOLICITUDES E PRAZO 
3.1- As solicitudes dirixiránse á Dirección da Escola no modelo que figura no 
Anexo II desta Resolución e estarán á disposición do alumnado na Secretaría 
da Escola e na páxina web da Escola. 
3.2- O prazo para a presentación das solicitudes e documentación será: 

- do 3 ao 10 de novembro de 2020. 
3.3.- As solicitudes presentaranse por e-mail, xunto con unha copia simple 
do Expediente Académico dirixidas á Secretaría da Escola, ao correo 
electrónico: hola@relacioneslaboraleslugo.com 
 



 
 
4.- SELECCIÓN E PUBLICACIÓN 
4.1.- Unha vez examinadas as solicitudes, farase pública no taboleiro de 
anuncios do Centro e na páxina web da Escola a lista do alumnado admitido. 
4.2.- Para a selección terase en conta a valoración do expediente académico. 
 
 
5.- MATRÍCULA 
5.1.- Unha vez feita a selección e asignadas as prazas, deberá formalizarse 
matrícula nos créditos correspondentes na Unidade de Xestión Académica do 
Campus de Lugo no prazo que se estableza na Resolución definitiva, e sempre 
antes do inicio das prácticas. 
5.2.- No caso de non formalizar matrícula no prazo sinalado suporá que o/a 
alumno decae no seu dereito á praza. O alumnado seleccionado que non 
formalice a matrícula nos prazos sinalados estará obrigado a comunicar por 
escrito a súa renuncia ás prácticas á dirección do Centro. 
 
 
6.- AVALIACIÓN DAS PRÁCTICAS 
6.1.- A avaliación das prácticas será realizada polo Coordinador das Prácticas, 
que para tales efectos deberá ter en conta: 
 

a) Memoria que deberá realizar o/a alumno/a ao remate das prácticas. 
b) Informe da Empresa ou Institución, que deberá entregar o/a 
alumno/a no Centro finalizado o período de prácticas. 
c) Informe do profesorado responsable das prácticas, de selo caso. 
 

 
Lugo, a 3 de novembro de 2020 

 
A DIRECTORA 

 
 

(Asinado) 
Mercedes Montes Rodríguez 

 
 
 
 
 
 

Taboleiro de Anuncios da E. U. Relacións Laborais Lugo 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

OFERTA PRAZAS PARA PRÁCTICAS EMPRESA- CURSO 2020-2021 
 
 
 

 TITULACIÓN: GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS 

 DURACIÓN: 25 HORAS/CRÉDITO (300 HORAS)  

 CRÉDITOS: 12 OPTATIVOS 

 
 
 
 

EMPRESA/INSTITUCIÓN OU DISPOSITIVO 
DE PRÁCTICAS 

Nº DE 
PRAZAS 

PERÍODO DE 
REALIZACIÓN 

TITOR/A 
EXTERNO 

TITOR/A 
ACADÉMICO 

IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. 1 DO 11-11-2020 AO 12-05-2021 Tutor de 
empresa Diego Vilanova 

HORARIO DAS PRÁCTICAS: 
MARTES, MÉRCORES E XOVES: DE 16:00 A 20:00 HORAS  

 
 


		2020-11-03T17:10:11+0100
	MONTES RODRIGUEZ MARIA MERCEDES - 33328472T




