
 
 
 
 
 

Destinatarios:  
Estudantes de primeiro e segundo curso do Máster en Avogacía pola 

Universidade de Vigo no Campus de Vigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información:  
 

Páxina web:  
http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/gl/ 

 
Área Académica de Mestrados e Doutoramento 

Teléfonos: 986 130 220 
 

Secretaría do lustre Colexio de Avogados de Vigo 
 Teléfonos.: (986) 20 82 00 - 20 81 11  

 
 
 
 
 

    
   

 

Xornada de acollida 
para o alumnado do 
Máster en Avogacía  

(Campus de Vigo) 
 
 

Curso 2020/2021 
 

Coordinación:  
 María Antonia Arias Martínez  

(Coordinadora Académica) 
Fernando Rubianes Santos  

(Coordinadora Profesional)  
Ángel Aday Jiménez Alemán 

(Secretario Académico)  
 

Ilustre Colexio de Avogados de Vigo 
Día 28 de setembro, ás 17:00 horas 

Obrigatoria asistencia con mascarilla 

http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/gl/
http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/gl/


 

PRESENTACIÓN 
 

O Máster Universitario en Avogacía caracterizase por ter una 
orientación profesional no marco da profesión regulada de 
avogado. Conforme á normativa actual (Real Decreto 775/2011, 
de 3 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 
34/2006, de 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de 
Avogado e Procurador dos Tribunais) este máster é requisito 
imprescindible para o exercicio da avogacía. Estes estudos 
preparan ao estudante para afrontar as probas de acceso ao 
exercicio da avogacía, ao tempo que o forman para o futuro 
profesional. A súa finalización permite tamén o acceso a estudos 
de doutoramento regulados polo Real Decreto 99/2011, de 28 de 
xaneiro (modificado polo Real Decreto 534/2013) polo que se 
regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento. 
 
A organización e impartición deste Máster no Campus de Vigo é 
resultado do traballo conxunto da Facultade de Ciencias 
Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo e do Ilustre 
Colexio de Avogados de Vigo, conforme ao Convenio de 
colaboración académica subscrito entre ambas institucións. 
 
 
OBXECTIVOS: 
 
1. Facilitar aos estudantes o tránsito dende o grao ao posgrao. 
 
2. Presentar ao estudante o Máster en Avogacía pola Universidade de Vigo. 
 
3. Dar a coñecer aos alumnos os recursos e ferramentas ao seu dispor na 
Universidade de Vigo e no Ilustre Colexio de Avogados de Vigo.  

 
 

 

 
PROGRAMA 

 
Xornada de Acollida para o alumnado do Máster en 

Avogacía (Campus de Vigo) 
 

Luns, día 28 de setembro de 2020 
 
17.00 horas: Acto de benvida para todo o alumnado do Máster 
en Avogacía 
María Antonia Arias Martínez (Coordinadora Académica)  
Fernando Rubianes Santos (Coordinador Profesional)  
Ángel Aday Jiménez Alemán  (Secretario Académico) 
 
 

17.15 horas: “Os módulos e materias do Máster en Avogacía”. 
María Antonia Arias Martínez (Coordinadora Académica)  
 
17.30 horas: “As Prácticas Externas no Máster en Avogacía”.  
Fernando Rubianes Santos (Coordinador Profesional)  
 
17.45 horas: “A metodoloxía docente e o sistema de avaliación 
no Máster en Avogacía”. 
Ángel Aday Jiménez Alemán  (Secretario Académico) 
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