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1. GRAOS DA RAMA DE COÑECEMENTO DE ARTES E 
HUMANIDADES 

 

 1.1 Grao en español: estudos lingüísticos e literarios 
 

DESCRICIÓN 
 
Céntrase no dominio lingüístico do español, dos países de lingua española, nuns tempos en que 
algúns estados suramericanos están a adquirir unha gran relevancia internacional. Combina os 
necesarios coñecementos lingüísticos, literarios e culturais co manexo das ferramentas derivadas 
das novas tecnoloxías. Igualmente, ofrece a posibilidade de completar esta formación en 
prestixiosas universidades estranxeiras con que existen convenios subscritos, e de coñecer desta 
maneira outras culturas e xentes no seu propio país. É a adaptación da antiga licenciatura en 
filoloxía hispánica.   
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Xunto á saída laboral máis tradicional de profesor de lingua e literatura españolas no ensino 
secundario ou universitario, a enorme fortaleza do español como lingua de comunicación 
internacional abre novas vías de inserción laboral. A ensinanza do español como lingua 
estranxeira (ELE), tanto a poboación inmigrante como noutros países, constitúe un dos ámbitos 
con máis demanda laboral. As actividades de creación, corrección e edición de textos en distintas 
institucións públicas e privadas é outro claro perfil profesional para os seus graduados. 
Adicionalmente existen prefiles asociados a actividades profesionais relacionadas co mundo 
editorial e coa prensa, como a edición de textos, a crítica literaria e textual, a produción editorial, a 
corrección literaria ou de probas, o asesoramento, a tradución, a redacción e colaboración en 
medios de comunicación, etc., así como as relacionadas coas industrias da lingua, sobre todo no 
ámbito das novas tecnoloxías, e tamén noutras áreas como a mediación lingüística (intercultural, 
empresarial, interprofesional) ou o tratamento do multiculturalismo social ou as relacións 
transculturales. 
Outras saídas profesionais poden ser: o asesoramento lingüístico (comercial, xurídico, forense, 
técnico-profesional), a peritaxe xudicial en lingüística forense, a intervención e avaliación das 
patoloxías da linguaxe, a xestión cultural e artística e a política e planificación lingüísticas. Xunto a 
elas cabe citar a investigación lingüística e literaria en universidades españolas e estranxeiras, en 
institutos de filología e lingüística ou en arquivos e bibliotecas e, por suposto, a docencia de 
gramática española, lingüística, teoría literaria e literatura española en escolas superiores, 
universidades e outros organismos, como os Institutos Cervantes.  
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña 
Universidade de Santiago ( Lugo) 
Universidade de Santiago ( Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 

- http://estudos.udc.es/es/study/start/613G01V01 
- http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/lingua-literatura-espanolas-

lugo 
- http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/lingua-literatura-espanolas-

santiago 
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1.2 Grao en galego e portugués: estudos lingüísticos e literarios 
 
DESCRICIÓN 
 
Céntrase no dominio lingüístico galego-portugués, é a única que concede atención equivalente 
aos dous idiomas, nuns tempos en que os países de lingua oficial portuguesa, nomeadamente o 
Brasil, están a adquirir unha gran relevancia internacional. Para a consecución de todos estes 
obxectivos, combina os necesarios coñecementos lingüísticos, literarios e culturais co manexo 
das ferramentas derivadas das novas tecnoloxías. Igualmente, ofrece a posibilidade de completar 
esta formación en prestixiosas universidades estranxeiras con que existen convenios 
subscritos(Évora, Minho, Lisboa, Porto etc.), e de coñecer desta maneira outras culturas e xentes 
no seu propio país. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Entre os principais perfís de saídas académico-laborais, salientan os seguintes: docencia, 
tradución e interpretación; asesoramento e mediación lingüística, cultural e editorial; 
asesoramento cultural e lingüístico no mundo empresarial; normalización lingüística; crítica 
literaria; medios de comunicación; xestión cultural; promoción lingüística e literaria; terapia 
lingüística; publicidade, librarías especializadas etc. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 

- http://estudos.udc.es/es/study/start/613G02V01 
 

1.3 Grao en humanidades 
 
DESCRICIÓN 
 
Coñecemento das producións culturais da humanidade; o coñecemento do pasado desde un 
punto de vista diacrónico; o coñecemento do espazo e o territorio, dos diferentes bens e recursos 
patrimoniais e dos seus réximes xurídicos; o coñecemento de linguas e culturas clásicas; o 
coñecemento de linguas modernas e da modernidade en todos os ámbitos culturais e sociais; a 
avaliación de impactos ambientais e patrimoniais etc. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
Docencia na educación secundaria. Dinamización cultural de concellos e entidades cívicas; a 
realización de proxectos culturais e administración cultural de empresas; a xestión do patrimonio 
histórico e cultural en todos os seus ámbitos ou os labores de turismo cultural. Así mesmo, poden 
traballar na xestión dos aspectos éticos e deontolóxicos das empresas ou como avaliadores do 
medio ambiente e patrimonial. Dirección de institucións educativas, xestión e dinamización 
cultural en administracións públicas e privadas, mundo editorial, creación de espazos virtuais e 
deseño de produtos. Turismo cultural, comunicación, docencia e investigación ou cooperación 
internacional. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de Ferrol ) 
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LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 

- http://estudos.udc.es/es/study/start/710G01V02 
 

1.4 Grao en información e Documentación 
 
DESCRICIÓN 
 
Ofrece a formación necesaria para desenvolver con éxito as tarefas que se esperan dos 
profesionais nos ámbitos relacionados coa clasificación de libros e documentos, as normas de 
catalogación e clasificación, a organización de bibliotecas e o uso de diversas fontes de 
información bibliográfica. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
  
Bibliotecas xerais e especializadas. Arquivos das administracións públicas e empresas 
Centros de información e documentación (medios de comunicación, editoriais, hospitais, 
empresas etc.). Empresas de servizos de documentación. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de Ferrol ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 

- http://estudos.udc.es/es/study/start/710G02V02 
 

1.5 Grao en inglés: estudos lingüísticos e literarios 
 
DESCRICIÓN 
 
Centrase no dominio anglófono, concede atención pormenorizada aos aspectos lingüísticos e 
literarios do inglés e dos países de fala inglesa, nuns tempos en que esta lingua adquiriu 
transcendencia internacional. Combina os necesarios coñecementos lingüísticos, literarios e 
culturais co manexo das ferramentas derivadas das novas tecnoloxías.  
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Docencia, investigación, traducción e interpretación, asesoramiento y mediación lingüística, 
cultural y editorial; crítica literaria, medios de comunicación, gestión cultural, promoción y 
asesoramiento. Traballos de tradución e interpretación. Colaboración con institucións e empresas 
relacionadas co ámbito da cultura, o lecer, a comunicación e o sector turístico.Traballo en 
bibliotecas, editoriais, medios de comunicación, fundacións culturais, asesorías lingüísticas, 
organización de eventos, así como en departamentos de recursos humanos. 
Outras saídas asociadas ás novas demandas sociais poden ser: crítica literaria e textual, 
corrección de textos, produción literaria, traballo en departamentos de comercio exterior, deseño, 
mantemento e tradución de páxinas web, etc.  
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UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña ) 
Universidade de Santiago ( Santiago ) 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 

- http://estudos.udc.es/es/study/start/613G03V01 
- http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/lingua-literatura-inglesas 

 

1.6 Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural 
 
DESCRICIÓN 
 
Familiarizar ao estudante cos diferentes sectores que inciden no desenvolvemento da cultura 
humana tanto no pasado como na actualidade: as canles, soportes e mecanismos de difusión 
cultural (desde os documentos escritos aos medios audiovisuales), as linguas naturais (nas súas 
vertentes oral e escrita), etc. preparándoo para iniciar o desempeño de actividades profesionais 
relacionadas co mundo da cultura. Comprender as raíces da nosa cultura e os procesos 
diacrónicos da sociedade e do pensamento humano que conduciron ao mundo de hoxe 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
-Docencia: Docente nos ensinos superiores ou medios para impartir materias humanísticas e 
relacionadas coa produción, xestión e difusión cultural. 
-Produción e xestión cultural en institucións públicas e privadas: Profesional que deseña, planifica 
e organiza os recursos humanos, medios técnicos e orzamentarios para a produción e xestión 
cultural tanto en institucións públicas como privadas.  
-Sector editorial: Profesional especializado en tarefas de asesoramento editorial, capacitado para 
levar a cabo a edición dun produto cultural, con coñecementos técnicos e artísticos. 
-Produción e difusión de eventos culturais: Profesional especializado na organización de eventos, 
con capacidade de liderado e coñecementos polivalentes sobre contidos relacionados con bens e 
servizos culturais.  
- Xestión de bens e servizos culturais: Profesional especializado en xestionar bens culturais e 
distribuílos adecuadamente a través das canles de difusión contemplados.  
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Lugo) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 

- http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/ciencias-cultura-difusion-
cultural 
 

1.7 Grao en Filoloxía Clásica 
 
DESCRICIÓNEstá orientado ao coñecemento de todos os aspectos da Antigüidade Grecolatina, 
centrándose no estudo da lingua, a literatura e a cultura grega e latina, preservando desta forma 
a riqueza cultural da Época Clásica. Para obter estes obxectivos, o estudo e coñecemento dos 
textos clásicos é esencial, polo que esta titulación proporciona competencias neste ámbito, como 
o dominio do grego e do latín ou a comprensión, análise e comentario de textos clásicos. 
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SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
- Actividade editorial e os medios de comunicación. 
- Docencia. 
- Actividades profesionais relacionadas coas industrias da lingua, en clara expansión sobre todo 
no ámbito das novas tecnoloxías. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago (Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 

- http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/filoloxia-clasica 
 

1.8 Grao en Filosofía 
 
DESCRICIÓN 
 
- Proporcionar unha formación sólida en Filosofía, situando esta no conxunto dos saberes 
científicos e humanísticos, no tecido cultural e ante a práctica social do mundo contemporáneo. 
- Combinar a formación en Filosofía co ensino das habilidades necesarias para aplicar os 
coñecementos adquiridos á práctica profesional.  
- Xerar capacidade de análise e de crítica, así como unha actitude proactiva. 
- Fornecer capacidade de aprender con autonomía, formando os seus propios criterios e 
estratexias de aprendizaxe, aplicábeis ademais ao longo da vida. 
- Fundamentar os principios do respecto e a promoción dos dereitos fundamentais a igualdade 
entre as persoas, os principios de accesibilidade universal e desenvolvemento para todos, e os 
valores democráticos e dunha cultura de paz. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
- O ensino de materias filosóficas en todos os niveis da educación, en especial no ensino 
secundario, o bacharelato e a universidade. 
- A investigación e a creación filosóficas. 
- O desempeño dos variados postos das administracións públicas aos que cabe concursar co 
título de licenciado en Filosofía. 
- A xestión cívica (ONG’s, fundacións, etc.), editorial e cultural (mediadores culturais, etc.). 
O asesoramiento e consultoría en bioética, responsabilidade corporativa, convivencia intercultural, 
mediación social, comunicación audiovisual, orientación persoal, etc.  
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago (Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 

- http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/filosofia 
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1.9 Grao en Historia 
 
DESCRICIÓN 
 
A Historia encaixa co proceso de desenvolvemento das nacións, das comunidades políticas e, en 
parte, fundaméntao, ao proporcionar as nocións precisas para construír a “memoria colectiva” do 
pasado. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
A principal saída laboral dos titulados en Historia é a docencia, aínda que destacan outros 
traballos como excavacións e estudos arqueolóxicos, arquivos e bibliotecas, investigación 
histórica, Xestión de patrimonio histórico e cultural, Documentalista, administracións públicas, 
colaboracións en medios de comunicación, Asesor/a cultural, Xestión de proxectos internacionais, 
Xestión de recursos humanos. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago (Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 

- http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/historia 
 

1.10 Grao en Historia da Arte 
 
DESCRICIÓN 
 
A Historia da Arte é unha disciplina científica e humanística que ten como obxectivo principal a 
análise da produción artística, dos seus procesos de creación e recepción, así como a súa 
contribución social dentro da Historia da Cultura 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Entre as saídas profesionais existentes para esta titulación, máis da metade están relacionadas 
directamente co ámbito do patrimonio cultural en calquera das súas expresións. Outro grupo de 
saídas profesionais cun peso importante (25%), son as tarefas de investigación e ensinanza. Por 
outra banda, existe unha porcentaxe importante de egresados desta titulación (12%) que atopan 
emprego en campos profesionais xenéricos como bibliotecas, arquivos, asesorías, e outros 
ámbitos de xestión pública e privada. Por último, hai un progresivo incremento naqueles campos 
profesionais de carácter emerxente, impulsados a través das novas TIC. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago (Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 

- http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/historia-arte 
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1.11 Grao en Lingua e Literatura Galega 
 
DESCRICIÓN 
 
O Grao en Lingua e Literatura Galegas ten como obxectivo que os seus estudantes adquiran 
unha formación completa en lingua galega (coñecemento e descrición do sistema lingüístico, das 
súas variedades históricas, espaciais, sociais e contextuais e da súa situación sociolingüística) e 
en literatura galega (coñecemento dos movementos, autores e obras que a conforman). 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Os titulados en lingua e literatura galegas poden aplicar os coñecementos adquiridos ao longo da 
carreira non só no ámbito da docencia (ensino secundario, ensino de falantes non nativos, 
Escolas Oficiais de Idiomas...), senón tamén no mundo da comunicación (prensa, radio, 
televisión, publicidade...), na industria editorial, nos servizos de normalización lingüística, na 
tradución, na animación e dinamización cultural etc. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago (Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 

- http://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-humanidades/lingua-literatura-galegas 
 

1.12 Grao en Linguas e Literaturas Modernas 
 
DESCRICIÓN 
 
Os estudos correspondentes aos itinerarios proxectados para este título (Lingua e Literatura 
Alemás, Lingua e Literatura Francesas, Lingua e Literatura Italianas, Lingua Portuguesa e 
Literaturas Lusófonas e Filoloxía Románica) contan cunha ampla tradición. As linguas 
correspondentes aos catro primeiros itinerarios son linguas oficiais de diversos estados da Unión 
Europea e, nalgúns casos, tamén de países de África, Asia e América. O itinerario de Filoloxía 
Románica proporciona aos estudantes unha visión integradora das variedades lingüísticas que 
proceden do latín e das manifestacións literarias que sustentan as linguas e literaturas dos 
itinerarios anteriores. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
O perfil docente é o maioritario nos actuais titulados das licenciaturas precedentes, que, en todo 
caso, para poderen desenvolver esta actividade no ensino secundario e en escolas oficiais de 
idiomas. 
Actividade editorial, os medios de comunicación, as tradución e as industrias culturais. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago (Santiago ) 
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LIGAZÓNS PARA INFORMARSEhttp://www.usc.es/graos/gl/graos/artes-
humanidades/linguas-literaturas-modernas 
 

1.13 Grao en Ciencias da Linguaxe e estudios Literarios 
 
DESCRICIÓN 
 
O Grao en Ciencias da Linguaxe ten como obxectivo principal dotar os graduados e graduadas 
dun coñecemento eminente no estudo da linguaxe e das linguas como instrumentos de 
comunicación, de cultura e de expresión literaria. Estes ámbitos do coñecemento resultan 
fundamentais para a ecacia das relacións sociais e a conformación do xuízo crítico. A partires do 
3º curso pódose combinar varios módulos para delimitar un itinerario: 
- Lingua Galega 
- Lingua Española 
- Literatura Galega 
- Literartura Galega 
- Ensino de Linguas 
- Tecnoloxías da Linguaxe 
- Escrita Creativa 
- Estudos culturais 
- Estudos lusófonos 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
- Docencia en lingua e literaturas galega, española e portuguesa. 
-  Industrias culturais 
- Tecnoloxías da información 
- Creación, xestión e dixitalización de contidos 
- Creación literaria 
- Ensino de segundas linguas 
- Comunicación pública 
-  Asesoramento lingüístico e corrección de estilo 
-  Mediación lingüística 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Vigo ( Vigo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/Grao_e
n_Ciencias_da_Linguaxe.pdf 
 

1.14 Grao en Linguas Estranxeiras 
 
DESCRICIÓN 
 
O obxectivo deste grao é adquirir os coñecementos lingüísticos e socioculturais necesarios para 
expresar e comprender linguas estranxeiras como o inglés, o alemán, o francés e o portugués, 
potenciando as habilidades descritivas e analíticas que permitan afondar no estudo sincrónico e 
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diacrónico destas linguas e as súas producións literarias e culturais. 
Ofrece formación en tres linguas estranxeiras 
(que se elixirán entre inglés, francés, alemán e 
portugués). Nas materias optativas do cuarto curso, 
podes orientar a túa formación cara ao ámbito 
lingüístico ou ao literario-cultural. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Departamentos de internacional  
Comercio exterior 
Departamentos de recursos humanos 
Mercadotecnia 
Docencia 
Asesoría lingüística 
Mundo editorial (corrección de textos) 
Función pública  
Xestión do patrimonio 
Carreira diplomática  
Creación en axencias de publicidade 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Vigo ( Vigo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/Grao_en_Ling
uas_Estranxeiras.pdf 
 

1.15 Grao en Tradución e Interpretación 
 
DESCRICIÓN 
 
O obxectivo básico deste grao é formar profesionais da tradución e da interpretación capaces de 
identificar e aplicar as ferramentas e as estratexias de mediación cultural e lingüística de calidade 
e preparalos para unha futura especialización. 
Podes elixir dentro deste grao entre catro opcións: 
— Inglés-español 
— Francés-español 
— Inglés-galego 
— Francés-galego 
Calquera que sexa a opción que escollas, a maiores 
estudarás un segundo idioma, que elixirás entre inglés, 
francés, alemán ou portugués 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Tradución 
Docencia 
Secretariado bilingüe 
Vendas internacionais 
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Relacións públicas 
Mercadotecnia 
Administración 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Vigo ( Vigo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/Grao_e
n_Traducioxuen_e_Interpretacioxuen.pdf 
 

1.16 Grao en Xeografía e Historia 
 
DESCRICIÓN 
 
O grao proporciona unha formación básica con contidos interdisciplinarios relativos ao 
coñecemento da historia, da historia da arte e da xeografía, e con aplicación en diversos ámbitos 
laborais. O plan de estudos incorpora realizar un período de prácticas en empresas e institucións 
diversas (museos, arquivos, institutos de ensino medio, empresas de arqueoloxía, 
administracións) (12 créditos) e un traballo de fin de grao personalizado, que se elixirá entre unha 
variada oferta temática e acorde coas competencias e coñecementos adquiridos. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Centros de ensino 
Empresas de arqueoloxía e de xestión cultural 
Administracións públicas 
Asesorías técnicas 
Arquivos 
Bibliotecas 
Museos 
Medios de comunicación 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Vigo ( Ourense ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/ourense/Grao_en_
Xeografia_e_Historia.pdf 
 

1.17 Grao en Belas Artes 
 
DESCRICIÓN 
 
Os estudos superiores de belas artes están a desempeñar un papel imprescindible na formación 
de artistas e profesionais da creación e da cultura, de acordo coas demandas crecentes do seu 
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entorno. De feito, é no ámbito da creación e da industria cultural onde, xunto á ensinanza, 
encontran sitio preferentemente os titulados/as en Belas Artes. O obxectivo do grao é formar 
profesionais capaces de identificar, entender e desenvolver os problemas e os procesos da arte, 
a través da creación artística e da súa análise. Arte creativa: fotografía, debuxo, pintura, escultura 
creativa, escenografía, muralismo, decoración, ilustración. 
 
— Xestión cultural: xestión de galerías de arte, museólogos/as, xestión en fundacións artísticas 
e culturais, técnico/a en xestión cultural, animación para a difusión artística e cultural, arquivos de 
xestión e creación do patrimonio. 
— Deseño gráfico e audiovisual: deseño audiovisual, publicitario, gráfico, cine de animación e 
banda deseñada, ilustración… 
— Docencia e educación artística: transmisión e educación artística en centros de ensino, 
museos, centros culturais, deseño de recursos educativos.  
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Editoriais 
Empresas multimedia 
Axencias de publicidade 
Artista creativo 
Crítica de arte 
Fotógrafía profesional 
Fundacións artísticas e culturais 
Xestoría artística 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Vigo ( Pontevedra ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/pontevedra/Grao_e
n_Belas_Artes.pdf 
 

1.18 Doble grao en español: estudos lingüísticos e literarios e o en galego e 
portugués: estudos lingüísticos e literarios 
 
DESCRICIÓN 
 
Proporciona unha ampla perspectiva das correntes lingüísticas e da ciencia literaria aplicadas ao 
español e ao galego e portugués. Alén disto, facilita a adquisición duns coñecementos avanzados 
da lingua e literatura inglesas, ben como o coñecemento práctico doutros idiomas que escolle o 
propio alumnado (francés, italiano). Combina os necesarios coñecementos lingüísticos, literarios e 
culturais co manexo das ferramentas derivadas das novas tecnoloxías. Igualmente, ofrece a 
posibilidade de completar a formación en pretixiosas universidades estranxeiras con que existen 
convenios e de coñecer desta maneira outras culturas e xentes no seu propio país. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Entre os principais perfís de saídas académico-laborais, saliéntanse os seguintes: docencia, 
tradución e interpretación, asesoramento e mediación lingüística, cultural e editorial, 
asesoramento cultural e lingüístico no mundo empresarial, crítica literaria, medios de 
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comunicación, xestión cultural, promoción literaria, normalización lingüística, terapia lingüística, 
publicidade, librarías especializadas etc. 
 
DURACIÓN 
 
5 cursos académicos 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( A Coruña ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/613G05V01 
 

1.19 Doble grao en inglés: estudos lingüísticos e literarios e en español: 
estudos lingüísticos e literarios 
 
DESCRICIÓN 
 
Ofrece unha sólida formación en lingua, literatura e cultura para os ámbitos anglófono e 
hispánico. Tamén proporciona unha ampla perspectiva das correntes lingüísticas e da ciencia 
literaria aplicadas ao inglés e ao español. Alén disto, facilita a adquisición duns coñecementos 
avanzados da lingua e literatura galegas, ben como o coñecemento práctico doutros idiomas que 
escolle o propio alumnado (francés, italiano, portugués). Combina os necesarios coñecementos 
lingüísticos, literarios e culturais co manexo das ferramentas derivadas das novas tecnoloxías. 
Igualmente, ofrece a posibilidade de completar a formación en pretixiosas universidades 
estranxeiras con que existen convenios e de coñecer desta maneira outras culturas e xentes no 
seu propio país. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Entre os principais perfís de saídas académico-laborais, saliéntanse os seguintes: docencia, 
tradución e interpretación, asesoramento e mediación lingüística, cultural e editorial, 
asesoramento cultural e lingüístico no mundo empresarial, crítica literaria, medios de 
comunicación, xestión cultural, promoción literaria, terapia lingüística, publicidade, librarías 
especializadas etc. 
 
DURACIÓN 
 
5 cursos académicos 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( A Coruña ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/613G06V01 
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1.20. Doble grao en inglés: estudos lingüísticos e literarios e  en galego e 
portugués: estudos lingüísticos e literarios 
 
DESCRICIÓN 
 
Ofrece unha sólida formación en lingua, literatura e cultura para os ámbitos anglófono e galego-
portugués. Tamén proporciona unha ampla perspectiva das correntes lingüísticas e da ciencia 
literaria aplicadas ao inglés e ao galego e portugués. Alén disto, facilita a adquisición duns 
coñecementos avanzados da lingua e literatura españolas, ben como o coñecemento práctico 
doutros idiomas que escolle o propio alumnado (francés, italiano). Combina os necesarios 
coñecementos lingüísticos, literarios e culturais co manexo das ferramentas derivadas das novas 
tecnoloxías. Igualmente, ofrece a posibilidade de completar a formación en pretixiosas 
universidades estranxeiras con que existen convenios e de coñecer desta maneira outras culturas 
e xentes no seu propio país. 
 
DURACIÓN 
 
5 cursos académicos 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Entre os principais perfís de saídas académico-laborais, saliéntanse os seguintes: docencia, 
tradución e interpretación, asesoramento e mediación lingüística, cultural e editorial, 
asesoramento cultural e lingüístico no mundo empresarial, crítica literaria, medios de 
comunicación, xestión cultural, promoción literaria, normalización lingüística, terapia lingüística, 
publicidade, librarías especializadas etc. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( A Coruña ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/613G04V01 
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2.GRAOS DA RAMA DE COÑECEMENTO DE CIENCIAS 
 

2.1 Grao en Bioloxía 
 
DESCRICIÓN 
 
O título de graduado/a en Bioloxía debe proporcionar adecuados coñecementos de morfoloxía, 
sistemática, estrutura, función e interacción dos seres vivos, así como dos métodos de análises 
relacionadas con estes, tanto desde o punto de vista docente e investigador, como da utilización 
aplicada destes coñecementos. O estudo da vida desde o nivel molecular ata o ecosistema, 
incluído todo o relacionado coa especie humana, a biotecnoloxía e a conservación e xestión do 
medio ambiente constitúe un dos eixes fundamentais da investigación básica e aplicada a nivel 
mundial. 
FUNCIÓNS: 
• Estudo e investigación de seres vivos 
• Control e identificación de produtos biolóxicos 
• Análises clínicas 
• Desenvolvemento de produtos xerados por 
manipulación xenética 
• Control demográfico e epidemiolóxico de animais 
• Control da acción de produtos industriais en seres vivos 
• Control de calidade da alimentación 
• Análise e procesamento de residuos contaminantes 
• Tratamento e xestión de augas 
• Comercial 
• Asesoramento ambiental 
• Xestión de parques zoolóxicos e xardíns botánicos 
• Repoboacións forestais 
• Investigación en diversas áreas como a biomedicina, a 
microbioloxía ou a inmunoloxía" 
FUNCIÓNS: 
• Estudo e investigación de seres vivos 
• Control e identificación de produtos biolóxicos 
• Análises clínicas 
• Desenvolvemento de produtos xerados por 
manipulación xenética 
• Control demográfico e epidemiolóxico de animais 
• Control da acción de produtos industriais en seres vivos 
• Control de calidade da alimentación 
• Análise e procesamento de residuos contaminantes 
• Tratamento e xestión de augas 
• Comercial 
• Asesoramento ambiental 
• Xestión de parques zoolóxicos e xardíns botánicos 
• Repoboacións forestais 
• Investigación en diversas áreas como a biomedicina, a 
microbioloxía ou a inmunoloxía 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
Os biólogos e biólogas estudan a estrutura e o funcionamento dos seres vivos, os seus procesos 
físicoquímicos, a súa orixe e as relacións que existen entre eles e o medio que os rodea.  
SECTORES  
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• Empresas químicas 
 • Empresas farmacéuticas 
 • Biotecnoloxía • Empresas alimentarias 
 • Perfumería e cosmética 
 • Plásticos • Medio ambiente 
 • Tratamento de residuos 
 • Praguicidas • Clínicas, hospitais e laboratorios 
 • Matadoiros 
 • Consultoras agroalimentarias e medioambientais 
 • Xardíns botánicos 
 • Parques zoolóxicos 
 • Acuicultura 
 • Centros de docencia e investigación 
- Profesional sanitario en laboratorio clínico, reproducción humana, saúde pública, nutrición e 
dietética, saúde animal e vexetal entre outros. 
· Profesional da investigación e desenvolvemento científico en todos os ámbitos de avance 
fundamental e aplicado das ciencias experimentais e da vida, desenvolmento as súas tareas en 
centros 
de investigación fundamental e en departamentos de investigación e desenvolmento de 
empresas, industrias u hospitais. 
· Profesional da industria farmacéutica, agroalimentaria e química principalmente, desenvolvendo 
tareas de responsabilidade nas áreas técnica, de producción e xestión da calidade, dende a 
química, a bioquímica, a microbioloxía, a toxicoloxía, a fisioloxía, a farmacoloxía e a 
epidemioloxía e outras perspectivas científicas que quedan reflectidas no seu exercicio como 
profesional da investigación e o desenvolvemento. 
· Profesional agropecuario na optimización dos cultivos de vexetais, animais e fungos xa 
explotados regularmente e na busca de novos iacimentos de recursos vivos explotables. 
· Profesional do medio ambiente principalmente en sectores como a ordenación, conservación e 
control do territorio, xestión de recursos –forestais, agrícolas, marítimos,…�, xestión de residuos, 
avaliación de impactos e restauración do medio natural. 
· Profesional de información, documentación e divulgación en museos, parques naturais, 
zoolóxicos, editoriais, gabinetes de comunicación, empresas, fundaciones científicas, prensa ou 
televisión, como guía ou monitor, escritor, redactor, periodista especializado, divulgador, asesor 
científico, ilustrador ou fotógrafo da ciencia, a vida e o medio natural. 
· Profesional do comercio e marketing de productos e servizos relacionados coa ciencia biolóxica 
en todos os ámbitos descritos nos apartados anteriores. 
· Profesional da xestión e organización de empresas que realiza tareas de dirección ou alta 
xestión experta en ámbitos empresariais relacionados coa formación e a profesión do biólogo. 
· Profesional docente no ensino secundario, universitario e na formación profesional, formación 
continuada e docencia de posgrao, en todas aquelas áreas o materias relacionadas co 
coñecemento en xeral e específicamente coas ciencias da vida e experimentais. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus A Coruña) 
Universidade de Santiago ( Campus Santiago) 
Universidade de Vigo ( Campus de Vigo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 

- http://estudos.udc.es/es/study/start/610G02V01 
- http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias/bioloxia 
- https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/GRAO_

EN_BIOLOXIA.pdf 
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2.2 Grao en Quimica 
 
DESCRICIÓN 
 
A química é unha ciencia ampla, que trata as propiedades, os cambios e reaccións de todo tipo 
de compostos e materiais: inorgánicos, orgánicos e biolóxicos. Ao longo do tempo, evolucionou 
até se converter nunha ciencia central, que abrangue desde o mundo dos átomos e moléculas até 
o ámbito dos materiais que utilizamos. 
A química tamén xoga un papel fundamental na protección da saúde e do medio, na mellora das 
condicións hixiénicas e sanitarias, na obtención de máis e mellores alimentos, e na fabricación de 
novos materiais para acrecentar a nosa calidade de vida. 
 
A Química é unha ciencia ampla que versa sobre propiedades macroscópicas e microscópicas de 
compostos materiais de todo tipo, inorgánicos, orgánicos e biolóxicos e tamén sobre todos os 
aspectos do cambio e da reactividade. Esta disciplina evolucionou ata converterse nunha ciencia 
de gran amplitude que abarca desde o mundo submicroscópico dos átomos e as moléculas ata o 
ámbito dos materiais que utilizamos de xeito cotiá, constituíndo unha parte esencial da formación 
de moitos científicos e enxeñeiros. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Os estudos de grao en Química proporcionan formación en todos os aspectos relacionados cos 
materiais. As posibilidades de emprego dos químicos son moi amplas, tanto no traballo de 
laboratorio ou industrial, como na docencia e investigación. 
Sectores  
• Industria química de explotación dos recursos naturais (petroquímicas, siderúrxicas, 
metalúrxicas, 
madeireiras, papeleiras, cementeiras, cerámicas, vidreiras, etc.) 
• Produtos auxiliares para a industria (disolventes, aditivos, catalizadores, lubricantes, pinturas, 
etc.) 
• Industria farmacéutica 
• Industria alimentaria 
• Industrias de materiais (electrónica, plásticos, fibras sintéticas, caucho, etc...) 
• Industria da perfumería, cosmética e produtos de hixiene persoal e para limpeza 
• Industria agroquímica (fertilizantes, praguicidas, etc.) 
• Clínicas, hospitais e laboratorios 
• Química Forense 
• Química biolóxica, xenómica e proteómica 
• Calidade (control, auditoría, acreditación e validación) 
• Medio ambiente (control, xestión, avaliación, asesoramento e auditoría ambiental) 
• Proxección, instalación, dirección, xestión e control de laboratorios e plantas 
• Análises, tratamento, almacenaxe e/ou eliminación de residuos 
• Tratamento e xestión da auga. 
• Transporte de mercancías perigosas. 
• Prevención de Riscos Laborais e Hixiene Industrial. 
• Comercialización e asistencia técnica ao cliente, comprador ou usuario do produto, equipo, etc. 
• Centros de docencia 
• Centros de investigación 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
Universidade de A Coruña ( Campus A Coruña ) 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
Universidade de Vigo ( Campus de Vigo ) 
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LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 

- http://estudos.udc.es/es/study/start/610G01V01 
- http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias/quimica 
- https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/

Grao_en_Quimica.pdf 
 

2.3 Grao en Física 
 
DESCRICIÓN 
 
- Formar graduados capaces de observar, catalogar e modelizar os fenómenos da natureza a través dos 
seus coñecementos sobre as distintas ramas da Física, posibilitando o seu acceso ao mercado laboral en 
postos de nivel de responsabilidade medio-alto ou ben continuar estudos, cun alto grao de autonomía, en 
disciplinas científicas ou tecnolóxicas. 
- Desenvolver nos estudantes unha clara percepción de situacións aparentemente diferentes pero que 
mostran evidentes analoxías físicas, o que permite a aplicación de solucións probadas a novos problemas. 
- Potenciar nos estudantes a capacidade de identificar os elementos esenciais dun proceso ou unha 
situación completa que lle permita construír un modelo simplificado que describa, coa aproximación 
necesaria, o obxecto de estudo e posibilite realizar predicións sobre a súa evolución futura. Así mesmo, 
debe ser capaz de comprobar a validez do modelo introducindo as modificacións necesarias cando se 
observen discrepancias entre as predicións e as observacións. 
- Familiarizar ao alumno co traballo no laboratorio, a instrumentación e os métodos experimentais máis 
usados. 
- Transmitir a relevancia da Física no panorama da Ciencia actual así como o importante papel que esta 
xoga no desenvolvemento tecnolóxico da nosa sociedade. Inculcar ao alumno unha visión da Física como 
parte integrante da Educación e a Cultura que lle permita recoñecer a súa presenza na Natureza a través 
da Ciencia, a Tecnoloxía e a Arte.  
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Os estudos de física ofrecen unhas expectativas laborais que van alén do ámbito da docencia e 
investigación. Así poderiamos destacar: Administración Pública, Calidade e Consultorías, 
Produción e I+D, Finanzas e Banca, Informática e Telecomunicacións, Enxeñaría e 
Comunicación, etc. De feito, nos últimos anos, en torno a un 58% dos licenciados das Facultades 
de Física traballa en sectores distintos á docencia (universitaria e non universitaria) e á 
investigación universitaria, que, por suposto, seguirá sendo un campo importante de emprego 
para os físicos no futuro. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias/fisica 
 

2.4 Grao en Matemáticas 
 
DESCRICIÓN 
 
As Matemáticas teñen unha tradición milenaria, tanto como disciplina científica como nos seus 
aspectos aplicados. Ademais tiveron notables avances disciplinares, que incrementaron a súa 
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achega a campos como a Física e a Enxeñaría e a outros máis novidosos como a Economía, a 
Bioloxía ou a Medicina. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Os estudos de matemáticas, nas súas diferentes especialidades, ofrecen unhas expectativas 
laborais moi atractivas, de amplo espectro, alén do ámbito comunmente asignado da Docencia e 
Investigación, sendo os máis destacados: 
-Administración de Empresas 
-Calidade 
-Produción e I+D 
-Finanzas e Banca 
-Informática e Telecomunicacións 
-Enxeñaría 
-Técnicas de Mercadotecnia e Comunicación 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias/matematicas 
 

2.5 Grao en Ciencias do Mar 
 
DESCRICIÓN 
 
O Grao en Ciencias do Mar ten como obxectivo formar profesionais relacionados co ámbito 
mariño e litoral. Proporciona unha formación multidisciplinaria en química, física, xeoloxía e 
bioloxía centrada no medio mariño e que lles permitirá aos graduados/as exercer en calquera 
ámbito da xestión mariña e litoral, como actividades pesqueiras e acuicultura, medio ambiente e a 
súa protección, xestión e ordenación do litoral, turismo sostible, oceanografía operacional, 
explotación de novos recursos alimentarios e minerais de interese industrial, entre outras. 
Ademais, o Grao en Ciencias do Mar fomenta as capacidades para o ensino e unha iniciación na 
investigación básica. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
- Xeral: elaboración de peritaxes, informes e proxectos, xestión de actuacións e coordinación de 
equipos, execución de plans de mellora, implantación e desenvolvemento de programas de 
transferencia tecnolóxica, realización de campañas oceanográficas, asistencia e asesoramento no 
medio mariño, docencia, divulgación e sensibilización, manexo e aplicación de sistemas de 
información xeográfica (GIS), avaliación e prevención de riscos no sector marítimo, xestión de 
actividades de ocio e turismo, xestión de catástrofes naturais, xestión de acuarios e museos 
relacionados co medio mariño, consultoría e asesoramento ambiental, centros de interpretación 
ambiental, parques e espazos naturais protexidos. 
- Oceanografía xeolóxica: desenvolvemento de estudos aplicados á enxeñaría civil como paso 
previo ás actuacións no medio mariño, rexeneración de praias, elaboración e execución de plans 
de ordenación do litoral, planificación, dirección e xestión de portos, exploración e explotación de 
recursos minerais mariños, elaboración de batimetrías e cartografías de fondo, prospección 
xeofísica do subsolo mariño, modelización de procesos xeolóxicos nos océanos, estudo do 
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transporte de sedimento en diferentes ambientes mariños.  
- Oceanografía física: aplicación oceanográfica da teledetección, meteoroloxía e climatoloxía, 
avaliación de vertedura e predición do seu comportamento, deseño e desenvolvemento de 
dispositivos para o aproveitamento enerxético mariño, aplicación de técnicas de análise de datos 
e teoría dos fenómenos físicos mariños, xestión e deseño de mareógrafos, boias meteorolóxicas 
e boias oceanográficas. 
- Oceanografía biolóxica: inspección pesqueira, asesoramento en tecnoloxías de explotación, 
avaliación e xestión, realización de peritaxes e asistencia técnica a confrarías de pescadores/as, 
deseño e xestión de explotacións e plantas de acuicultura, dirección e realización de análises 
microbiolóxicas, patolóxicas e de sanidade animal, supervisión e dirección de lonxas, aplicación 
de técnicas de bioloxía molecular e xenética ao cultivo e repoboación, centros de recuperación de 
especies mariñas ameazadas. 
- Oceanografía química: dirección e realización de ensaios en laboratorio, xestión de plantas 
desalgadoras, explotación de recursos químicos mariños para farmacoloxía, cosmética, sector 
enerxético, industria química, xestión de estacións de depuración de augas, control de calidade 
no sector alimenta. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/Grao_en_Ciencias_do_Mar.pdf 
 

2.6 Grao en Ciencias e Tecnoloxía dos Alimentos 
 
DESCRICIÓN 
 
O Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos ofrece unha aproximación científica e tecnolóxica 
á industria alimentaria, cobre todo o proceso de elaboración dos alimentos, desde a obtención 
das materias primas ata o proceso de distribución e venda, e pasa pola produción, a conservación 
e o control da calidade tanto dos alimentos como das instalacións onde estes se manipulan e se 
almacenan. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
— Xestión e control de calidade de procesos e produtos 
— Desenvolvemento e innovación de procesos e produtos 
— Procesamento de alimentos  
— Comercialización, comunicación e mercadotecnia  
— Seguridade alimentaria 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Vigo ( Campus de Ourense ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/ourense/Grao_en_Ciencia_e_Tecnolo
xia_dos_Alimentos.pdf 
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2.7 Grao en Ciencias Ambientais 
 
DESCRICIÓN 
 
O Grao en Ciencias Ambientais está constituído por uns estudos cun marcado contido 
multidisciplinario e órgalles aos titulados/as a formación axeitada para abarcar os problemas 
ambientais desde diversos ámbitos do coñecemento. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
— Formación e educación ambiental  
— Investigación  
— Sistemas de xestión da calidade ambiental na empresa e nas organizacións  
— Auditorías  
— Xestión ambiental na Administración  
— Consultoría e avaliación de impacto ambiental  
— Tecnoloxía ambiental industrial  
— Xestión do medio natural 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Vigo ( Campus de Ourense ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/ourense/Grao_en_Ciencias_Ambientai
s.pdf 
 

2.8 Doble grao en Bioloxía e Química 
 
DESCRICIÓN 
 
A Bioloxía é unha Ciencia de capital importancia para o desenvolvemento sostible da sociedade. 
Pretende chegar a comprender o fenómeno da vida, observándoo dende diversas perspectivas e 
atendendo aos distintos niveis de complexidade nos que se manifesta. Dende as moléculas coas 
que se constrúen as distintas estruturas e se tramite a información bilolóxica, até os ecosistemas 
nos que se integran as comunidades co seu medio ambiente, pasando polas células e 
organismos pluricelulares, coa súa panoplia de sinais físicos e químicos que aseguran o bo 
funcionamento do ser vivo, todo é importante e necesario para a formación dun biólogo moderno. 
A Química trata as propiedades, cambios e reaccións de todo tipo de compostos e materiais. 
Inclúe a investigación de estructuras e mecanismos das transformacións químicas e a síntese de 
novas especies ou sustancias, en moitos casos cos fins tecnolóxicos. A Química proporciona o 
marco conceptual e a metodoloxía da Bioquímica, e é núcleo dunha enorme variedade de 
actividades industriais. Ten unha participación central no progreso e benestar, desenvolvendo 
novos produtos e tecnoloxías que inciden en todos os ambitos da sociedade, sendo un dos 
pilares da capacidade competitiva dun país. A Química presenta innumerábeis posibilidades de 
desenvolvemento, polo papel que xoga na protección da saúde e o medio ambiente, na mellora 
das condicións hixiénicas e sanitarias, na obtención de máis e mellores alimentos, e na 
fabricación de novos materiais para mellorar a calidade de vida. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
Sectores  
• Biotecnoloxía  
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• Plásticos  
• Medio ambiente  
• Tratamento de residuos  
• Praguicidas  
• Clínicas, hospitais e laboratorios  
• Matadoiros  
• Xardíns botánicos  
• Parques zoolóxicos  
• Acuicultura  
• Centros de docencia e investigación  
• Industria química de explotación dos recursos naturais (petroquímicas, siderúrxicas, 
metalúrxicas, madeireiras, papeleiras, cementeiras, cerámicas, vidreiras, etc.)  
• Produtos auxiliares para a industria (disolventes, aditivos, catalizadores, lubricantes, pinturas, 
etc.)  
• Industria farmacéutica  
• Industria alimentaria  
• Industrias de materiais (electrónica, plásticos, fibras sintéticas, caucho, etc...)  
• Industria da perfumería, cosmética e produtos de hixiene persoal e para limpeza  
• Industria agroquímica (fertilizantes, praguicidas, etc.)  
• Bioloxía e Química Forense  
• Xenómica e proteómica  
• Calidade (control, auditoría, acreditación e validación)  
• Medio ambiente (control, xestión, avaliación, asesoramento e auditoría ambiental)  
• Proxección, instalación, dirección, xestión e control de laboratorios e plantas  
• Análises, tratamento, almacenaxe e/ou eliminación de residuos  
• Tratamento e xestión da auga.  
• Transporte de mercancías perigosas.  
• Prevención de Riscos Laborais e Hixiene Industrial.  
• Comercialización e asistencia técnica ao cliente, comprador ou usuario do produto, equipo, etc. 
 
DURACIÓN 
 
6 cursos académicos 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus A Coruña) 
Universidade de Santiago ( Campus Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/610G03V01 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias/bioloxia-quimica-dobre-grao 
 

2.9 Doble grao en Enxeñaría Informática e Matemáticas 
 
DESCRICIÓN 
 
O obxectivo desta dobre titulación é proporcionar unha sólida formación a futuros profesionais, 
que reunirán a destreza e o hábito no pensamento abstracto e razoamento lóxico que caracteriza 
ás matemáticas co dominio dos fundamentos teóricos e habilidades prácticas propias da 
Enxeñaría Informática. 
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SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Esta dobre titulación ten gran demanda no mercado laboral, en ámbitos coma o cálculo e a simulación 
numéricos (metereoloxía, industria), a modelaxe de sistemas e os sistemas de información, a computación 
distribuida e na nube, a informática gráfica (multimedia, contidos dixitais), a aprendizaxe automática e 
análise estatística de datos (economía e finanzas, redes sociais), técnicas de topoloxía de datos, 
xeometría computacional ou criptografía, entre outros. 
DURACIÓN 
 
5´5  cursos académicos 
 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-enxenaria-arquitectura/enxenaria-informatica-
matematicas-dobre-grao 
 

2.10 Doble Grao en Física e Química 
 
DESCRICIÓN 
 
O físico xa non se desenvolve exclusivamente en áreas de coñecemento tradicionais senón que, 
na actualidade, a gran maioría de titulados en ciencias físicas desenvolven a súa actividade en 
sectores profesionais tan dispares como a sanidade, a informática, a economía, as 
comunicacións, o medio ambiente ou a consultaría. 
A Química evolucionou ata converterse nunha ciencia de gran amplitude que abarca desde o 
mundo submicroscópico dos átomos e as moléculas ata o ámbito dos materiais que utilizamos de 
xeito cotián, constituíndo unha parte esencial da formación de moitos científicos e enxeñeiros. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
O físico xa non se desenvolve exclusivamente en áreas de coñecemento tradicionais senón que, 
na actualidade, a gran maioría de titulados en ciencias físicas desenvolven a súa actividade en 
sectores profesionais tan dispares como a sanidade, a informática, a economía, as 
comunicacións, o medio ambiente ou a consultaría. 
A Química evolucionou ata converterse nunha ciencia de gran amplitude que abarca desde o 
mundo submicroscópico dos átomos e as moléculas até o ámbito dos materiais que utilizamos de 
xeito cotián, constituíndo unha parte esencial da formación de moitos científicos e enxeñeiros. A 
oferta de emprego para os titulados en Química concéntrase nos sectores químico, industrial, 
hospitalario e docente. 
 
DURACIÓN 
 
5 cursos académicos 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
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LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias/fisica-quimica-dobre-grao 
 

2.11 Doble grao en Matemáticas e Física 
 
DESCRICIÓN 
 
Este dobre Grao pretende dotar ao alumnado do rigor, capacidade de abstracción e razoamento 
lóxico que caracteriza ao pensamento matemático ao tempo que adquiren as habilidades 
necesarias para elaborar modelos aplicados á resolución de problemas físicos. A formación 
experimental e computacional proporcionaralles ferramentas para verificar a validez dos modelos 
propostos así como evidencias para a elaboración doutros. O conxunto de competencias 
adquiridas das dúas titulacións dotará a estes estudantes dun perfil se cabe aínda máis versátil 
ampliando os ámbitos nos que poden desenvolverse profesionalmente ao ter acceso ao mercado 
laboral dos matemáticos e dos físicos. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
O conxunto de competencias adquiridas das dúas titulacións dotará estes estudantes dun perfil 
se cabe aínda máis versátil ampliando os ámbitos nos que poden desenvolverse 
profesionalmente ao ter acceso ao mercado laboral dos matemáticos e dos físicos. 
 
DURACIÓN 
 
5 cursos académicos 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias/matematicas-fisica-dobre-grao 
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3.GRAOS DA RAMA DE COÑECEMENTO DE CIENCIAS DA SAÚDE 
 

3.1 Grao en Enfermaría 
 
DESCRICIÓN 
 
Ten como obxectivo a formación de enfermeiras/os xeneralistas con preparación científica, 
humana e capacidade para: 
- Responder ás necesidades de coidados de saúde das persoas, familias, grupos e comunidades, 
dende unha percepción integral da persoa. 
- Establecer relacións interpersoais empáticas e eficaces con doentes, familias e equipo de 
traballo. 
- Actuar baseándose nos principios éticos, respectando os valores e dereitos individuais e 
mantendo a dignidade persoal. 
- Utilizar o pensamento crítico, a practica reflexiva e a metodoloxía científica. 
- Construír e contribuír ao desenvolvemento persoal, profesional e social. 
A formación clínica comeza con prácticas simuladas para o desenvolvemento de habilidades, 
continuando coas prácticas clínicas en centros asistenciais que permiten integrar e incorporar 
coñecementos, habilidades, actitudes e valores profesionais e explorar as diferentes realidades 
asistenciais. 
Nestes estudos capacitase ao futuro profesional para responder as necesidades das persoas e ao 
seu entorno de maneira dinámica e responsable en distintos lugares de atención e contextos 
sociais, para o que se abordan diferentes disciplinas (biomédicas, psicosociais, enfermaría,..) 
estudando o organismo, as súas funcións e o comportamento das persoas no proceso de saúde-
enfermidade, o que lle permite prestar coidados de saúde de alta calidade aplicando o 
coñecemento científico, os métodos e técnicas propios da disciplina. 
Búscase que fomenten estilos de vida saudables, o autocoidado, apoiando o mantemento de 
condutas preventivas e terapéuticas, protexendo a saúde e o benestar das persoas, familias ou 
grupos atendidos, garantindo a súa seguridade, e establecendo unha comunicación eficaz. 

 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
A actividade profesional desenvólvese en: centros sanitarios, socio-sanitarios, sociais, educativos 
e outros (empresa, ONG, Defensa, centros penitenciarios, exercicio libre...). 
— Hospitais, tanto da rede pública como privada. 
— Centros de saúde. 
— Mutuas de accidentes. 
— Servizos de prevención de accidentes en empresas. 
— Asistencia a domicilio. 
— ONGs. 
— Asociacións varias. 
— Fundacións sanitarias. 
— Asistencia sanitaria: mantemento, promoción e restablecemento de saúde, prevención das 
enfermidades e accidentes, asistencia, rehabilitación, centros de atención primaria, centros 
psiquiátricos, coidado e atención ao docente, campañas de vacinación, dietética terapéutica, 
técnicos en distintas especialidades (obstetricia, pediatría, xeriatría, psiquiatría…). 
— Enfermería extrahospitalaria: centros sociosanitarios, colexios, centros xeriátricos, centros de 
día, centros 
de apoio en proceso críticos, balnearios, garderías, cooperación ao desenvolvemento. 
— Medicina deportiva: centros deportivos, clubs deportivos. 
— Educación para a saúde: educación para a saúde en escolas, atención a nais en parto e 
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postparto, 
campañas de promoción da saúde, orientación sanitaria. 
— Xestión /administración: xestión de recursos sanitarios, xestión de servizos sanitarios. 
— Saúde laboral 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña e Ferrol ) 
Univerdidade de Santiago ( Campus de Lugo e Santiago ) 
EU de Enfermaría Povisa. Centro adscrito ( Campus de Vigo ) 
EU de Enfermaría Meixoeiro. Centro adscrito Campus de Vigo ) 
EU de Enfermaría . Centro adscrito  ( Campus de Ourense ) 
EU de Enfermaría . Centro adscrito ( Campus de Pontevedra ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/661G01V01 
http://estudos.udc.es/es/study/start/750G01V01 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-saude/enfermaria-lugo 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-saude/enfermaria-santiago 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/E.pdf 
 

3.2 Grao en Fisioterapia 
 
DESCRICIÓN 
 
Ao longo da historia a fisioterapia configurouse como unha disciplina terapéutica que ten por 
finalidade a curación natural, o que corresponde coa etimoloxía do termo (physis 'natureza', e 
therapia 'curar, coidar'). Segundo a Confederación Mundial para a Fisioterapia, esta conforma un 
dos piares básicos da terapéutica de que dispón a medicina para curar, previr e readaptar os 
pacientes, alén da farmacoloxía, a cirurxía e a psicoterapia. A fisioterapia, por tanto, é unha 
disciplina sanitaria orientada á promoción da saúde, a prevención, o tratamento e a rehabilitación 
física de alteracións funcionais. 
Abórdanse materias fundamentalmente dos campos da física, bioloxía, medicina e cirurxía, 
psicoloxía e fisioterapia desde unha vertente teórica, práctica e clínica. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Os contornos profesionais en que o/a fisioterapeuta pode desenvolver a súa actuación clínica e 
de xestión son centros sanitarios tanto públicos (hospitais, ambulatorios, centros de saúde...) 
como privados (gabinetes, hospitais...). Ademais pode desenvolver a súa actuación en contornos 
non-sanitarios, de carácter social e ligados á saúde comunitaria, como centros sociais, concellos, 
colexios e centros educativos e de educación especial, asociacións de enfermos, ximnasios, 
centros lúdicos, empresas e centros de traballo etc. Por outra banda, no desempeño das función 
de educación e investigación, o/a fisioterapeuta pode traballar tanto en institucións públicas como 
privadas. Institucións sanitarias, centros educativos e de educación especial, servizos sociais, 
institucións deportivas, consultorios, centros de rehabilitación, ximnasios, balnearios, xeriátricos, 
centros de investigación, empresas. 
 Mutuas patronais 
— Servizos médicos de empresa 
— Hospitais e clínicas privados 
— Fisioterapeuta autónomo 
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— ONG (Cruz Vermella etc.) 
— Sergas (atención hospitalaria, centros de saúde) 
— Centros educativos 
— Centros de rehabilitación 
— Xeriátricos 
— Centros de fisioterapia 
— Balnearios 
— Educación sanitaria 
— Prevención de incapacidades 
— Fisioterapia preventiva e asistencial 
— Centros de atención ao lesionado/a laboral 
— Informes xudiciais de incapacidades 
— Clubs deportivos 
— Institucións deportivas 
— Docencia non universitaria (BAC, ESO, FP, FPO,…) 
— Docencia universitaria 
— I+D+i en centros públicos e privados 
— Administración pública: ámbito europeo, estatal (Ministerio de Sanidade, Ministerio de Xustiza), 
autonómico (Sergas, Consellería de Educación, centros educativos, Sergas), local (centros 
deportivos 
municipais) 
— Centros privados 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña e Ferrol ) 
Universidade de Vigo ( Campus de Pontevedra ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/651G01V01 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/pontevedra/
Grao_en_Fisioterapia.pdf 
 

3.3 Grao en Logopedia 
 
DESCRICIÓN 
 
Proporciónase formación básica en lingüística, educación, psicoloxía, anatomía, fisioloxía e 
patoloxía da fala, da audición, a linguaxe e a comunicación; coñecementos e habilidades para a 
intervención logopédica nos diferentes transtornos da linguaxe, a fala e a voz; así como 
coñecementos sobre recursos metodolóxicos, instrumentais e tecnolóxicos para a intervención. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
No ámbito sanitario (centros hospitalarios, clínicas etc.), educativo (centros de ensino, educación 
especial, equipos psicopedagóxicos etc.) e asistencial (residencias, fundacións, asociacións etc.). 
Logopeda en centros hospitalarios, residencias da terceira idade, fundacións de persoas con 
discapacidade psíquica e física, asociacións de enfermos crónicos e centros de ensino públicos e 
privados. 
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UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/652G04V01 
 

3.4 Grao en Podoloxía 
 
DESCRICIÓN 
 
Os graduados en Podoloxía pola Universidade da Coruña serán profesionais cos coñecementos, 
destrezas e aptitudes necesarios para levaren a cabo actividades dirixidas á prevención, o 
diagnóstico e o tratamento das afeccións e deformidades dos pés, mediante procedementos 
terapéuticos podolóxicos. 
Para iso, estes profesionais terán coñecementos e comprensión das ciencias fundamentais para 
a saúde, o método científico e unha aprendizaxe elemental relativa á práctica baseada na 
evidencia e na análise de datos en xeral. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Unha das principais saídas profesionais é o exercicio libre da profesión en consultas privadas e 
empresas. 
 
Outras saídas profesionais son as seguintes: 
 
Docencia en facultades de Podoloxía. 
Institucións públicas, residencias xeriátricas e fogares de pensionistas. 
Compañías privadas de seguros con asistencia sanitaria. 
Hospitais e centros asistenciais, a través das unidades do pé diabético. 
Clubs e asociacións deportivas de fútbol, baloncesto etc. 
Industria e servizos do calzado. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/750G02V01 
 

3.5 Grao en Terapia Ocupacional 
 
DESCRICIÓN 
 
En estos estudios se aprende el conocimiento relevante de las ciencias biológicas, médicas, 
humanas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación 
y participación. 
Trabajar en la sociedad con individuos y grupos para fomentar la promoción de la salud, la 
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prevención, la rehabilitación y el tratamiento. Colaborar con comunidades para promover la salud 
y el bienestar de sus miembros mediante la participación en la ocupación. Entender y aplicar los 
principios de dirección en los servicios de terapia ocupacional, incluyendo coste-efectividad, la 
administración de recursos y equipamiento, y estableciendo los protocolos de terapia ocupacional 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
El terapeuta ocupacional trabaja en hospitales, centros de salud, mutuas de accidentes, centros 
de día, residencias gerontológicas y otros; en el ámbito sociocomunitario desarrolla sus funciones 
en ayuntamientos, servicios sociales, fundaciones y asociaciones de atención a personas con 
discapacidad, centros de día, instituciones penitenciarias y otros; en el ámbito educativo, este 
profesional desempeña su papel en centros de enseñanza general, colegios de educación 
especial, asociaciones de padres de niños y adultos con necesidades educativas especiales , 
universidades y docencia en general. 
Ámbito sanitario (centros de saúde, mutuas, xerontoloxía), ámbito social (servizos sociais, 
atención a discapacidades, loita contra a drogadicción, prisións); ámbito educativo (educación 
especial, colectivos asistenciais, docencia); investigación e outros. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/653G01V01 
 

3.6 Grao en Farmacia 
 
DESCRICIÓN 
 
O Grao en Farmacia busca formar expertos en todos os aspectos relacionados cos fármacos e os 
medicamentos, en conformidade coa Directiva europea aprobada referente á Titulación de 
Farmacia, incluíndo as actividades de farmacia clínica e atención farmacéutica. O Grao 
proporciona a adquisición de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias para as diversas 
modalidades do exercicio profesional. 
A formación de Graduado en Farmacia capacita para desenvolver a profesión en oficinas de 
farmacia, na industria farmacéutica, en especializacións hospitalarias e non hospitalarias, en 
laboratorios de análise e en actividades de educación e investigación. 
O farmacéutico é experto no medicamento e no que concirne á saúde humana nos ámbitos 
químico e biolóxico, correspondéndolle as actividades dirixidas á produción, conservación e 
dispensación dos medicamentos, así como a colaboración nos procesos analíticos, 
farmacoterapéuticos e de vixilancia da saúde pública. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
A formación de Graduado en Farmacia capacita para desempeñar a profesión en oficinas de 
farmacia, na industria farmacéutica, en especializacións hospitalarias e non hospitalarias, en 
laboratorios de análise, na xestión sanitaria e en actividades de educación e investigación 
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UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-saude/farmacia 
 

3.7 Grao en Medicina 
 
DESCRICIÓN    
 
O Grao en Medicina busca formar médicos cunha comprensión das ciencias básicas, clínicas e 
sociais adecuada para a toma de decisións, o razoamento e o xuízo clínico, que presten unha 
atención clínica de calidade, asegurando que os doentes non corran riscos innecesarios. Esta 
titulación tamén busca formar profesionais que amosen actitudes apropiadas coa ética e coas 
responsabilidades legais, respectando as distintas culturas, opinións, crenzas e costumes do 
enfermo e da súa familia, e respectando os dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e 
mulleres. 
Así mesmo, búscase que coñezan, comprendan e respecten a función e competencia doutros 
profesionais sanitarios, capaces de establecer unha boa comunicación interpersoal e traballar en 
equipo, dispostos a participar no seu desenvolvemento profesional de xeito continuo, asegurando 
un alto nivel de competencia e de coñecementos clínicos. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
As saídas profesionais diríxense preferentemente á Formación Médica Especializada (Médico 
Interno Residente), así como á investigación e á Xestión Sanitaria. Sen esquecer saídas 
profesionais como a Administración de Xustiza, no caso dos Forenses, etc. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-saude/medicina 
 

3.8 Grao en Nutrición Humana e Dietética 
 
DESCRICIÓN 
 
A titulación persegue como obxectivo xeral a formación de “un profesional da saúde”, con 
titulación universitaria, recoñecido como un experto en alimentación, nutrición e dietética, con 
capacidade para intervir na alimentación dunha persoa ou grupo, desde os seguintes ámbitos de 
actuación: a nutrición na saúde e na enfermidade, o consello dietético, a investigación e a 
docencia, a saúde pública desde os organismos gobernamentais, as empresas do sector da 
alimentación, a restauración colectiva e social. 
A profesión de dietista-nutricionista leva impícita no seu exercicio a educación alimentaria e 
nutricional en calquera dos campos onde é posible exercela. A figura do dietista, sempre de 
acordo coa sociedade en que desenvolve o seu labor, actúa nos seguintes ámbitos con funcións 
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específicas de cada un deles: dietista clínico, comunitario ou de saúde pública, dietista en 
restauración colectiva, na industria, na actividade docente e como investigador. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
A profesión de dietista-nutricionista leva implícita no seu exercicio a educación alimentaria e 
nutricional en calquera dos campos onde é posible exercela. 
A figura do dietista, sempre de acordo coa sociedade en que desenvolve o seu labor, actúa nos 
seguintes ámbitos con funcións específicas de cada un deles: 
-dietista clínico 
-dietista comunitario ou de saúde pública. 
-dietista en restauración colectiva 
-dietista na industria 
-dietista docente 
-dietista investigador 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Lugo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-saude/nutricion-humana-dietetica 
 

3.9 Grao en Odontoloxía 
 
DESCRICIÓN 
 
O Título de Grao en Odontoloxía ten como obxectivo a formación de profesionais con adecuados 
coñecementos, habilidades, actitudes e competencias, que estean capacitados para servir a 
sociedade mediante a satisfacción das súas demandas sanitarias odontolóxicas, tanto na faceta 
de prevención, como de diagnóstico e tratamento, dun modo ético e con eficiencia e seguridade. 
Estes profesionais deben apreciar a necesidade do desenvolvemento profesional e a formación 
continuada ao longo da vida, ser capaces de utilizar con eficiencia os avances no coñecemento e 
a tecnoloxía e entender o papel central do paciente na toma de decisións terapéuticas. 
O perfil profesional de odontólogo é o de un profesional (odontólogo ou dentista) competente para 
a realización do conxunto das actividades necesarias para a prevención, diagnóstico e tratamento 
das anomalías e enfermidades dos dentes, a boca, os maxilares e os tecidos anexos. 
Funcións:  
Conocer de los procesos generales de la enfermedad, entre los que se incluyen la infección, la 
inflamación, las alteraciones del sistema inmune, la degeneración, la neoplasia, las alteraciones 
metabólicas y los desórdenes genéticos. 
♣ Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de 
exploración complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas 
♣ Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e 
integrados de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los 
pacientes que requieran cuidados especiales 
♣ Conocer los procedimientos y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio, conocer su 
fiabilidad y validez diagnóstica y ser competente en la interpretación de sus resultados 
♣ Conocer y usar del equipamiento e instrumentación básicos para la práctica odontológica 
♣ Proporcionar un enfoque global de los cuidados orales y aplicar los principios de promoción de 
la salud y prevención de las enfermedades bucodentarias 
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♣ Realizar tratamientos básicos de la patología buco-dentaria en pacientes de todas las edades 
♣ Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, 
secuencial e integrado de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Esta tilulación capacita para a profesión de odontólogo (dentista)  
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-saude/odontoloxia 
 

3.10 Grao en Óptica e Optometría 
 
DESCRICIÓN 
 
O título de Grao en Óptica e Optometría ten como obxectivo formar titulados altamente 
cualificados para Atención Primaria da Saúde Visual. 
Para isto é necesario levar a cabo actividades dirixidas á prevención, detección, avaliación e 
tratamento das alteracións da visión, que dean resposta ás demandas da sociedade. 
O alumnado desenvolve destrezas capaces de valorar e incorporar os avances tecnolóxicos 
necesarios para o correcto desenvolvemento da súa actividade profesional, e adquirindo a 
capacidade para realizar unha xestión clínica centrada no paciente, na economía da saúde e no 
uso eficiente dos recursos sanitarios. 
A profesión de Óptico-Optometrista e unha Profesión Sanitaria de Atención Primaria, que se 
ocupa da realización de exames visuais e oculares, deseño, verificación e adaptación de sistemas 
ópticos, deseño e desenvolvemento de programas de adestramento visual. Todo iso dende o 
compromiso cos principios éticos e deontolóxicos da profesión de óptico-optometrista. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Os optometristas exercen labores de atención primaria da saúde visual, que comprende a 
refracción e adaptación de axudas visuales, detección/diagnóstico e manexo das enfermidades 
do ollo e a rehabilitación das diferentes condicións anómalas do sistema visual 
Nos últimos anos obsérvase un incremento progresivo na demanda de atención visual por parte 
da poboación tanto nos establecementos ópticos, como nos centros de saúde e consultas de 
oftalmología. Calcúlase que o 58% da poboación española acode aos establecementos sanitarios 
de óptica para a atención primaria de saúde visual 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-saude/optica-optometria 
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3.11 Grao en Psicoloxía 
 
DESCRICIÓN 
 
O título de Grao en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela ten como obxectivo 
a formación, a un nivel xeral e non especializado, de profesionais cos coñecementos científicos 
necesarios para comprender, interpretar, analizar e explicar o comportamento humano, e coas 
destrezas e habilidades básicas para avaliar e intervir sobre el no ámbito individual e social ao 
longo do ciclo vital, co fin de promover e mellorar a saúde e a calidade de vida. Todo iso desde o 
compromiso cos principios éticos e deontolóxicos da profesión de psicólogo. 
Os grandes campos consolidados de exercicio profesional, separadamente doutros novos 
campos emerxentes son: Psicoloxía clínica e da saúde, Psicoloxía da educación, Psicoloxía do 
traballo e das organizacións e Psicoloxía da intervención social. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Os grandes campos consolidados de exercicio profesional, separadamente doutros novos 
campos emerxentes,son: 
- Psicoloxía clínica e da saúde 
- Psicoloxía da educación 
- Psicoloxía do traballo e das organizacións 
- Psicoloxía da intervención social 
Actualmente, existe un bo número de ámbitos de traballo que requiren a titulación universitaria en 
Psicoloxía e que están regulados en diversas normas lexislativas e reglamentarias: sistema de 
saúde, sistema educativo, institucións. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-saude/psicoloxia 
 

3.12 Grao en Veterinaria 
 
DESCRICIÓN 
 
O Grao en Veterinaria ten por obxecto formar profesionais capaces de controlar a tecnoloxía da 
produción e elaboración dos alimentos de consumo humano, previr, diagnosticar e tratar as 
enfermidades dos animais, controlar a reprodución animal, obter en condicións excelentes e 
economicamente rendibles produtos de orixe animal vixiando o cumprimento da normativa en 
benestar animal, capaces de identificar riscos emerxentes, e coñecer e aplicar as disposicións 
legais, regulamentarias e administrativas en todos os ámbitos da profesión. 
Na sociedade actual o/a veterinario/a convértese nun elemento clave na trama sanitaria e agraria, 
podendo desenvolver o seu traballo en diferentes niveles do sector público, ou ben no sector 
privado, xa sexa de forma autónoma ou formando parte dunha estrutura empresarial. 
Precisamente, nas Consellerías de Agricultura e Sanidade, existen corpos específicos de 
veterinarios/as para desenvolver estas e outras tarefas. A Administración central e o Exército 
tamén solicitan profesionais veterinarios e contan con corpos especiais de veterinarios. 
 



Guía	dos	Graos	Universitarios	de	Galicia	

	 36	

SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Estes tres elementos: a medicina dos animais, a produción e rendabilidade dos mesmos e a 
seguridade a través dunha correcta inspección dos alimentos, son as competencias da profesión 
veterinaria. 
No caso particular da Facultade de Veterinaria de Lugo, a titulación permite a o/a estudante 
iniciarse nas áreas e campos de investigación referentes á: 
a) Biomedicina e sanidade animal 
b) Desenvolvemento agropecuario 
c) Desenvolvemento agroalimentario 
d) Recursos mariños e acuicultura 
e) Investigación en ciencias básicas 
f) Protección medioambiental 
g) Seguridade Alimentaria e Saúde Pública 
PRODUCIÓN E SANIDADE ANIMAL: Cría e saúde das especies de produción, en relación cos 
distintos aspectos do control, manexo, xestión e asesoramento tanto ao gandeiro como ás 
empresas dedicadas á produción de alimentos e á explotación de recursos terrestres, mariños ou 
fluviais de orixe animal. Este perfil engloba tamén o diagnóstico, o tratamento e a prevención das 
enfermidades dos animais de produción, o estudo epidemiolóxico das enfermidades animais e 
zoonose, así como o deseño de políticas sanitarias, a análise de riscos e a identificación do 
gando. Do mesmo xeito, comprende a tipificación e comercialización de produtos de orixe animal, 
o control do movemento dos animais e do impacto ambiental das producións animais, e todos 
aqueles aspectos relacionados coa obtención de produtos gandeiros destinados ao consumo 
humano e a elaboración de alimentos destinados ao consumo animal, así como todas aquelas 
implicacións económicas que estes procesos puideran ter.  
HIXIENE, SEGURIDADE E TECNOLOXÍA ALIMENTARIA: O control da cadea de produción dos 
alimentos, entendendo como tal un proceso continuo que abarca desde a produción primaria ata 
o seu subministro ao consumidor, asegurando a trazabilidade. Do mesmo xeito, contémplase o 
asesoramento ás empresas ou establecementos alimentarios, a implantación de boas prácticas 
de elaboración e manipulación de alimentos, a posta en práctica de programas de autocontrol e a 
formación do persoal manipulador dos mesmos. Dentro deste perfil, inclúese ademais o control da 
entrada de produtos animais, hortofrutícolas ou alimentos elaborados procedentes de terceiros 
países, co fin de previr toxinfeccións alimentarias e zoonose, así como todas aquelas actividades 
profesionais que garantan a calidade e salubridade dos alimentos.  
MEDICINA VETERINARIA: Diagnóstico, pronóstico, tratamento, e prevención das enfermidades 
que afectan aos animais domésticos, de experimentación, exóticos, silvestres e salvaxes, así 
como a saúde, cría e benestar dos mesmos. Inclúense igualmente todos aqueles perfís médicos 
que se centran na saúde individual, tales como a identificación, a etología, o control sanitario, e a 
prevención de zoonose.  
OUTROS: A actividade de o/a veterinario/a desenvólvese tamén noutros sectores profesionais 
tales como o manexo e a xestión de núcleos zoolóxicos, de fauna silvestre e cinexética, de 
espazos naturais e de animalarios. Tamén poderá levar a cabo o seu labor na realización, 
desenvolvemento e xestión de I+ D+ I no sector público ou na industria químico-farmacéutica e 
agroalimentaria, así como no ámbito  
medioambiental, no desenvolvemento de proxectos de cooperación con outros países, en 
laboratorios de análises, na docencia e educación sanitaria, e en todos aqueles ámbitos para os 
que puidese estar cualificado/a pola súa formación.  
De acordo ás devanditas competencias, o/a veterinario/a convértese nun elemento crave no 
entramado sanitario e agrario de calquera sociedade, podendo desenvolver o seu traballo en 
diferentes niveis do sector público, é dicir, na Unión Europea, na Administración Xeral do Estado, 
nas Comunidades Autónomas, e nas Entidades Locais, ou ben no sector privado, xa sexa de 
forma autónoma ou formando parte dunha estrutura empresarial. 
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UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Lugo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-saude/veterinaria 
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4.GRAOS DA RAMA DE COÑECEMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS E 
XURÍDICAS 
 

4.1 Grao en Administración e Dirección de Empresas 
 
DESCRICIÓN 
 
O obxectivo central do título de Grao en Administración e Dirección de Empresas é formar 
profesionais capaces de desempeñar tarefas de xestión, asesoramento e avaliación nas 
organizacións produtivas e desenvolver eses labores no ámbito global da empresa ou en 
calquera das súas áreas funcionais: produción, recursos humanos, financiamento, 
comercialización, investimento, administración ou contabilidade. 
• Asesoría: en auditoría contable, asesoría scal, consultoría empresarial, análise de mercados, 
avaliación de proxectos, asesoría en investimentos. 
• Planicación empresarial: planicación, organización, dirección e control de actividades en 
empresas públicas e privadas; dirección de recursos humanos, análise, xestión e planicación de 
investimentos. 
• Xestión empresarial: xestión nanceira, contable e administración da empresa, xestión comercial 
e mercadotecnia, xestión de operación (produción e loxística). 
• Estudos e informes: elaboración de análises de mercado, elaboración de ditames sobre 
materias económicas, administrativas e contables nas diferentes empresas. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Os titulados poderán desenvolver a súa actividade profesional nas áreas de contabilidade, 
marketing-comercialización, vendas, finanzas, loxística, recursos humanos, organización, 
estratexia, dirección, sistemas de información etc. A modo de exemplo, cítanse os seguintes 
perfís: 
 
Directivo empresarial nivel medio 
Alta dirección 
Analista empresarial 
Consultoría 
Auditoría 
Administración pública 
Autoemprego e emprendedorismo 
Analista de mercados 
Exercicio profesional libre 
Ensino universitario, ESO, FP e bacharelato• Empresas privadas  
• Consultorías  
• Entidades financeiras  
• Seguros  
• Asesoría fiscal  
• Confederacións empresariais 
• Empresas privadas 
• Consultorías 
• Seguros 
- Asesoría: en auditoría contable, asesoría scal, consultoría empresarial, análise de mercados, 
avaliación de proxectos, asesoría en investimentos. 
• Planicación empresarial: planicación, organización, dirección e control de actividades en 
empresas públicas e privadas; dirección de recursos humanos, análise, xestión e planicación de 
investimentos. 
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• Xestión empresarial: xestión nanceira, contable e administración da empresa, xestión comercial 
e mercadotecnia, xestión de operación (produción e loxística). 
• Estudos e informes: elaboración de análises de mercado, elaboración de ditames sobre 
materias económicas, administrativas e contables nas diferentes empresas. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña) 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
Universidade de Santiago ( Campus de Lugo ) 
Universidade de Vigo ( Campus de Vigo ) 
Universidade de Vigo ( Campus de Ourense ) 
Escola de Negocios Afundación ( centro adscrito ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/611G02V01 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/administracion-direccion-empresas-
santiago 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/administracion-direccion-empresas-
lugo 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/sites/default/uvigo/DOCUMENTOS/extension_cultural
/Folleto_corregido_ADE_galego.pdf 
 

4.2 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 
 
DESCRICIÓN 
 
Os graduados en Ciencias da Actividade Física e do Deporte pola UDC formaranse para ter 
dominios e competencias de itinerarios  nos ámbitos de: a) O ensino da educación física b) A 
actividade física para a saúde, e o lecer saudable c) O deporte de iniciación e de rendemento d) A 
dirección e a xestión da actividade física e do deporte. 
Áreas:  

— Rendemento deportivo: adestramento e dirección de equipos deportivos, adestramento e 
preparación física de deportistas de alto nivel, preparación física, xuíces/as deportivos.  

— Xestión deportiva: xestión, administración e organización en entidades e instalacións 
deportivas, dirección técnica en entidades deportivas.  

— Docencia de educación física.  
— Actividade física para a saúde: programas de reeducación motora, actividade física 

adaptada para poboacións especiais, actividade física para persoas adultas e maiores, 
deporte de saúde, asesoría en actividade fisica postoperatoria, masaxista deportivo.  

— Ocio e tempo libre: animación de actividade física e deportiva, animación turístico-
deportiva. 

 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
1º PERFIL de ENSINANTE: 
2º PERFIL de PROMOTOR/A de ACTIVIDADE FÍSICA para a SAÚDE: Os futuros profesionais 
egresados dos estudos de grao, a expensas da formación especializada de posgrao que se 
requira, terán o coñecemento das adaptacións fisiolóxicas e estruturais de calquera tipo de 
poboación sometida a diferentes estímulos de exercicio, así como a elaboración e o control dos 
programas de intervención específica e rigorosa que requira cada situación en colaboración con 
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equipos multidisciplinares ou interdisciplinares 
3º PERFIL de ADESTRADOR/A: O exercicio profesional directo, a través do título de grao, 
seguirá tendo que complementarse coa suficiente preparación específica e, ás veces, por certa 
resistencia estrutural, con outros títulos de réxime especial ou federativos. 
4º PERFIL de DIRECTOR/A DEPORTIVO: A evolución da sociedade é vertixinosa e precisa de 
profesionais que teñan as competencias de dirección e xestión que requiren as novas esixencias 
do mercado, buscando, especialmente, unha maior calidade dos servizos e unha mellor eficacia e 
eficiencia dos recursos humanos, técnicos e económicos utilizados. 

— Clubs deportivos  
— Ximnasios  
— Centros de terceira idade  
— Escolas deportivas  
— Escolas de ocio e tempo libre 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña 
Universidade de Vigo ( Campus de Pontevedra ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/620G01V01 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/pontevedra/Grao_e
n_Ciencias_da_Actividade_Fisica_e_do_Deporte.pdf 
 

4.3 Grao en Ciencias Empresariales 
 
DESCRICIÓN 
 
O plan de estudos combina materias básicas, obrigatorias e optativas até acadar os 240 ECTS 
nos ámbitos das técnicas instrumentais (matemáticas, estatística, econometría etc.), formación 
económica (teoria micro e macroeconómica, estrutura económica, historia económica etc.), 
formación xurídica e social (dereito, socioloxía, etc.) e formación empresarial (organización, 
sistemas de información para a dirección, márketing, finanzas, fiscalidade, dirección e estratexia). 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
Estes titulados están preparados para acceder a postos de traballo de responsabilidade media ou 
alta en calquera empresa. A súa formación polivalente permítelles coordinar, controlar, organizar, 
dirixir e planificar os programas de actuación e a política xeral dunha compañía. 
Os titulados poderán desenvolver a súa actividade profesional nas áreas de contabilidade, 
marketing-comercialización, vendas, finanzas, loxística, recursos humanos, organización, 
estratexia, dirección, sistemas de información etc. A modo de exemplo, cítanse os seguintes 
perfís: 
Directivo empresarial nivel medio 
Alta dirección 
Analista empresarial 
Consultoría 
Auditoría 
Administración pública 
Autoemprego e emprendedorismo 
Analista de mercadosExercicio profesional libre 
Ensino universitario, ESO, FP e bacharelato 
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UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/650G01V02 
 

4.4 Grao en Comunicación Audiovisual 
 
DESCRICIÓN 
 
Os obxectivos da titulación son formar profesionais especializados e tecnicamente preparados 
para a creación audiovisual en contornas dixitais, tanto para televisión como internet e calquera 
outro soporte multimedia. Por iso, os novos medios e a creación de contidos 3D (animación, 
videoxogos, efectos especiais, interacción 3D) son dous dos alicerces fundamentais na 
orientación do programa de estudos. 
Desenvolver tarefas de dirección e produción en medios audiovisuais, guionistas, realizadores, 
deseñadores de produción, de contido interactivo e multimedia, especialistas en efectos especiais 
ou desarrolladores de videoxogos. 
Áreas:  

— Medios audiovisuais: realización de televisión e radio; produción de cine, de televisión, 
radio e producións multimedia; guionista nos diferentes medios de comunicación; 
presentadores/as de programas de televisión; realización, responsables de cámara, 
analistas de guión, encargados/as de fotografía, de son, de vestiario etc., en películas e 
programas de televisión; dirección artística; especialistas en iluminación; traballadores/as 
de posprodución na industria audiovisual.  

— Deseño gráfico e multimedia: deseño gráfico, deseño de xogos, páxinas web, compilación 
de contidos para presentar en portais de internet.  

— Publicidade: redacción de publicidade, selección, avaliación e compra de espazos 
publicitarios; planificación da difusión de clientela nos medios, dirección de axencias de 
publicidade.  

— Xestión: análise de comercio electrónico, produción e dirección creativa ou técnica; 
especialistas en dereito en relación coa comunicación; operadores de atención ao 
cliente/a. 

 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Saídas profesionais: Director, guionista e realizador audiovisual, produtor e xestor audiovisual, 
deseñador de produción e postproducción visual e sonora. Saídas académicas: Investigador en 
estudos audiovisuais. 

— Produtoras de cine  
— Axencias de publicidade  
— Radio e televisión  
— Internet  
— Axencias de medios de comunicación 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña) 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
Universidade de Vigo ( Campus de Pontevedra ) 



Guía	dos	Graos	Universitarios	de	Galicia	

	 42	

LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/616G01V01 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/comunicacion-audiovisual 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/pontevedra/Grao_e
n_Comunicacion_Audiovisual.pdf 
 

4.5 Grao en Dereito 
 
DESCRICIÓN 
 
Apréndese a ser un profesional cun perfil eminentemente xurídico, cun coñecemento global de 
todas as áreas relacionadas co mundo do dereito e con capacidade para liderar o 
desenvolvemento de proxectos e adaptarse de xeito eficiente a un ámbito de rápida evolución. 
Respecto ao contido adquírese un coñecemento teórico e práctico do noso sistema xurídico, tanto 
o de ámbito nacional como o autonómico e o europeo. 
Os nosos alumnos tamén aprenden a argumentar e a manexar as ferramentas básicas para 
actuar nos tribunais, nos despachos de avogados, administracións públicas etc. 
Áreas:  

— Asesoría: asesoramento na redacción e execución de leis, regulamentos…; asesoramento 
xurídico, laboral, comercial, fiscal e administrativo a persoas e a empresas. 

— Avogacía: exercicio da profesión de avogado/a en todas as súas especialidades (civil, 
mercantil, laboral, penal, administrativo, fiscal e internacional).  

— Rexistrador/a da propiedade inmobiliaria. O rexistro da propiedade é a institución que ten 
por obxecto o rexistro da constitución, transmisión, modificación e extinción dos dereitos 
reais sobre bens inmobles, así como as resolucións xudiciais relativas á capacidade das 
persoas e aos contratos de arrendamentos e opción (dereito inmobiliario).  

— Notaría. 
— Consultoría-auditoría: auditoría de calidade, laboral, redacción de documentos xurídicos. 
— Procurador/a: a súa función é representar a súa clientela ante os xulgados e tribunais. 

Serve de conexión xurídico-formal entre os tribunais e a cidadanía incursos en causas 
xudiciais, abreviando tecnicamente os trámites dos actos de comunicación procesual 
(requerimientos, notificacións, emprazamentos, citacións). O procurador/a examina e 
realiza o seguimento dos escritos que presenta no xulgado e das notificacións que 
posteriormente lles envía aos avogados. Tamén realiza o traslado de escritos á parte 
contraria no preito e informa a clientela sobre o discorrer do proceso.  

— Axente de cambio e bolsa: persoa autorizada para asesorar ou realizar directamente 
investimentos ou transaccións de valores nos mercados financeiros. 

 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
As principais saídas profesionais son as seguintes: 
Avogada/o (exercicio libre da profesión ou Avogado do Estado) 
Xuíza/xuíz 
Fiscal 
Notaria/o 
Profesor/a de universidade 
Procuradora/procurador dos tribunais 
Asesora/asesor Fiscal 
Axente de cambio e bolsa 
Rexistradora/rexistrador da propiedade inmobiliaria 
Corpo diplomático 
Secretaria/o de concello 
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Corpos da Administración da Unión Europea e organismos internacionais, do Estado, das 
comunidades autónomas e das administracións locais. 
Asesoría xurídica, fiscal, laboral das empresas privadas 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña) 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
Univirsidade de Vigo ( Vigo e Ourense ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/612G01V01 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/dereito 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/folleto_derecho_ok
.pdf 
 

4.6 Grao en Economía 
 
DESCRICIÓN 
 
Proporciona ao alumnado unha sólida formación para a comprensión do funcionamento do 
sistema económico xeral. Os estudos están principalmente orientados á análise económica da 
realidade xeral e empresarial e á elaboración de políticas que contribúan á mellora do nivel de 
vida do conxunto da sociedade. 
O plan de estudos combina materias básicas, obrigatorias e optativas até acadar os 240 ECTS 
nos ámbitos das técnicas instrumentais (matemáticas, estatística, econometría etc.), formación 
económica (teoria micro e macroeconómica, estrutura económica, política económica, historia 
económica, economía industrial, mercados, espazos económicos, Facenda pública e fiscalidade 
etc.), formación xurídica e social (dereito, socioloxía, etc.) e formación empresarial (economía da 
empresa).  
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Os titulados poderán desenvolver a súa actividade profesional, a modo de exemplo, nos 
seguintes ámbitos e orientacións: 
Directivo empresarial nivel medio 
Alta dirección 
Analista empresarial 
Consultoría privada e pública 
Auditoría 
Administración pública 
Autoemprego e emprendedorismo 
Analista de mercados 
Exercicio profesional libre 
Ensino universitario, ESO, FP e bacharelato 
Auditoría-consultoría: consultorio empresarial, 
análise financeira, bolsista e comercial, estudos 
estatísticos, arbitraxe e actuacións xudiciais, realización 
de estudos económicos, análise e avaliación 
de investimentos, estudo da produción, gasto 
e investimento; peritaxes xudiciais, consultoría 
de recursos humanos. 



Guía	dos	Graos	Universitarios	de	Galicia	

	 44	

Investigación e docencia. 
Comercio: comercio exterior, mercadotecnia, 
estratexias de mercado. 
Administración e finanzas: contabilidade financeira 
e analítica, control orzamentario, actividades bolsistas, 
organización de empresas, planificación de estratexias. 
Asesoría (financieira, contable, fiscal, valoración 
de empresas…). 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña) 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
Universidade de Vigo ( Campus de Vigo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/611G01V01 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/economia 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/Grao_en_Eco
nomia.pdf 
 

4.7 Grao en Educación Infantil 
 
DESCRICIÓN 
 
Os/as graduados/a en Educación Infantil aprenderán a dispoñer dos coñecementos (saber), 
destrezas (saber facer) e actitudes (saber ser e estar) necesarios para exercer a súa actividade 
profesional, aprenderán a resolver problemas de maneira autónoma, activa e crítica, á vez que 
terán a capacidade para colaborar cos centros educativos e co seu contorno. 
Toda persoa titulada ten que coñecer o desenvolvemento da psicoloxía evolutiva da infancia nos 
períodos 0-3 e 3-6, e a capacidade para identificar dificultades de aprendizaxe, cognitivas e de 
atención, coñecer e saber exercer as funcións de profesorado titor e orientador en relación coa 
educación familiar, identificar trastornos no soño, a alimentación, o desenvolvemento psicomotor, 
a atención e a percepción auditiva e visual, atender as necesidades do alumnado e transmitir 
seguridade, tranquilidade e afecto, comprender que a observación sistemática é un instrumento 
básico para poder reflexionar sobre a práctica e a realidade, así como contribuír á innovación e á 
mellora, coñecer experiencias internacionais e exemplos de prácticas innovadoras en educación 
infantil... 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
O Grao en Educación Infantil habilita para a profesión regulada de mestra/e en Educación Infantil. 
Docencia en Colexios de Infantil e Primaria públicos, concertados e privados. 
Docencia en Escolas Infantís públicas e privadas. 
Dinamización sociocultural noutros centros de atención á infancia como ludotecas e salas de xogo 
que realizan actividades lúdicas ou en ONGs, asociacións e fundacións culturais. 
Elaboración de materiais en editoriais relacionadas con Educación Infantil. 
Deseño de proxectos educativos de lecer infantil e/ou desenvolvemento dos mesmos. Por 
exemplo as actividades extraescolares en centro educativos (Luditarde). 
Tendas especializadas na venda de materiais e servizos destinados a neno. 
Animador en institucións de difusión cultural especializado en nenos e nenas pequenos por 
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exemplo os museos. 
Empresas multimedia e TIC dedicadas ao mundo infantil. 
Outras posibles saídas 
1.- Docencia / Formación  
a) Educación Infantil  
b) Educación Familiar  
c) Alfabetización  
d) Formación Complementaria  
e) Formación Especializada  
f) Educación a Distancia  
2.- Xestión / Administración  
a) Programas de Atención á Infancia  
b) Programas didácticos  
c) Xestión empresarial  
3.- Actividades socioculturais e servizos á comunidade  
a) Actividades extraescolares  
b) Actividades de animación sociocultural  
c) Grupos marxinais e minorías étnicas  
d) Cooperación para o desenvolvemento  
e) Actividades lúdico-festivas  
4.- Asesoría  
a) Xogos  
b) Literatura infantil  
c) Materiais didácticos  
d) Parques de lecer 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña) 
Universidade de Santiago ( Campus de Lugo ) 
Universidade de Santiago ( Camus de Santiago ) 
Universidade de Vigo ( Campus de Vigo) 
Universidade de Vigo ( Campus de Ourense) 
Universidade de Vigo ( Campus de Pontevedra) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/652G01V01 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/mestre-ou-mestra-educacion-infantil-
lugo 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/mestre-ou-mestra-educacion-infantil-
santiago 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/varios/GRAO_EN_
EDUCACION_INFANTIL.pdf 
 

4.8 Grao en Educación Primaria 
 
DESCRICIÓN 
 
As disciplinas científicas que conflúen neste campo son diversas: pedagoxía, didácticas 
específicas, psicoloxía, socioloxía etc. 
O título de Grao en Mestre ou Mestra de Educación Primaria conduce ao exercicio dunha 
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profesión regulada, a de Mestre/a de Educación Primaria. A titulación ten por obxecto formar 
profesionais que coñezan as áreas curriculares da Educación Primaria e a relación interdisciplinar 
entre elas, capaces de deseñar, planificar e avaliar procesos de ensino e aprendizaxe, tanto 
individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais, abordar con eficacia 
situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e plurilingües. 
 
No Campus de Lugo ofértanse seis mencións cualificadoras: Lingua estranxeira: francés, Lingua 
estranxeira: inglés, Lingua estranxeira: alemán, Educación Física, Audición e Linguaxe e 
Dirección e Xestión de Centros. 
No Campus de Santiago ofértanse sete mencións cualificadoras: lingua estranxeira: francés, 
lingua estranxeira: inglés, lingua estranxeira: alemán, lingua estranxeira: portugués, Atención á 
diversidade, Educación Musical e Educación e TIC. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Os estudos do Grao en Educación Primaria habilitan para a profesión regulada de mestra/e en 
Educación Primaria. 
No ámbito docente e formativo, onde se concentra a súa actividade profesional, os mestres e 
mestras poden traballar en centros de ensino públicos e privados, academias, centros de 
educación permanente, servizos educativos en centros sanitarios, centros socioculturais, centros 
de acollida, etc.  
No ámbito empresarial, poden realizar actividades de asesoramento en empresas de xogos, de 
materiais didácticos, editoriais, parques temáticos, etc. Hai que destacar que unha apropiada 
formación complementaria ao longo da carreira e a formación continua e a especialización, unha 
vez acabados os estudos, facilitan significativamente as posibilidades de inserción laboral.  
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña) 
Universidade de Santiago ( Campus de Lugo ) 
Universidade de Santiago ( Camus de Santiago ) 
Universidade de Vigo ( Campus de Vigo) 
Universidade de Vigo ( Campus de Ourense) 
Universidade de Vigo ( Campus de Pontevedra) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/652G02V01 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/mestre-ou-mestra-educacion-primaria-
lugo 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/mestre-ou-mestra-educacion-primaria-
santiago 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/varios/GRAO_EN_
EDUCACION_PRIMARIA.pdf 
 

4.9 Grao en Educación Social 
 
DESCRICIÓN 
 
Proporciona destrezas, actitudes e habilidades básicas que se precisan para o deseño, xestión, 
intervención e avaliación dos recursos, plans, programas e proxectos de natureza socioeducativa 
que afecta á vida cotiá das persoas, individual e colectivamente, con especial énfase en procesos 
ou realidades xeradoras de algún tipo de dependencia, risco ou dificultade social. 
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Sendo un/ha profesional da educación, que comparte principios éticos e deontolóxicos con outro 
persoal educativo e social, deberá dar resposta ás necesidades e demandas da cidadanía en 
ámbitos problemáticos que afecten á convivencia e ao benestar das persoas, fundamentalmente 
con intervencións educativas e sociais de alcance institucional e sociocomunitario. 
Áreas:  

— Educación non formal: animación de actividades extraescolares, educación para o lecer e o 
tempo libre, educación cívica, educación e interpretación ambiental, educación para a 
saúde. 

— Educación de persoas adultas: ensinanzas de alfabetización, educación permanente, 
pedagoxía da terceira idade, formación ocupacional, formación continua, preparación para 
a xubilación.  

— Animación sociolaboral: inserción sociolaboral, información e orientación para o emprego, 
preparación para xubilarse, plans de formación continua, formación e orientación laboral.  

— Animación sociocultural: turismo social e cultural, turismo xuvenil, educación na rúa, 
promoción do asociacionismo da participación social, información e dinamización xuvenil, 
xestión cultural, desenvolvemento comunitario.  

— Acción socioeducativa: atención comunitaria, estudo de novas tecnoloxías e a súa 
aplicación educativa, educación especializada, educación familiar, intervención 
socioeducativa, servizos sociais de atención primaria, servizos penitenciarios, servizos de 
información e planificación familiar, dinamización e sensibilización social.  

— Inserción social: prevención e tratamento en toxicomanías, prevención e intervención con 
grupos en risco de exclusión social, protección e tutela de menores; servizos de protección 
e asistencia social, servizos de medidas de xustiza xuvenil, prevención e intervención ante 
a violencia de xénero. 

 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
As graduadas e graduados nesta titulación actúan nos ámbitos da educación, educación de 
persoas adultas, servizos sociais, integración sociolaboral de colectivos desfavorecidos, 
animación sociocultural e acción socioeducativa. 
Desempeñan a actividade profesional de "educador/a social" en ámbitos ou cometidos relativos á:  
 
Educación en contextos familiares e en procesos de desenvolvemento comunitario.  
Educación para a mediación, a inclusión social e a diversidade.  
Educación do lecer, a animación e a xestión sociocultural  
Acción socio-educativa en infancia e mocidade.  
Acción socio-educativa con persoas adultas e maiores.  
Educación para a cidadanía e a cultura da sustentabilidade.  

— Residencias da terceira idade  
— Cooperativas de traballo asociado  
— Centros de lecer  
— Departamentos de formación  
— Servizos socioeducativos 
— Empresas de servizos  
— ONG e fundacións  
— Asociacións (veciñais, culturais, xuvenís...) 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña) 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
Universidade de Vigo ( Campus de Ourense ) 
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LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/652G03V01 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/educacion-social 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/ourense/Grao_en_
Educacion_Social.pdf 
 

4.10 Grao en Relación Laborais e Recursos Humanos 
 
DESCRICIÓN 
 
A formación presencial ao longo de catro cursos académicos (240 ECTS) ten por finalidade a 
formación de expertos no eido da organización do traballo, a xestión dos recursos humanos, a 
lexislación laboral e a facenda pública, alén de na xestión de políticas sociais. En definitiva, a 
formación de profesionais que se incorporen nun equipo multidisciplinar, con polivalencia 
funcional e capacidade de adaptación ás novas tecnoloxías co fin de daren resposta aos novos 
desafíos do mundo do traballo. 
Os coñecementos necesarios para comprender a complexidade e o carácter dinámico e 
interrelacional do traballo, atendendo de forma integrada ás súas perspectivas xurídica, 
organizativa, psicolóxica, sociolóxica, histórica e económica. 
Aplicación dos coñecementos teóricos e prácticos adquiridos nos seus diversos ámbitos de 
actuación: asesoramento laboral, xestión e dirección de persoal, organización do traballo e 
xestión e mediación no mercado de traballo. 
Os obxectivos xerais do título de Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos pretenden 
que, tras a superación dun programa de formación multidisciplinar, o graduado, como experto que 
será no ámbito do traballo e das súas relacións, entendidas estas en sentido amplo (regulación 
legal das relacións traballador-empresario; organización do traballo; dirección e xestión de 
persoas e grupos nas organizacións…), adquira as competencias necesarias para exercer de 
xeito adecuado a profesión de Graduado Social, intervir no deseño e posta en práctica da 
estratexia e as políticas de recursos humanos, así como en materia de organización do traballo 
en todo tipo de organizacións, ademáis de asesorar, prestar apoio e emitir ditames no ámbito 
sociolaboral. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Empresas 
Administracións públicas 
Despachos profesionais 
Sindicatos 
Organizacións empresariais 
ONG e outras organizacións sen ánimo de lucro 
Docencia 
Graduado social/asesor laboral 
Dirección e xestión de recursos humanos 
Xestión, mediación e intervención do mercado laboral 
Axentes de emprego e desenvolvemento local 
Prevención de riscos laborais 
Consultor/auditor sociolaboral 
Funcionarios das administracións públicas 
Docentes 
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UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña) 
Universidade de A Coruña ( Campus de Ferrol) 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
Universidade de Santiago ( Campus de Lugo ) 
Universidade de Vigo ( Campus de Vigo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/660G01V01 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/relacions-laborais-recursos-
humanos-lugo 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/relacions-laborais-recursos-
humanos-santiago 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/Grao_e
n_Relacions_Laborais_e_Recursos_Humanos.pdf 
 

4.11 Grao en Socioloxía 
 
DESCRICIÓN 
 
Os sociólogos son profesionais capaces de desenvolver os fundamentos teóricos e empíricos que 
permiten o coñecemento científico das sociedades e o seu benestar nos múltiplos e diversos 
niveis da realidade social. Isto implica fomentar e desenvolver a capacidade de explicación sobre 
o mundo social que nos rodea e contribuir á mellora do modelo social. 

Así mesmo, están familiarizados coas principais teorías sobre a sociedade humana e as 
dinámicas sociais, e son quen de desenvolver análises sobre a evolución, o cambio e as 
transformacións das sociedades contemporáneas. Contan cun axeitado coñecemento sobre a 
poboación en xeral e a estrutura social, o funcionamento das organizacións e a dinámica dos 
actores sociais nos seus distintos eidos de actuación particular. 

Como profesionais, poden deseñar proxectos de investigación social e realizar análises 
explicativas de fenómenos sociais concretos. Están capacitados para buscar e manexar fontes de 
datos secundarios, producción e análise de datos cuantitativos e cualitativos, uso e interpretación 
de indicadores sociais e instrumentos de medición social, así como para manexar programas 
informáticos aplicados á investigación social. 

Son profesionais amplamente capacitados, cunha formación de base rigorosa, flexible, 
transversal e con conexións interdisciplinares. Así, non se atopan limitados a unhas poucas liñas 
de traballo, senón que poden adaptarse a un contexto laboral global, dinámico e cambiante. 

 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Departamentos de recursos humanos, de estudos de opinión pública ou de mercadotecnia; 
comunicación interna, negociación ou investigación de mercados. 
Organizacións políticas, económicas e sindicais, administracións (planificación urbana, educación, 
muller, mocidade, terceira idade, exclusión ou inmigración), entidades de asistencia e intervención 
social e institutos de estatística e investigación. 
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UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña) 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/615G01V01 
 

4.12 Grao en Turismo 
 
DESCRICIÓN 
 
No Grao en Turismo adquírese coñecementos multidisciplinares e transdisciplinares, xa que alén 
de ofrecer unha visión en profundidade dos fundamentos e dimensións do turismo, inclúe 
materias relacionadas coa dirección e xestión de empresas, destinos e servizos turísticos 
(intermediación, aloxamentos, comunicación e novas tecnoloxías), ademais de coa xestión do 
patrimonio, os recursos turísticos e os idiomas. 
Unha parte fundamental desta carreira é a combinación de formación teórica e práctica, de 
"saber" e "saber facer", a clave para calquera profesional. Os alumnos desta carreira deben 
entender que a industria turística se sustenta sobre unha vocación de servizo e a capacidade dos 
seus profesionais de desenvolverse en ámbitos multiculturais, demostrando habilidades de 
comunicación e interacción. 
Xa que logo, deben demostrar facilidade para a aprendizaxe de idiomas, un carácter aberto e 
comunicativo, facilidade para relacionarse, dotes de organización, memoria e interese pola 
cultura, ademais de espírito empresarial e emprendedor e iniciativa. 
Áreas:  

— Xestión e dirección: xestión de empresas turísticas; xestión e dirección de entidades 
públicas de carácter turístico; axencias de viaxes e operadores turísticos; xestión e 
dirección de parques temáticos, naturais e turismo de aventura; organización e prestación 
de servizos para congresos e convencións.  

— Promoción: deseño, comercialización e distribución de produtos turísticos, promoción de 
vendas destes produtos, relacións exteriores en empresas turísticas.  

— Desenvolvemento turístico: deseño e desenvolvemento de plans de desenvolvemento 
turístico, participación en plans de ordenación e políticas turísticas.  

— Dinamización turística: información e fomento turístico, monitor/a de actividades, técnico/a 
en áreas relacionadas co ocio e o tempo libre, guía de turismo, intérpretes do patrimonio.  

— Consultoría e asesoría: sobre creación de infraestruturas no sector turístico, asesoría a 
empresas e a entidades con competencia en materias turísticas. 

 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
O sector do turismo ofrece oportunidades de emprego en diversas áreas , incluíndo a industria 
hoteleira , organización de conferencias e eventos, operadores turísticos e axencias de viaxes, 
empresas de transporte , empresas de marketing , promoción e comunicación , xestión de 
produtos e destinos turísticos , información Desk , ademais de órganos oficiais de turismo local, 
rexional, nacional e internacional. 

— Establecementos hoteleiros  
— Balnearios  
— Parques temáticos 
— Parques naturais 
— Turismo especializado  
— Turismo temático  
— Axencias de viaxes 
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UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña) 
Universidade de Vigo ( Camus de Ourense ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/662G01V01 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/ourense/Grao_en_
Turismo.pdf 
 

4.13 Grao en Comercio 
 
DESCRICIÓN 
 
O obxectivo fundamental deste grao é formar profesionais de perfil xurídico, cun coñecemento 
global de todas as áreas relacionadas co dereito. O Grao en Dereito proporciona a estrutura xeral 
e os conceptos fundamentais das diversas disciplinas xurídicas. 
Áreas:  

— Asesoría: asesoramento na redacción e execución de leis, regulamentos…; asesoramento 
xurídico, laboral, comercial, fiscal e administrativo a persoas e a empresas.  

— Avogacía: exercicio da profesión de avogado/a en todas as súas especialidades (civil, 
mercantil, laboral, penal, administrativo, fiscal e internacional).  

— Rexistrador/a da propiedade inmobiliaria. O rexistro da propiedade é a institución que ten 
por obxecto o rexistro da constitución, transmisión, modificación e extinción dos dereitos 
reais sobre bens inmobles, así como as resolucións xudiciais relativas á capacidade das 
persoas e aos contratos de arrendamentos e opción (dereito inmobiliario).  

— Notaría.  
— Consultoría-auditoría: auditoría de calidade, laboral, redacción de documentos xurídicos.  
— Procurador/a: a súa función é representar a súa clientela ante os xulgados e tribunais. 

Serve de conexión xurídico-formal entre os tribunais e a cidadanía incursos en causas 
xudiciais, abreviando tecnicamente os trámites dos actos de comunicación procesual 
(requerimientos, notificacións, emprazamentos, citacións). O procurador/a examina e 
realiza o seguimento dos escritos que presenta no xulgado e das notificacións que 
posteriormente lles envía aos avogados. Tamén realiza o traslado de escritos á parte 
contraria no preito e informa a clientela sobre o discorrer do proceso. 

—  Axente de cambio e bolsa: persoa autorizada para asesorar ou realizar directamente 
investimentos ou transaccións de valores nos mercados financeiros. 

 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 

— Despachos de avogacía  
— Procuradorías  
— Consultorías  
— Ministerio fiscal  
— Xulgados  
— Rexistros  
— Asesorías  
— Empresas privadas 
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UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Vigo ( Vigo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/Grao_e
n_Comercio.pdf 
 

4.14 Grao en Ciencia Política e da Administración 
 
DESCRICIÓN 
 
O exercicio profesional oriéntase a diversos ámbitos e actividades: 
- Dar conta de obxectivos de avance da calidade das democracias contemporáneas, fornecendo 
argumentos, hipóteses e investigacións dispoñibles para ese efecto. 
- Reforzar o exercicio da cidadanía nas súas diferentes dimensións, aportando instrumentos, 
métodos e técnicas de análises na investigación dos fenómenos políticos dos sistemas de 
goberno, das administracións e do deseño e avaliación das políticas públicas. 
- Desenvolver un abanico de destrezas profesionais, respecto dos procesos de reforma do estado 
e da administración pública, así como as novas modalidades de xestión pública. 
- Reforzar un achegamento científico e rigoroso á interpretación da realidade política actual nas 
súas diferentes dimensións, e aportar materiais para a xeración de cambios que configuren novos 
escenarios e que xeren desde a innovación novos retos profesionais. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Con esta titulación hai novos mercados que se abren co desenvolvemento das administracións 
locais e autonómicas, da consultoría, das necesidades do marketing de xestión e de servizos, da 
xestión da participación cidadá ou das ONGs. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/ciencia-politica-administracion 
 

4.15 Grao en Pedagoxia 
 
DESCRICIÓN 
 
O pedagogo/a está capacitado/a para intervir nos seguintes niveis: 
No sistema educativo en: formación e asesoramento pedagóxico en centros escolares ou de 
formación, orientación, deseño e avaliación de contornas Ensino-Aprendizaxe, deseño e 
avaliación de materiais didácticos e avaliación de plans, proxectos, programas e institucións 
educativas. 
Nas organizacións comunitarias e laborais como: persoal técnico dos departamentos e servizos 
de educación e/ou formación de empresas, municipios e organizacións de diverso tipo, formación 
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de formadores, especialista en e-learning, orientación laboral e profesional, avaliación de 
competencias profesionais. 
En procesos de cambio educativo en persoas e institucións como: mediación en situacións de 
diversidade cultural e familiar, orientación, especialista en formación ao longo de toda a vida, 
asesoramento pedagóxico en procesos de cambio institucional, en medios de comunicación e 
TIC, en asociacións e entidades de carácter educativo ou social, responsable de programas 
educativos, persoal técnico de programas de formación e desenvolvemento en ONG´s. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
O pedagogo/a está capacitado/a para intervir nos niveis adecuados á formación de grao: 
No sistema educativo en: 
- Formación e asesoramento pedagóxico en centros escolares, centros de formación do 
profesorado. 
- Orientación persoal, académica e familiar. 
- Deseño e avaliación de contornas de Ensino-aprendizaxe (E/A), tanto presenciais como virtuais, 
para as diferentes etapas do sistema educativo. 
- Deseño e avaliación de materiais didácticos e asesoramento en empresas editoriais e empresas 
provedoras de contidos multimedia e software educativo. 
- Avaliación de plans, proxectos, programas , servizos e institucións educativas. 
Nas organizacións comunitarias e laborais como: 
- Técnico dos departamentos e servizos de educación e/ou formación de empresas, dos servizos 
sociais comunitarios e especializados, municipios e organizacións de diverso tipo. 
- Formador e formador de formadores en programas de formación ocupacional e continua. 
- Especialista en desenvolvemento e avaliación de propostas de e-learning 
- Orientador laboral e profesional 
- Avaliador de competencias profesionais 
En procesos de cambio educativo en persoas e institucións como: 
- Mediador en situacións de diversidad cultural e familiar. 
- Orientador persoal e familiar. 
- Especialista no deseño, implementación e avaliación de plans e servizos de formación ao longo 
da vida. 
- Asesor pedagóxico en procesos de cambio institucional e na aplicación de sistemas de calidade. 
- Asesor pedagóxico en medios de comunicación e TIC, servizos e institucións culturais, 
asociacións profesionais, etc. 
- Asesor/a pedagóxico de asociacións e entidades de carácter educativo e/ou social. 
- Responsábel de programas educativos e/ou de formación en hospitais, centros penitenciarios, 
escolas-taller ou iniciativas similares. 
- Técnico de programas de formación e desenvolvemento levados a cabo por ONGs. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/pedagoxia 
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4.16 Grao en Traballo Social 
 
DESCRICIÓN 
 
O Traballo Social intervén alí onde as persoas interactúan coa súa contorna: 
Detectando e recoñecendo necesidades sociais e deseñando estratexias para darlles resposta. 
Promovendo fortalezas e recursos persoais para afrontar conflitos 
Avaliando situacións de risco e dinamizando recursos institucionais e comunitarios para mellorar a 
calidade de vida das persoas. 
Creando espazos de comunicación para mellorar as relacións 
Participando no deseño de políticas sociais e coordinando equipos multiprofesionais. 
Os obxectivos xerais do título de Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos pretenden 
que, tras a superación dun programa de formación multidisciplinar, o graduado, como experto que 
será no ámbito do traballo e das súas relacións, entendidas estas en sentido amplo (regulación 
legal das relacións traballador-empresario; organización do traballo; dirección e xestión de 
persoas e grupos nas organizacións…), adquira as competencias necesarias para exercer de 
xeito adecuado a profesión de Graduado Social, intervir no deseño e posta en práctica da 
estratexia e as políticas de recursos humanos, así como en materia de organización do traballo 
en todo tipo de organizacións, ademáis de asesorar, prestar apoio e emitir ditames no ámbito 
sociolaboral. 
Áreas:  
 

— Asistencial: atención a demandas de individuos ou grupos relacionadas con necesidades 
sociais; orientación, información e asesoramento sobre dereitos sociais e recursos da 
sociedade; organización e xestión de servizos sociais; servizos de apoio e asesoramento a 
poboación xeral e colectivos específicos. 

— Prevención, promoción de situacións de inxustiza social que impidan a aparición de 
problemas e carencias sociais, e que promovan os dereitos humanos.  

— Incorporación social: en calquera poboación que se encontre nunha situación de 
vulnerabilidade ou exclusión social.  

— Supervisión: de equipos e servizos.  
— Docencia e investigación social: en relación con problemas sociais obxecto de 

intervención; análise e intervención no ámbito social (natureza, dimensión e prioridades, 
problemas e carencias, fortalezas etc.); investigación e análise dos factores condicionantes 
do benestar social.  

— Mediación: mediación familiar, social, comunitaria… 
— Xestión e dirección: de servizos e programas sociais e recursos humanos.  
— Planificación e avaliación: de programas e servizos. 
—  
— Coordinación: con outros profesionais, administracións e recursos. 

 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Os Graduados en Traballo Social desenvolven a súa labor profesional en diversos campos e 
áreas relacionados cos Servizos Sociais e outros sistemas de Benestar Social, e ábrese camiño 
nas entidades de iniciativa social e empresas privadas. A gran variedade de servizos e institución 
onde desempeña o seu traballo caracteriza a situación actual, así desenvolven a súa actividade 
en servizos sociais comunitarios e de saúde, en servizos e centros especializados de atención 
social a: persoas maiores, persoas con discapacidade, persoas con adiccións, menores en 
situación de desprotección, violencia de xénero, migracións, procesos de mediación etc., e tamén 
en servizos da Administración Autonómica, nas Deputacións, Institucións Penitenciarias, 
Xulgados… 
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— Distintos servizos da Administración central (ex., xulgados, institucións penitenciarias), da 
autonómica (ex., servizos sanitarios tanto en atención primaria, hospitalaria, saúde mental, 
menores…) e da local (ex., servizos sociais dos concellos) 

— Departamentos de recursos humanos  
— Centros públicos ou privados da terceira idade, etc  
— Servizos educativos  
— Empresas ou ONG que prestan diferentes servizos sociais (ex., prevención e tratamento 

de drogodependencias, atención a inmigrantes, atención a infancia en risco, a malos 
tratos)  

— Xestión de empresas ou organizacións de servizos sociais  
— Consultorio 
— Asesorías 
— Docencia e investigación… 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
Universidade de Vigo ( Campus de Ourense ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/traballo-social 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/ourense/Grao_en_
Traballo_Social.pdf 
 

4.17 Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio 
 
DESCRICIÓN 
 
A Xeografía é unha ciencia do territorio, unha disciplina naturalista e ambiental, ao mesmo tempo 
que eminentemente social. A Xeografía subministra os elementos culturais indispensables para 
obter unha ampla visión da Terra, das súas realidades, dos seus problemas e dos riscos que 
corren os que a habitan. Pero, ademais de esta ampla visión xeral, dota dunha ampla base 
teórica e metodolóxica, así como de técnicas e instrumentos para analizar e recomendar 
solucións que axude a mitigar ou resolver os diversos problemas de base territorial que formula a 
sociedade. A Xeografía contribúe decisivamente á comprensión xeral dos espazos nas diversas 
escalas de análise. Os seus métodos de análise concretan espacialmente as ideas máis 
abstractas de disciplinas como o dereito, a economía, a socioloxía ou a bioloxía, á vez que 
fortalecen o diagnóstico e as propostas de intervención. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Os perfís profesionais desta titulación son os seguintes: 
-Investigación, educación e divulgación xeográficas. 
-Tecnoloxías da información xeográfica. 
-Medio físico, recursos naturais e medio ambiente. 
- Planificación e xestión territorial. 
- Análise territorial da poboación e demografía. 
- Desenvolvemento rexional e local. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
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LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/xeografia-ordenacion-territorio 
 

4.18 Grao en Xestión de Pequenas e Medianas Empresas 
 
DESCRICIÓN 
O importante papel desempeñado polas pequenas e medianas empresas no tecido empresarial 
esixe, cada vez máis, a presenza de profesionais altamente cualificados, dotados de 
competencias e habilidades específicas, diferentes das requiridas en empresas de maior tamaño. 
"Este Grao está enfocado á formación de emprendedores e xestores de PEMES que sexan 
capaces de liderar novos proxectos empresariais ou ben de participar na xestión doutros xa 
existentes. 
O título oferta dous itinerarios diferentes: Xestión Internacional da Empresa, e Contabilidade e 
Fiscalidade. O primeiro capacita aos alumnos para desempeñar postos de xestor de área ou de 
proxectos dentro de empresas con negocios internacionais; o segundo os faculta para levar a 
cabo a planificación contable relacionada co ámbito fiscal, necesidade amplamente demandada 
pola pequena e media empresa actual." 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Este Grao está enfocado á formación de emprendedores e xestores de PEMES capacitados para 
liderar proxectos produtivos en áreas específicas xa existentes ou para deseñar e poñer en 
marcha novos proxectos empresariais e sociais de alto impacto no benestar da comunidade. 
"Os alumnos que cursen a especialidade de Xestión Internacional da Empresa terán unha 
capacitación para desempeñar postos de xestor de área ou de proxectos dentro de empresas con 
negocios internacionais, consultoría especializada en marketing internacional, xestión 
administrativa internacional, responsábel de estratexia e organización internacionais ou como 
técnico en organismos públicos vinculados ao apoio á promoción exterior das empresas. 
Os que cursen a especialidade de Contabilidade e Fiscalidade serán capaces de levar a cabo a 
planificación contable relacionada co ámbito fiscal, necesidade ampliamente demandada pola 
pequena e mediana empresa actual. 
As novas tecnoloxías e as novas relacións económicas necesita persoas con novas capacidades 
de adaptación, innovación e emprendimiento para desempeñar as tarefas propias desta nova 
realidade social e económica; por iso esta titulación está dirixida á formación de persoas que 
están en disposición de responder desde o mundo das PEMES, claramente dominantes no tecido 
económico galego, aos novos retos que se suscitan." 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Lugo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/xestion-pequenas-medianas-empresas 
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4.19 Grao en Xornalismo 
 
DESCRICIÓN 
 
O xornalista xa está incorporado aos distintos ámbitos dunha sociedade, dende os entes públicos, 
fundamentalmente a través dos gabinetes de comunicación, ata importantes iniciativas privadas 
que adquiren dimensións de multinacionais. 
Grazas ás novas tecnoloxías da información e da comunicación fóronse modificando 
constantemente os perfís profesionais que demandan un amplo coñecemento das estratexias e 
sistemas de comunicación e información. É por iso que, xunto aos perfís xa tradicionais como o 
de xornalista de prensa, radio, televisión e gabinete de comunicación, naceron profesionais 
especializados na produción e xestión da información para plataformas moito máis dinámicas, 
como son, por exemplo, Internet ou a telefonía móbil. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Exercicio profesional, con carácter xeral, en calquera dos perfís que a continuación se indican: 
- Redactor/a de información xornalística nos distintos soportes profesionais.  
- Responsábel de prensa ou comunicación institucional. 
- Xestor/a de portais e editor/a de contidos.  
- Investigador/a, docente, e consultor/a de comunicación. 
Así mesmo, en consonancia coa máis recente evolución do exercicio profesional xornalístico cara 
a súa transversalidade no eido sociolaboral xeral, o Grao capacita para os seguintes perfís 
específicos:  
- Community Manager ou profesional responsable de construír, xestionar e administrar a 
comunidade online ao redor dunha marca en Internet. Vinculado a esta figura atópase o 
Administrador de blogs pertencentes á comunidade que integra un medio de comunicación. 
-Especialista en xestión de redes sociais (Social Media Editor). 
-Gestor AdSense, especialista en explotar formatos publicitarios presentes en Internet.  
-Especialista en SEO (Search Engine Optimization) ou consultor de negocios responsable de 
contribuír a que unha empresa aumente a súa presenza na web de cara a abarcar máis clientes 
potenciais. 
-Especialista en elaboración de información para entornos transmedia: Reporteiro WiFi, 
Reporteiro Multimedia. 
-Especialista en elaboración de información para dispositivos móbiles (Mobil Journalism). 
-Especialista en xornalismo de datos (Data Base Finder).  
-Executivo en Alianzas, ocupado na xestión de alianzas entre medios co fin de ampliar o alcance 
do conxunto aliado nun mercado dado. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/xornalismo 
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4.20 Grao en Dirección e Xestión Pública 
 
DESCRICIÓN 
 
A principal fortaleza deste grao é o seu carácter multidisciplinario que combina as seguintes áreas 
de coñecemento: ciencia política e da administración, contabilidade, dereito, economía, empresa, 
estatística, informática, mercadotecnia e socioloxía. Grazas a esta heteroxeneidade de 
coñecementos, o grao orienta o alumnado dun xeito integral cara á dirección e xestión das 
organizacións públicas e das organizacións privadas cunha relación estreita coa Administración 
(xestorías administrativas, consultorías etc.). 
Áreas:  

— Técnico de organizacións públicas que inclúe catro subperfís: Técnico/a en administracións 
públicas Xestor de organizacións públicas Analista de políticas públicas Analista político  

— Xestor de Proxectos que comprende tres subperfís: Asesor e consultor Analista de políticas 
públicas Axente de desenvolvemento local 

 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 

— Están dirixidas ao ámbito público: administracións públicas estatais, autonómicas e locais, 
ben de xeito directo (funcionariado ou persoal laboral, logo de superar as probas 
oportunas), ben de xeito indirecto como persoal técnico de servizos para estas 
administracións ou outras organizacións tales como mancomunidades, comarcas ou 
consorcios.  

— Tamén no ámbito privado o graduado/a en Dirección e Xestión Pública pode acceder a 
postos de traballo en empresas (asesorías e consultoras), en ONG ou en fundacións. 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Vigo ( Campus de Pontevedra ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/pontevedra/Grao_e
n_Direccion_e_Xestion_Publica.pdf 
 

4.21 Grao en Publicidade e Relacións Públicas 
 
DESCRICIÓN 
 
Este grao pretende que os seus titulados/as adquiran un coñecemento exhaustivo do fenómeno 
da comunicación, especialmente a publicitaria, e das relacións públicas, a súa función na 
sociedade e as súas técnicas e metodoloxías de investigación. Proporcionará coñecementos 
sobre o deseño e creación de políticas e estratexias comunicativas para todo tipo de 
organizacións (empresas privadas, organismos públicos e entidades do terceiro sector). 
Áreas:  

— Publicidade: creación, deseño e produción da comunicación publicitaria; planificación e 
estratexia publicitaria; mercadotecnia (comercial, promocional, merchandising, 
telemarqueting); realización de estudos creativos e de deseño; avaliación da eficacia das 
campañas publicitarias en relación cos estudos comerciais; xestión de publicidade e 
espazos publicitarios. 
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— Medios de comunicación: redacción en medios de comunicación (prensa, radio, televisión e 
internet); elaboración de publicidade para os medios de comunicación; locución 
multimedia; realización de roldas de prensa. 

— Relacións públicas: relacións públicas en medianas e grandes empresas; realización de 
campañas e accións que creen entre o público unha actitude favorable cara a empresas, 
produtos ou servizos; relacións cos medios de comunicación; asesoría de comunicación e 
imaxe corporativa; organización de eventos e actos públicos, organización de protocolo; 
comunicación corporativa en social media; xestión de intanxibles. 

 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 

— Axencias de publicidade  
— Empresas de comunicación  
— Empresas de recursos humanos e protocolo  
— Asesoría  
— Empresas de deseño gráfico  
— Medios de comunicación —  
— Departamentos internos de comunicación de todo tipo de organización 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Vigo ( Campus de Pontevedra ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/pontevedra/Grao_e
n_Publicidade_e_Relacions_Publicas.pdf 
 

4.21 Doble Grao en Administración e Dirección de Empresas e Dereito 
 
DESCRICIÓN 
 
Os estudantes converteranse en profesionais cunha dupla formación: 
Por unha parte, serán capaces de desempeñar labores de xestión, asesoramento e avaliación 
nas organizacións empresariais tanto na área xurídica como na área empresarial. Concretamente, 
estarán en condicións de manexaren os conceptos e técnicas empregados nas diferentes áreas 
funcionais da empresa, así como de xestionaren as relacións que existen entre elas e os 
obxectivos xerais da organización (proceso de quebra, concurso de acredores, fusións, 
adquisicións, transmisión e xestión de patrimonios...). 
Por outra parte, serán capaces, cun perfil eminentemente xurídico e un coñecemento global de 
todas as áreas relacionadas co mundo do dereito, de lideraren o desenvolvemento de proxectos e 
se adaptaren de forma eficiente a un ámbito de rápida evolución. 
De igual maneira, adquírese un coñecemento teórico e práctico do noso sistema xurídico, tanto 
de ámbito nacional como autonómico e o europeo, alén de se aprender a argumentar e a 
manexar as ferramentas básicas para actuar nos tribunais, nos despachos de avogados, 
administracións públicas etc. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
As principais saídas profesionais son as seguintes: 
Avogado/a (exercicio libre da profesión ou avogado/a do Estado) 
Xuíz/a 
Fiscal 
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Notario/a 
Profesor/a de universidade 
Procurador/a dos tribunais 
Asesor/a fiscal 
Axente de cambio e bolsa 
Rexistrador/a da propiedade inmobiliaria 
Corpo diplomático 
Secretario/a de concellos 
Corpos da Administración da Unión Europea e organismos internacionais, do Estado, das 
comunidades autónomas e da Administración local. 
Asesoría xurídica, fiscal e laboral de empresas privadas 
Ademais, como graduados en ADE poden desempeñar postos directivos nas áreas de 
contabilidade, márketing-comercialización, vendas, finanzas, loxística, recursos humanos, 
organización, estratexia, dirección, sistemas de información etc. A modo de exemplo, cítanse os 
seguintes perfís: 
Directivo/a empresarial de nivel medio 
Alta dirección 
Analista empresarial 
Consultoría 
Auditoría 
Administración pública 
Autoemprego, emprendedorismo 
Analista de mercados 
Exercicio profesional libre 
Ensino universitario, ESO, FP e bacharelato 
 
DURACIÓN 
 
6  cursos académicos 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña) 
Universidade de Vigo ( Campus de Vigo e Ourense ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/611G03V01 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/ad.pdf 
 

4.22 Doble Grao en Administración e Dirección de Empresas e Informática 
 
DESCRICIÓN 
 
Preténdese a formación de profesionais capaces de optimizar os procesos empresariais a través 
das tecnoloxias da información, coñecedores das áreas das empresas, a súa xestión e a 
interrelación entre elas, con dominio sobre a xestión e explotación de sistemas de información e 
capaces de comprender, aplicar e extraer o pontencial das TICs (tecnoloxías da información e 
comunicación). 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 

— Empresas privadas.  
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— Consultorías.  
— Entidades financeiras.  
— Seguros.  
— Asesoría fiscal.  
— Confederacións empresariais. 
— Proxectos: análise, dirección e organización de proxectos informáticos; proxectos de 

enxeñería de sistemas e informática industrial; proxectos de enxeñería de programas e de 
sistemas de aplicación; especificación e deseño de solución informáticas; planificación e 
proxectos de control de software, estudos de mercado.  

— Consultoría e auditoría: cosultoría técnica, auditoría informática, consultoría en novas 
tecnoloxías, estudos de mercado, avaliación de organización e funcionamento.  

— Redes, comunicacións e sistemas informáticos: análise e deseño de sistemas informáticos, 
optimización de métodos e medios de comunicación co computador usuarios, 
administración, configuración e control de redes de computadores, de sistemas de bases 
de datos, sitios web; análise de sistemas de informática.  

— Soporte técnico informático: administración de sistemas informáticos a empresas, control 
de funcionamento e empregos de equipo, mantemento e seguridade de equipos e 
información, mantemento de infraestruturas.  

— Aplicacións informáticas: estudos de mercado informático en referencia a novos produtos, 
elaboración de análise funcional de necesidades e requerimentos informáticos da empresa. 

 
DURACIÓN 
 
6 cursos académicos 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Vigo ( Campus Ourense ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/SI.pdf 
 

4.23 Dobre Grao en Turismo e en Empresariais 
 
DESCRICIÓN 
 
Os graduados no Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias 
Empresariais aprenderán a aplicar os conceptos e técnicas propias das varias áreas funcionais da 
empresa e estarán capacitados para tomar decisións e asumir tarefas de dirección, cunha gran 
capacidade analítica para a resolución de problemas. Así mesmo, ademais de estar capacitados 
para afrontaren responsabilidades en postos directivos en contextos económicos e empresariais 
caracterizados pola súa complexidade e dinamismo, terán unha visión profunda dos fundamentos 
e dimensións do turismo. 
Unha parte fundamental destes estudos é a combinación da formación teórica e práctica, o 
"saber" e o "saber facer", que é a clave para calquera profesional. Os alumnos deben entender 
que a industria turística se sustenta sobre unha vocación de servizo e a capacidade dos seus 
profesionais para se desenvolveren en ámbitos multiculturais, demostrando habilidades de 
comunicación e interacción. 
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SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Poderán ocupar postos de responsabilidade en múltiplas áreas corporativas, incluídas as de 
contabilidade, márketing-comercialización, vendas, finanzas, loxística, recursos humanos, 
organización, dirección estratéxica e sistemas de información. 
Canto á industria turística, terán acceso a oportunidades laborais en sectores tales como a 
industria hoteleira, organización de congresos e eventos, operadoras de turismo e axencias de 
viaxes, compañías de transporte, empresas de márketing, promoción e comunicación, xestión de 
destinos e produtos turísticos e información turística, alén de organismos oficiais de turismo 
locais, autonómicos, nacionais e internacionais. 
 
DURACIÓN 
 
5 cursos académicos 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Campus de A Coruña) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/617G01V01 
 

4.24 Doble Grao en Comunicación Audiovisual e Xornalismo 
 
DESCRICIÓN 
 
O Grao en Xornalismo ten como obxectivo formar futuros profesionais destinados a desenvolver 
todas aquelas tarefas relacionadas coa busca, a selección, a xestión, a produción e a difusión de 
información de espectro referencial moi amplo, de carácter xeral ou especializada, tanto no marco 
de entidades mediáticas propiamente ditas, como de institucións públicas ou privadas, nas que 
teñan cabida estas prácticas informativas. 
O Grao en Comunicación Audiovisual ten como obxectivo, pola súa parte, formar futuros 
profesionais destinados a desenvolver tarefas enmarcadas no amplo territorio da comunicación 
audiovisual, da ficción e do entretemento, que teñen cabida no ámbito das Industrias Culturais e 
Creativas. Esta formación, asentada en amplos coñecementos de carácter técnico e estético, 
tradúcese nunha ulterior capacidade de ideación e de materialización de narrativas, de formatos, 
de programas e obras de moi diversa índole, destinados a múltiples soportes, e que requiren a 
mobilización de múltiples gramáticas. 
 
DURACIÓN 
 
5´5 cursos académicos 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/comunicacion-audiovisual-xornalismo-
dobre-grao 
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4.25 Doble Grao en Dereito e Relación Laborais e Recursos Humanos 
 
DESCRICIÓN 
 
O obxectivo xeral do título de Grao en Dereito é ofrecer unha titulación que capacite aos 
graduados para o futuro desempeño das profesións xurídicas e paraxurídicas. Búscase a 
formación integral do xurista, que supón tanto a adquisición de coñecementos de Dereito positivo 
como o desenvolvemento de capacidades de interpretación, integración e aplicación das normas 
xurídicas, con capacidade de análise crítica do Dereito e o deseño normativo. As profesións 
reguladas relacionadas co título son as de avogado e procurador dos tribunais. 
Os obxectivos xerais do título de Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos pretenden 
que o graduado adquira as competencias necesarias para exercer de xeito axeitado a profesión 
de Graduado Social, intervir no deseño e posta en práctica da estratexia e as políticas de 
recursos humanos, así como en materia de organización do traballo en todo tipo de 
organizacións, ademais de asesorar, prestar apoio e emitir ditames no ámbito sociolaboral.Os 
obxectivos xerais do título de Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos pretenden que o 
graduado adquira as competencias necesarias para exercer de xeito axeitado a profesión de 
Graduado Social, intervir no deseño e posta en práctica da estratexia e as políticas de recursos 
humanos, así como en materia de organización do traballo en todo tipo de organizacións, 
ademais de asesorar, prestar apoio e emitir ditames no ámbito sociolaboral. 
 
DURACIÓN 
 
6 cursos académicos 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/dereito-relacions-laborais-recursos-
humanos-dobre-grao 
 

4.26 Dobre Grao en Mestre en Educación Infantil e en Educación Primaria 
 
DESCRICIÓN 
 
Esta dobre titulación está orientada a formar profesionais idóneos para exercer tanto no ámbito da 
educación infantil (0-6 anos) como na educación primaria (6-12 anos). 
Os dous títulos habilitan para o exercicio de profesións reguladas (Mestre/a en educación infantil 
e Mestre/a en educación primaria). 
Os/as Mestre/a de Educación Infantil atenden necesidades sociais cuxa importancia é 
indiscutible, sobre todo dende o momento en que se asume a importancia educativa da etapa de 
0 a 6 anos, alén da mera custodia. Trátase dun tramo cun elevadísimo potencial educativo dada a 
transcendencia dos primeiros anos de vida no desenvolvemento integral da persoa. Para este 
período determinante é necesario dispor de profesionais docentes solidamente formados, 
capaces de dar resposta aos retos educativos da etapa. 
O título de Grao en Mestre/a de Educación Primaria ten por obxecto formar profesionais que 
coñezan as áreas curriculares da Educación Primaria, a relación interdisciplinar entre elas, 
capaces de deseñar, planificar e avaliar procesos de ensino e aprendizaxe, tanto individualmente 
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como en colaboración con outro persoal docente e profesional, abordar con eficacia situacións de 
aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e plurilingües. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Os dous títulos habilitan para o exercicio de profesións reguladas: mestre en educación infantil e 
mestre en educación primaria. 
Ademais, con esta dobre titulación, os potenciais empregadores atoparán nos titulados os 
profesionais idóneos para exercer tanto no ámbito da educación infantil (0-6 anos) como no da 
educación primaria (6-12 anos). 
 
DURACIÓN 
 
5 cursos académicos 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Campus de Lugo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-sociais-xuridicas/mestre-ou-mestra-educacion-infantil-
mestre-ou-mestra-educacion-primaria-lugo-dobre-grao 
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5.GRAOS DA RAMA DE COÑECEMENTO DE ENXEÑARÍA E 
ARQUITECTURA 
 

5.1 Grao en Arquitectura 
 
DESCRICIÓN 
 
O obxectivo é formar profesionais que: 
1. Teñan aptitude para proxectar, redactar proxectos de construción e, dunha maneira máis xeral, 
investigar, crear e xestionar procesos complexos. 
2. Coñezan a historia e as teorías da arquitectura, ben como as artes, a tecnoloxía e as ciencias 
humanas relacionadas co habitar. 
3. Coñezan o urbanismo e as súas técnicas de planificación. 
4. Comprendan as relacións entre as persoas e os edificios e o seu contorno. 
5. Resolvan os problemas da concepción estrutural, da construción e das distintas tecnoloxías 
vinculadas cos edificios de xeito que se dote a estes de condicións de comodidade e protección 
climática. 
6. Saiban satisfacer os requisitos dos usuarios dos edificios en función dos factores 
orzamentarios, a normativa e as capacidades da industria da construción. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Exercicio profesional liberal, como asalariado ou na función pública 
Redacción de proxectos e dirección de obra en edificación e urbanismo 
Xestión empresarial, de solo e de edificación 
Docencia 
Desenvolvementos informáticos 
Investigación 
Acción cultural 
Cooperación ao desenvolvemento 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( A Coruña ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/630G01V01 
 

5.2 Grao en Arquitectura Técnica 
 
DESCRICIÓN 
 
Este título prepara para:  
 
1. Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, 
llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y 
gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de obra, elaborando los 
correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control económico 
de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada. 
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2. Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las 
empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de 
proyecto como de ejecución. 

3. Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y estudios 
de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y otros 
análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos correspondientes; efectuar 
levantamientos de planos en solares y edificios. 

4. Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito 
de su habilitación legal. 

5. Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de la 
calidad en la edificación; realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia energética 
así como estudios de sostenibilidad en los edificios. 

6. Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, redactando los 
documentos técnicos necesarios. Elaborar estudios del ciclo de vida útil de los materiales, 
sistemas constructivos y edificios. Gestionar el tratamiento de los residuos de demolición y de la 
construcción. 

7. Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos utilizados en 
la construcción de edificios. 

8. Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto. Ostentar la representación técnica de las 
empresas constructoras en las obras de edificación. 

 

SAÍDAS PROFESIONAIS 

§ Proyecto y Dirección de demoliciones. 
§ Proyecto y Dirección de ejecución de obras de urbanización de calles, plazas, jardines, 

parques públicos y de fincas privadas. 
§ Proyecto Básicos y de Ejecución y Dirección de obras de nueva planta, adaptación, reforma, 

ampliación, consolidación, rehabilitación y legalización de edificaciones que no necesiten de 
proyecto arquitectónico en las que no se altere a su configuración arquitectónica. 

§ Proyectos básicos y de ejecución, legalización y/u Dirección de obras de nueva planta, de 
reformas, ampliaciones, rehabilitaciones, restauración y conservación. Arquitectura de 
interiores de instalaciones comerciales en edificios existentes, acondicionamiento de locales 
para oficinas, viviendas, comercios, hostelería. 

§ Proyectos de parcelación. Estudios-Valoración. Estimaciones de costos. Mediciones e 
Presupuestos. 

§ Cálculos de estructuras y de instalaciones de fontanería, electricidad, calefacción, aire 
acondicionado, demanda energética. 

§ Levantamientos topográficos. 
§ Redacción de Planes de Autoprotección. 
§ Redacción de Expedientes de Actividad sin obras. 
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§ Redacción de Planes de Gestión Ambiental (PGM). Sostenibilidad. Certificación de Eficiencia 
Energética. Redacción de Planes de gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
(PGRCyD). Redacción de Planes de Control de Calidad 

UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( A Coruña ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/670G01V01 
 

5.3 Grao en estudios de Arquitectura 
  
DESCRICIÓN 
 
La finalidad del título “Graduado en Estudios de Arquitectura” es la adquisición por parte del 
estudiante de una formación de carácter especializado multidisciplinar, orientada a la adquisición 
de los conocimientos y competencias necesarios para la arquitectura y la ordenación del territorio, 
que permitirán además el acceso al Máster Universitario en Arquitectura, título habilitante para 
ejercer la profesión regulada de Arquitecto. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 

§ Acceder, de forma exclusiva, al Máster Universitario en Arquitectura, con el que se adquieren 
plenas atribuciones profesionales 

§ Acceder a los programas de doctorado, al superar este grado los 300 ECTS 
§ Acceder a oposiciones a la función pública (técnicos superiores, enseñanza, …) 
§ Colaborar en los procesos de diseño arquitectónico 
§ Colaborar en procesos de diseño y de planeamiento urbanos 
§ Colaborar en proyectos de planeamiento territorial 
§ Gestión del patrimonio arquitectónico 
§ Colaborar en la intervención en el patrimonio arquitectónico 
§ Diseño paisajístico 
§ Diseño industrial, de mobiliario, gráfico, de moda, … 
§ Interiorismo 
§ Procesos de sostenibilidad del medio construido 
§ Industria de los materiales y las técnicas de la construcción 
§ Diseño de instalaciones 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( A Coruña ) 
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LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/630G02V01 
 

5.4 Grao en Enxeñaría do deseño industrial e desarrollo do producto  
 
DESCRICIÓN 
 
El Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto puede 
desarrollar su profesión en la empresa industrial, en la administración pública y en las empresas 
de ingeniería y consultoría (servicios). En cualquiera de ellas es muy probable que en su trabajo 
dirija, participe o se relacione con proyectos de diversa índole. De hecho los modelos de 
organización empresarial “por proyectos” son cada vez más frecuentes. De ahí que la 
familiarización previa con los conceptos, la complejidad, las particularidades, y las metodologías 
de resolución, dirección y gestión de proyectos faciliten la incorporación del alumno al mundo 
profesional. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Las Figuras Profesionales en las que el Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial 
y Desarrollo de Producto puede ejercer su actividad son: 

Diseño Industrial: redacción y supervisión de Proyectos de Diseño Industrial, Estratégicos, de 
Desarrollo de Producto, Marketing, étc., en estudios o gabinetes de Diseño, Independientes o 
pertenecientes a Departamentos en cualquier tipo de empresa industrial. 

Directivos, Directores o Graduados en Ingeniería en Diseño de empresas industriales o de la 
Administración Pública, especialmente en Departamentos vinculados a la I+D+I. 

Docentes en la Administración Pública (Universidad, Formación Profesional, Institutos y Centros 
homologados) y en Centros de enseñanza privada. 

Redacción y supervisión de proyectos de diseño industrial, estratégicos, de desarrollo de 
producto, márketing etc. en estudios o gabinetes de diseño. Dirección en empresas industriales o 
de la Administración pública. Docencia en centros públicos y privados. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Ferrol ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/771G01V01 
 

5.5 Grao en Enxeñaría de obras públicas 
 
DESCRICIÓN 
El Plan se estructura en un solo ciclo, que constituye el Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
(IOP, integrado por 4 cursos académicos). El primer curso tiene un carácter fundamentalmente 
básico y formativo. El segundo curso se contempla como una transición de carácter científico-
técnico hacia los aspectos fundamentalmente técnicos y tecnológicos que se desarrollan 
específicamente en el tercer y en el cuarto curso. El Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
comprende tres itinerarios que permiten obtener —respectivamente— la especialidad de 
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Construcciones Civiles, la especialidad de Hidrología y la especialidad de Transportes y Servicios 
Urbanos. Los dos primeros cursos son comunes a las tres especialidades, mientras que en los 
dos últimos cursos hay asignaturas específicas de cada uno de los tres itinerarios. Este título 
también permite el acceso al Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Los alumnos que completen el Grado en Ingeniería de Obras Públicas podrán desarrollarse 
profesionalmente en: 

§ La función pública (en ámbitos relacionados con las obras públicas) 
§ Las empresas consultoras y de ingeniería 
§ Las empresas constructoras 
§ El ejercicio libre de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

en ámbitos como: 

§ Estudio e inspección de obras públicas 
§ Gestión, ejecución y construcción de obras públicas 
§ Mantenimiento, conservación y explotación de obras públicas entre otros. 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( A Coruña ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/632G01V01 
 

5.6 Grao en Enxeñaría Eléctrica 
 
DESCRICIÓN 
 
O graduado/a en Enxeñaría Eléctrica ten como destino traballar na xestión dos sistemas 
eléctricos de potencia, instalacións e accionamentos eléctricos, e no transporte e distribución da 
enerxía eléctrica, áreas que necesitan de persoas tituladas con formación específica neste sector. 
Éstas deben cubrir tamén os campos emerxentes que cada vez teñen máis incidencia na 
sociedade actual, como son a tracción eléctrica e as enerxías renovables (particularmente a 
xeración de enerxía eléctrica en sistemas eólicos e fotovoltaicos) áreas cunha gran e notable 
expansión no noso país nos últimos anos e cunha progresión futura cada vez maior. Todas elas 
son atribucións profesionais do Eenxeñeiro/a técnico industrial, dentro do ámbito da súa 
respectiva especialidade técnica. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Los graduados en Ingeniería Eléctrica pueden ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, 
tanto en el ámbito de la Administración y Organismos Públicos (incluyendo la docencia), como en 
el de la empresa privada, o bien ejercerla como profesional libre en cualquier sector de la 
industria. 
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La actividad profesional se centra en diseñar centrales productoras de energía eléctrica y todo 
tipo de instalaciones y máquinas eléctricas, asesorar en la adquisición y utilización de equipos 
eléctricos, realizar tareas de gestión y mantenimiento de instalaciones industriales. 

-Xeración de enerxía eléctrica: eólica, fotovoltaica, gran hidráulica e minihidráulica, centrais 
térmicas de produción de enerxía eléctrica 
-Trasporte e distribución de enerxía eléctrica 
- Comercialización de electricidade 
- Tracción eléctrica (vehículo eléctrico) 
-Proxecto e realización de instalacións eléctricas 
-Mantemento de instalacións eléctricas 
-Instalacións eléctricas en buques  
Xestión enerxética 
-Deseño e construción de equipos eléctricos 
-Fabricación de equipos de iluminación 
Continuación de estudios: 

§ Permite el acceso directo al Máster de Ingeniería Industrial, según la Orden CIN/311/2009, 
que habilita para la profesión regulada de Ingeniero Industrial. 

§ Otros Másteres de especialización. 
§ Podemos encontrar Ingenieros en sectores tan diversos como el sanitario, servicios, docente, 

gestión, I+D+I, producción o administraciones públicas. 
§ Sus conocimientos y saber hacer le permiten acceder a puestos de trabajo y perfiles muy 

variados como pueden ser: proyectos y dirección de obra, mantenimiento, organización 
industrial y de la producción, asistencia técnica y/o comercial, gestión de compras y 
aprovisionamientos, calidad y medio ambiente, asesoría y consultoría, seguridad y salud, o 
Investigación Desarrollo e Innovación. 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Ferrol ) 
Universidade de Vigo ( Vigo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/770G02V01 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/Grao_en_Enx
enxaria_Electrica.pdf 
 

5.7 Grao en Enxeñaría da Enerxía 
 
DESCRICIÓN 
Este título proporciónalles a formación adecuada e de alto nivel aos/ás futuros profesionais que 
van desenvolver a súa actividade na área da enxeñaría dos procesos enerxéticos dende as 
fontes de enerxía e a súa xeración ata as súas distintas aplicacións, fornecendo, ademais, a 
formación precisa para desenvolver tecnoloxías e sistemas eficientes e sostibles. O grao pretende 
formar de enxeñeiros/as graduados para incorporarse aos diferentes sectores da industria da 
enerxía, desde a produción, pasando pola transformación ata o seu uso e xestión. 
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SAÍDAS PROFESIONAIS 
 

— Combustibles convencionais  
— Centrais térmicas e hidroeléctricas  
— Centrais de xeración de enerxía eléctrica  
—  Sistemas térmicos e eléctricos na industria  
— Aforro e eficiencia enerxética na industria  
— Eficiencia enerxética na edificación  
— Enerxías renovables: solar térmica, fotovoltaica, eólica, biomasa e xeotérmica 
—  Xeración, transmisión e conversión da enerxía térmica  
— Enerxías renovables incipientes  
— Redes e xestión da enerxía eléctrica 
—  Calidade na subministración eléctrica 
— Enerxía nuclear  
— Auditoría enerxética  
— Novas tecnoloxías enerxéticas e recursos enerxéticos 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Vigo ( Vigo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/Grao_en_Enx
enxaria_de_Enerxia.pdf 
 

5.8 Grao en Enxeñaría Electrónica industrial e automática 
 
DESCRICIÓN 
 
El Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática es una titulación con aplicación práctica 
en la mayor parte de los sectores de la industria y la sociedad. 

Adquirirás conocimientos sobre sistemas electrónicos industriales, automatización de procesos, 
visualización y control de plantas industriales, robótica, instrumentación e informática industrial, 
gestión electrónica de la energía, domótica, diseño y proyectos industriales. 

Estudiarás en primer lugar la base científica y técnica común a todo ingeniero, para continuar con 
conocimientos de la rama industrial; finalmente, cursaras las materias de la especialidad de 
electrónica industrial y automática. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 

— Xestión e organización comercial de empresas de produtos e sistemas electrónicos, 
automáticos ou informáticos.  

— Dirección e xestión de proxectos de I+D en: automatización, comunicacións industriais, 
transporte (ferrocarril, aviónica, automoción), enerxías renovables, e sistemas electrónicos 
e automatizados en medicina e domótica.  

— Deseño, análise, integración e mantemento de sistemas e equipamentos electrónicos, e 
instalacións industriais automatizadas e automatización de maquinaria.  

— Informática industrial, programación de robots e de autómatas programables e sistemas 
electrónicos programables en xeral. 
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— Podemos encontrar Ingenieros en sectores tan diversos como el sanitario, servicios, 
docente, gestión, I+D+I, producción o administraciones públicas. 

— Sus conocimientos y saber hacer le permiten acceder a puestos de trabajo y perfiles muy 
variados como pueden ser: proyectos y dirección de obra, mantenimiento, organización 
industrial y de la producción, asistencia técnica y/o comercial, gestión de compras y 
aprovisionamientos, calidad y medio ambiente, asesoría y consultoría, seguridad y salud, o 
Investigación Desarrollo e Innovación. 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Ferrol ) 
Universidade de Vigo ( Vigo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/770G01V01 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/Grao_en_Enx
enxaria_Electronica_Industrial_e_Automatica.pdf 
 

5.9 Grao en Enxeñaría en tecnoloxías industriais 
 
DESCRICIÓN 
 
O grao en Tecnoloxías Industriais é a continuidade da titulación de Enxeñería Industrial presente 
en España desde hai máis de 150 anos. O seu campo de actividade está orientado cara ao 
proxecto, construción e produción na industria e os seus transformados en xeral, así como a 
moitas actividades do sector servizos. Abrangue un gran número de campos, tanto tradicionais 
como de futuro: Electrónica e Automática, Enxeñería Eléctrica, Química Industrial e Medio 
Ambiente, Técnicas Enerxéticas, Metalurxia e Enxeñería de Materiais, Construción, Organización 
Industrial e Fabricación. A Enxeñería Industrial é a máis xeralista das enxeñerías e a súa base 
multidisciplinar permite aos profesionais así formados adaptarse a calquera sector empresarial 
atopando a solución aos diferentes problemas que se formulan, tanto de orde tecnolóxica, como 
económica ou de xestión. O termo orixinal de “enxeñeiro industrial" aplicábase unicamente á 
produción de bens, pero a enxeñería industrial medrou para englobar a prestación de servizos en 
todo tipo de empresas. É dicir, todo aquilo que se poida concibir como un sistema de persoas, 
coñecemento, maquinaria, recursos ou enerxía. Así, a enxeñería industrial poderíase aplicar a 
optimizar o funcionamento dunha sala de cirurxía, reducir as colas nun parque de atraccións, 
distribuír produtos globalmente ou fabricar automóbiles máis baratos e máis fiables. Podería 
dicirse que a Enxeñería industrial, co conxunto das súas especialidades, dá lugar a unha saída 
profesional das máis recoñecidas no mercado laboral, gozando de pleno emprego. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
As aplicacións deste grao son múltiples. Entre elas poderiamos salientar:  

• · Técnicas enerxéticas  
• · Enerxías alternativas 
• · Electrónica e automática  
• · Enxeñería eléctrica · Electromedicina e bioenxeñería  
• · Química industrial e medioambiente  
• · Metalurxia e Enxeñería de materiais  
• · Construción  
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• · Loxística, xestión e organización de empresas  
• · Sector automobilístico  
• · Modelización matemática e computación en centros tecnolóxicos e de enxeñería  
• · Participación en proxectos multidisciplinares  
• · Participación en proxectos de investigación 
• Empresas de todas as áreas industriais: automóbil, ferrocarril, eléctricas, aeronáuticas, 

máquinaferramenta, metalurxia, petroquímica etc 
• Enxeñarías de proxectos 
• Departamentos técnicos de empresas industriais e de servizos 
• Industrias de desenvolvemento tecnolóxico 
• Empresas de comercialización e instalación de produtos industriais 
• Áreas de administración e xestión de empresas industriais  
• Consultoría 
• Docencia e investigación 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Ferrol ) 
Universidade de Vigo ( Vigo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/730G04V01 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/Grao_en_Enx
enxaria_en_Tecnoloxias_Industriais.pdf 
 

5.10 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial 
 
DESCRICIÓN 
A formación do Grao en Enxeñaría en Organización Industrial na Universidade de Vigo ten como 
obxecto dotar aos egresados/as dos coñecementos, técnicas, habilidades e actitudes propias da 
profesión, e capacitalos para organizar sistemas produtivos, melloralos e xestionar os recursos 
que ven implicadosdentro das actividades industriais e de servizos de forma racional e 
sustentable. 
A formación dual destes graduados/as como técnicos/as e como xestores/as, permítelles unha 
visión global da empresa e do seu ámbito, polo que son os/as profesionais idóneos para as 
empresas do sector industrial e de servizos que requiren persoal directivo cunha ampla formación 
técnica. Estes graduados/as terán acceso directo ao Máster en enxeñaría en organización, que 
conta con dúas intensificacións: produción e loxística e xestión empresarial. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 

— Xestión da produción  
— Mellora dos procesos  
— Xestión de aprovisionamentos  
— Xestión de almacéns e do transporte  
— Xestión da calidade 
—  Xestión do mantemento  
— Consultoría organizativa e técnica  
—  Mercadotecnia e a xestión comercial  
—  Xestión da innovación e da tecnoloxía  
— Xestión dos recursos humanos  
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—  Xestión financeira 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Vigo ( Vigo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/Grao_en_Enx
enxaria_en_Organizacion_Industrial.pdf 
 

5.11 Grao en Enxeñaría Informática 
 
DESCRICIÓN 
 
O título de Graduado/a en Enxeñaría Informática ten como obxectivo fundamental a formación 
científica, tecnolóxica e socioeconómica e a preparación para o exercicio profesional no 
desenvolvemento e aplicación das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC), no 
ámbito da Informática. Preténdese preparar profesionais cunha formación transversal e versátil; 
un/a enxeñeiro/a de amplo espectro e de doada adaptación a distintos ámbitos de traballo. 

Esta titulación capacita para o exercicio da profesión de Enxeñeiro/a Técnico/a en Informática. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Los principales perfiles con los que se identifican los profesionales informáticos son los 
siguientes: 

§ Programador de sistemas informáticos 
§ Analista de tecnologías de la información 
§ Analista de sistemas informáticos 
§ Profesor/docente/investigador (educación secundaria obligatoria, ciclos formativos, 

universitario, etc.) 
§ Director/gestor/consultor tecnologías de la información 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( A Coruña) 
Universidade de Santiago ( Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/614G01V01 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/enxenaria-arquitectura/enxenaria-informatica 
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5.12 Grao en Enxeñaría Mecánica 
 
DESCRICIÓN 
Este grao habilita para a profesión regulada de enxeñeiro técnico industrial coas atribucións 
profesionais do actual Enxeñeiro Técnico Industrial especialidade Mecánica. Este grao dá acceso 
ao Mestrado en Enxeñaría Industrial que habilita para esa profesión regulada. 
A formación destes titulados abrangue coñecementos de física, matemáticas, expresión gráfica, 
estatística e química. Adicionalmente, a formación específica en mecánica, mecánica de sólidos, 
mecánica de estruturas, enxeñaría térmica e mecánica de fluídos senta as bases para materias 
máis tecnolóxicas. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 

§ Análisis, diseño y ensayo de máquinas, motores y sistemas mecánicos, en general 
§ Sector automovilístico 
§ Desarrollo de sistemas robotizados 
§ Sistemas de fabricación. Técnicas de fabricación y organización de la producción. 
§ Proyecto y construcción de fábricas y plantas industriales. 
§ Ingeniería estructural. 
§ Ingeniería de instalaciones industriales y para la edificación 
§ Ingeniería de mantenimiento 
§ Ingeniería de transporte 
§ Gestión y organización de empresas 
§ Participación en proyectos multidisciplinares 
§ Participación en proyectos de investigación 
§ Deseño, avaliación, control da calidade e dirección de proxectos de construcción, montaxe, 

mantemento e reparación de estruturas, construcións industriais e instalacións. 
§ Proxectos de enerxías renovables: solar térmica, biomasa e valorización de residuos, 

xeotermia... 
§ Eficiencia enerxética de equipos e instalacións térmicas: cualificación enerxética en edificios, 

recuperación de calor en procesos industriais. 
§ Proxectos de deseño e fabricación de pezas, utensilios e máquinas de funcionalidade final ou 

proceso mecánico (tecnoloxías CAD/CAM/CAE). 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Ferrol ) 
Universidade de Vigo ( Vigo ) 
Centro Universitarios da Defensa ( Pontevedra ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/730G03V01 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/Grao_e
n_Enxenxaria_Mecanica.pdf 
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5.13 Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica 
 
DESCRICIÓN 
 
El grado en Ingeniería Naval y Oceánica se ocupa del diseño, planificación, proyecto y 
construcción de todo artefacto flotante así como de su sistema de propulsión y del resto de 
sistemas auxiliares, necesarios para buques, plataformas petrolíferas e incluso campos eólicos 
offshore. Esta titulación abarca las funciones de ingeniería incluyendo el proyecto creativo del 
buque y artefactos flotantes, la investigación aplicada, el desarrollo técnico en los campos de 
diseño y construcción y la administración de los centros de producción de material flotante 
(astilleros). Así como también del mantenimiento y reparación de estos. 
Este grado habilita para la profesión regulada de ingeniero técnico naval con las atribuciones 
profesionales del actual Ingeniero Técnico Naval, tanto en la especialidad en Estructuras Marinas 
como en la de Propulsión y Servicios del Buque. Este grao da acceso al Máster en Ingeniería 
Naval y Oceánica que habilita para esa profesión regulada. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Astilleros, compañías navieras, sociedades de clasificación, industria auxiliar de construcción 
naval, fabricantes de motores y turbinas, consultorías, oficinas de ingeniería, ingeniería en 
general, puertos, explotación de recursos marinos, industria offshore, centros de investigación, 
administración y organismos públicos, así como docencia. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Ferrol ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/730G05V01 
 

5.14 Grao en Náutica e Transporte Marítimo 
 
DESCRICIÓN 
 
Los estudios de Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo tienen carácter científico-tecnológico 
y dan acceso al ejercicio, a bordo de los buques, de las profesiones de Piloto y Capitán de la 
Marina Mercante. 
Las enseñanzas proporcionan formación fundamental y específica adecuada para el 
ejercicio de funciones de dirección, seguridad, conservación y mantenimiento de 
equipos de cubierta y casco, operaciones de carga y estiba, dirección de pasajeros, etc. 
a bordo de todo tipo de buques. Existen dos especialidades: operación náutica del 
buque y gestión y administración marítima. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
A través de la mención “operación náutica del buque”, se accede al ejercicio profesional 
de Piloto de la Marina Mercante, según el RD 973/2009, no obstante, el carácter 
multidisciplinar de la formación adquirida, facilita la inserción laboral en otros 
ámbitos como la administración marítima central y periférica, autoridad portuaria. 
empresas navieras, empresas aseguradoras del sector, prácticos de puerto, astilleros, 
enseñanza, oficiales marítimos del SVA (Servicio de Vigilancia Aduanera), control de 
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trafico marítimo y aéreo, instalaciones náutico-deportivas, auditoría e inspección de 
buques, ayudantes y observadores de meteorología, y dictámenes periciales. 

§ Administración marítima 
§ Navieras 
§ Aseguradoras del sector 
§ Prácticos de puerto 
§ Astilleros 
§ Vigilancia aduanera 
§ Control de tráfico 
§ Instalaciones náutico-deportivas 
§ Inspección de buques. 
§ Enseñanza y acceso al Master y Doctorado 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Coruña ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/631G01V02 
 

5.15 Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil 
 
DESCRICIÓN 
 
El Grado de Tecnología de la Ingeniería Civil es una adaptación y mejora del primer ciclo de la 
actual titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos al Espacio Europeo de Educación 
Superior. El objetivo principal de esta titulación es formar ingenieros con una sólida base 
científica que puedan acceder al Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos con la mejor preparación posible. 

El Plan se estructura en dos titulaciones, que constituyen respectivamente el Grado en 
Tecnología de la Ingeniería Civil (TECIC, integrado por 4 cursos académicos) y el Máster en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (ICCP, integrado por 2 cursos académicos). Los dos 
primeros cursos del grado tienen un carácter fundamentalmente básico y formativo, mientras que 
los dos siguientes se contemplan como una transición de car´acter científico-técnico hacia los 
aspectos fundamentalmente técnicos y tecnológicos que se desarrollan de forma intensiva en el 
máster. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 

§ Diseño y elaboración de proyectos de Ingeniería 
§ Planificación, ejecución y construcción en Ingeniería 
§ Gestión y dirección de empresas e instituciones 
§ Planificación y estrategia 
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§ Asesoramiento técnico y científico 
§ Consultoría avanzada 
§ Mantenimiento y explotación de infraestructuras 
§ Ejercicio libre de la profesión de Ingeniero de Caminos, C. y P. 
§ Función pública (administración e ingeniería) 
§ Modelización matemática y simulación avanzada 
§ Investigación, desarrollo e innovación 

en ámbitos como: 

§ Los proyectos de Ingeniería Civil 
§ La construcción 
§ La energía (infraestructuras, generación, producción, distribución,...) 
§ Las estructuras (puentes, viaductos, pasarelas, muros, naves industriales, instalaciones 

deportivas...) 
§ La Ingeniería del Terreno (túneles, obras subterráneas, cimentaciones,...) 
§ La hidráulica y la hidrología (ríos, rías, canales, redes de distribución, cuencas hidrográficas, 

aguas subterráneas,...) 
§ La ingeniería sanitaria y ambiental (abastecimiento, saneamiento, estaciones depuradoras,...) 
§ Los puertos y las actuaciones costeras (puertos, puertos deportivos, diques y espigones, 

regeneración de playas,...) 
§ La logística y el transporte (mercancías, personas, distribución, organización del transporte,...) 
§ Los carreteras, los ferrocarriles y los aeropuertos (carreteras y autopistas, AVE, 

aeropuertos,...) 
§ El urbanismo y la ordenación del territorio (planes generales de ordenación, ordenación del 

territorio, …) 
§ La edificación 

UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Coruña ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/632G02V02 
 

5.16 Grao en Tecnoloxía Mariñas 
 
DESCRICIÓN 
 
Los estudios de de Grado En Tecnologías Marinas tienen carácter tecnológico y dan acceso al 
ejercicio, a bordo de los buques, de las profesiones de Oficial y, junto con el Master en 
Ingeniería Marina, Jefe de Máquinas de la Marina Mercante. 
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El plan de estudios está diseñado para capacitar al alumno de cara a la realización de actividades 
de operación, mantenimiento y gestión de todas las instalaciones con las que cuenta un buque. 
 
Las enseñanzas conducentes a la obtención de este título capacitan para el conocimiento de las 
tecnologías relacionadas con el ámbito marítimo o terrestre, además de conocimientos generales 
de materias de carácter multidisciplinar afines a sus ámbitos competenciales. 
 
Los graduados adquieren una formación científico-tecnológica muy amplia, que también les 
permite aplicar la metodología y la técnica de la ingeniería en un extenso abanico de actividades 
del sector energético, oficina técnica, producción de equipos, gestión y administración. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Se accede al ejercicio profesional de Oficial de Máquinas de la Marina Mercante (Marine 
Engineer) y Oficial Electrotécnico (ETO), según el RD 973/2009, no obstante, el carácter 
multidisciplinar de la formación adquirida facilita la inserción laboral en ámbitos como la 
administración marítima, enseñanza, inspección de buques, navieras, sociedades de clasificación, 
astilleros e industrias que incluyan en su proceso productivo o de servicios la gestión de 
máquinas térmicas, energía y mantenimiento 

§ Oficial de Máquinas de la Marina Mercante y, junto con el Master en Ingeniería Marina, Jefe 
de Máquinas de la Marina Mercante 

§ Administración Marítima. 
§ Navieras. 
§ Inspección y Sociedades de Clasificación de buques. 
§ Astilleros e instalaciones energéticas e industriales. 
§ Oficina Técnica en diseño e ingeniería. 
§ Enseñanza y acceso al Master y Doctorado 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de A Coruña ( Coruña ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/631G02V02 
 

5.17 Grao en Enxeñaría Técnica Agrícola e Agroalimentaria 
 
DESCRICIÓN 
 
Este Grao habilita para exercer a profesión regulada de Enxeñeiro Técnico Agrícola nas súas 
especialidades de Explotacións Agropecuarias, Hortofruticultura e Xardinería, Industrias Agrarias 
e Alimentarias, e Mecanización e Construcións Rurais, con todas as atribucións profesionais 
recoñecidas pola lexislación vixente. 
Os estudos de Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria, ademais de dotar de unha adecuada 
formación xeral aos titulados, inclúen itinerarios que especializan nas actividades de  produción 
agropecuaria, de agroindustria e do medio rural e de xardinaría. 
Especialidades 
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1) Explotacións Agropecuarias 
Competencias da especialidade: 

2) Tecnoloxías da produción animal. 

3) Anatomía animal. Fisioloxía animal. Sistemas de produción, protección e explotación 
animal. Técnicas de produción animal. Xenética e mellora animal. 

4) Tecnoloxías da produción vexetal. 

5) Sistemas de produción e explotación. Protección de cultivos contra pragas e enfermidades. 
Tecnoloxía e sistemas de cultivo de especies herbáceas. Agroenerxética. 

6) Enxeñaría das Explotacións Agropecuarias. 

7) Electrificación de explotacións agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas e tecnoloxía 
da rega. Construcións agropecuarias. Instalacións para a saúde e o benestar animal. 

8)  

2) Hortofruticultura e Xardinería 
Competencias da especialidade: 

• Tecnoloxía da Produción Hortofrutícola. 

• Bases e tecnoloxía da propagación e produción hortícola, frutícola e ornamental. Control 
de calidade de produtos hortofrutícolas. Comercialización. 

• Xenética e mellora vexetal. 

• Enxeñaría das áreas verdes, espazos deportivos e explotacións hortofrutícolas. 

• Obra civil, instalacións e infraestruturas das zonas verdes e áreas protexidas. 
Electrificación. Regas e drenaxes. Maquinaría para hortofruticultura e xardinería. 

• Enxeñaría do medio ambiente e da paisaxe. 

• Lexislación e xestión medioambiental; Principios de desenvolvemento sostible; Estratexias 
de mercado e do exercicio profesional; Valoración de activos ambientais. 

• Hidroloxía. Erosión. Material vexetal: produción, uso e mantemento; Ecosistemas e 
biodiversidade; Medio físico e cambio climático. Análise, xestión e Planos de Ordenación 
Territorial. Principios de paisaxismo. Ferramentas específicas de deseño e expresión 
gráfica; Desenvolvemento práctico de estudos de impacto ambiental; Proxectos de 
restauración ambiental e paisaxística; Proxectos e Planos de mantemento de zonas 
verdes; Proxectos de desenvolvemento. Instrumentos para a Ordenación do territorio e da 
paisaxe; Xestión e planificación de proxectos e obras. 

 
3) Mecanización e Construcións Rurais 
Competencias da especialidade: 

• Tecnoloxías da produción vexetal e animal. 

• Fitotecnia; Biotecnoloxía e mellora vexetal; Cultivos; Protección de cultivos; Xardinería e 
Paisaxismo. Espazos deportivos. 

• Nutrición. Hixiene e sistemas de produción animal. Biotecnoloxía e Mellora animal. 
Produtos animais. 

• Bases e tecnoloxía das construcións rurais. 
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• Mecánica de Solos. Materiais. Resistencia de materiais. Deseño e cálculo de estruturas. 
Construcións agrarias. Infraestruturas e vías rurais. 

• Mecanización agraria. 

• Motores e máquinas agrícolas. Características e deseño de maquinaria para instalacións 
agrarias. Automática agraria. 

• Enxeñaría das instalacións. 

• Electrificación rural. Tecnoloxía da rega e do drenaxe. Obras e instalacións hidráulicas. 
Instalacións para a saúde e o benestar animal. 

 
4) Industrias Agrarias e Alimentarias 
Competencias da especialidade: 

• Enxeñaría e tecnoloxía dos alimentos. 

• Enxeñaría e operacións básicas de alimentos. Tecnoloxía de alimentos. Procesos nas 
industrias agroalimentarias. Modelización e optimización. Xestión da calidade e da 
seguridade alimentaria. Análise de alimentos. Trazabilidade. 

• Enxeñaría das industrias agroalimentarias. 

• Equipos e maquinarias auxiliares da industria agroalimentaria. Automatización e control de 
procesos. Enxeñaría das obras e instalacións. Construcións agroindustriais. Xestión e 
aproveitamento de residuos. 

 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Entre as súas saídas laborais pódense citar: traballo en explotacións agrarias e industrias 
agroalimentarias; traballo en consultoras de enxeñaría realizando proxectos, asistencias técnicas, 
xestión e control da calidade e seguridade agroalimentaria...; traballo en xestión técnica de 
centrais hortofrutícolas e cooperativas agrarias; dirección de explotacións agrícolas e gandeiras; 
acceso a prazas de grupo A das administracións públicas; exercicio libre da profesión; 
investigación en centros públicos ou privados. 
Dentro da inserción laboral, as actividades fundamentais son as englobadas dentro do 
subepígrafe enxeñaría (consultorías, construción e instalacións, medio ambiente e seguridade e 
saúde), seguida da administración pública e as empresas de suministros e servizos, salvo no 
caso da titulación de industrias agroalimentarias.  
Áreas:  

— Industrias agrarias: planificación e desenvolvemento de industrias agrarias, xestión de 
cooperativas, dirección e xerencia de industrias agropecuarias, incremento da eficacia e 
produtividade das propiedades agrícolas, transformación dos produtos obtidos da natureza 
noutros de máis valor a través de industrias agrícolas…  

— Industrias alimentarias: procesos de elaboración de produtos alimentarios, proxección e 
dirección de obras do sector alimentario, planificación e desenvolvemento de industrias 
alimentarias, comercialización e mercadotecnia de produtos alimentarios.  

— Consultoría, xestoría: estudios de viabilidade e investimentos agrarios, asesoría técnica, 
análises de viabilidade económica, asesoramento e xestión de subvencións, valoracións e 
peritaxes, realización de estudos e informes. 

— Calidade: control de calidade, control de produción e desenvolvemento de novos produtos, 
control de procesos, análise e control de materias primas e produtos alimentarios, mellora 
de produtos agrarios e de gandaría.  
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— Outros: xestión de recursos hídricos e outros recursos naturais, tecnoloxía e xestión 
ambiental. 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Lugo ) 
Universidade de Vigo ( Ourense ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/enxenaria-arquitectura/enxenaria-agricola-agroalimentaria 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/ourense/Grao_en_
Enxenxaria_Agraria.pdf 
 

5.18 Grao en Enxeñaría Civil 
 
DESCRICIÓN 
 
Este Grao habilita para exercer a profesión regulada de Enxeñeiro Técnico en Obras Públicas con 
todas as atribucións profesionais recoñecidas pola lexislación vixente. Permite adquirir as 
competencias de calquera das tres especialidades da profesión: Construcións Civís, Hidroloxía ou 
Transportes e Servizos Urbanos.  
Especialidades 
1) Transportes e Servizos Urbanos (TSU) 
Competencias da especialidade: 

• Capacidade para a construción e conservación de estradas, así como para o 
dimensionamento e o proxecto dos elementos que compoñen as dotacións viarias básicas 

• Capacidade para a construción e conservación das liñas de ferrocarrís con coñecemento 
para aplicar a normativa técnica específica e diferenciando as características do material 
móbil 

• Coñecemento do marco de regulación da xestión urbanística 

• Coñecemento da influencia das infraestruturas na ordenación do territorio e para participar 
na urbanización do espazo público urbano, tales como distribución de auga, saneamento, 
xestión de residuos, sistema de transporte, tráfico, iluminación, etc. 

• Coñecemento do deseño e funcionamento das infraestruturas para o intercambio modal, 
tales como portos, aeroportos, estacións ferroviarias e centros loxísticos de transporte 

2) Construcións Civís (CC) 
Competencias da especialidade: 

• Coñecemento da tipoloxía e as bases de cálculo dos elementos prefabricados e a súa 
aplicación nos procesos de fabricación 

• Coñecemento sobre o proxecto, cálculo, construción e mantemento das obras de 
edificación en canto á estrutura, os acabados, as instalacións e os equipos propios 

• Capacidade para a construción e conservación de obras marítimas. 

• Capacidade para a construción e conservación de estradas, así como para o 
dimensionamento e o proxecto dos elementos que compoñen as dotacións viarias básicas 
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• Capacidade para a construción e conservación das liñas de ferrocarrís con coñecemento 
para aplicar a normativa técnica específica e diferenciando as características do material 
móbil 

• Capacidade de aplicación dos procedementos construtivos, a maquinaria de construción e 
as técnicas de planificación de obras 

• Capacidade para a construción de obras xeotécnicas 

• Coñecemento e comprensión dos sistemas de abastecemento e saneamento, así como do 
seu dimensionamento, construción e conservación 

3) Hidroloxía (H) 
Competencias da especialidade: 

• Coñecemento e capacidade para proxectar e  dimensionar obras e instalacións hidráulicas, 
sistemas enerxéticos, aproveitamentos hidroeléctricos e planificación e xestión de recursos 
hidráulicos superficiais e subterráneos. 

• Coñecemento e comprensión do funcionamento dos ecosistemas e os factores ambientais. 

• Coñecemento dos proxectos de servizos urbanos relacionados coa distribución de auga e 
o saneamento. 

• Coñecemento e comprensión dos sistemas de abastecemento e saneamento, así como do 
seu dimensionamento, construción e conservación. 

 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
As súas principais saídas laborais son: traballo en consultoras de enxeñaría e arquitectura; 
traballo en empresas de materiais de construción e control de calidade, de produción de enerxía, 
de construción, de conservación e explotación de infraestruturas, xestión de servizos; acceso a 
prazas de grupo A das administracións públicas; exercicio libre da profesión; investigación en 
centros públicos ou privados. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Lugo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/enxenaria-arquitectura/enxenaria-civil 
 

5.19 Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais 
 
DESCRICIÓN 
 
Esta titulación capacita para o exercicio da profesión de Enxeñeiro Técnico Industrial. 
A titulación persegue como obxectivo xeral a formación de persoas capaces de daren resposta ás 
necesidades reais da sociedade no ámbito da transformación de materias primas, produtos 
naturais e da actividade industrial no sentido máis amplo, na que se inclúen a industria química e 
petroquímica, farmacéutica, alimentaria, téxtil, ambiental e outras afíns. 
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SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Os enxeñeiros técnicos industriais, especialidade en química industrial, realizan maioritariamente 
a súa actividade profesional en diferentes sectores industriais, de administración e de servizos:  

• Industria Química de Base  

• Química Fina  

• Refinado do Petróleo e Petroquímica  

• Industria Papeleira  

• Fabricación e transformación de polímeros, caucho e derivados 

• Industria Farmacéutica  

• Fabricación de fibras artificiais e sintéticas  

• Fabricación de pesticidas e produtos agroquímicos  

• Fabricación de deterxentes e cosmética  

• Fabricación de pinturas, vernices e revestimientos  

• Alimentación e Bebidas  

• Produción de enerxía  

• Biotecnoloxía  

• Medio Ambiente  

• Deseño e construción  

• Novos materiais  

• Seguridade e saúde laboral  

• Consultorías, auditorías e finanzas  

• Educación  

• Administración 

 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Lugo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/enxenaria-arquitectura/enxenaria-procesos-quimicos-industriais 
 

5.20 Grao en Enxeñaría en Xeomática e Topografía 
 
DESCRICIÓN 
 
O título de Grao en Enxeñaría en Xeomática e Topografía concerne e refírese aos saberes, 
ciencias e destrezas da métrica en calquera ámbito da enxeñaría e a arquitectura, representación 
e modelización 2D y 3D, desenvolvementos cartográficos sobre plataformas intelixentes e análise 
e xestión urbanística e catastral do territorio e as súas aplicacións tratadas en calquera soporte 
físico, temático, escala, dimensión e ámbito, dende a máis global á máis reducida. Entende a 



Guía	dos	Graos	Universitarios	de	Galicia	

	 85	

teoría e praxis permanentemente actualizada de cantas disciplinas e tecnoloxías sexan de 
interese para a mellor e mais rigorosa consecución dos fins descritos e o desenvolvemento, 
investigación e innovación dos métodos e instrumentos que deban en cada ocasión utilizarse. 

 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Principais saídas laborais: a Enxeñaría en Xeomática e Topografía é unha enxeñaría transversal 
a calquera outra enxeñaría, dando soporte a moitas outras ciencias, o que implica que a súa 
aplicación ten un rango de posibilidades moi amplo. Entre outras destacan a súa aplicación á 
enxeñaría civil (en grandes obras de construción), industrial (naves, polígonos, centrais,...), naval 
(estaleiros e plataformas), agroforestal e agricultura de precisión (inventario, estudos 
multitemporais), arqueoloxía e arquitectura (edificación e patrimonio), catastro (deslinde, rexistro e 
administración da propiedade inmobiliaria e a súa valoración), xestión do territorio (urbanismo, 
morfoloxía, planeamento e ordenación territorial,) xeofísica (xeorradar), Técnoloxías da 
Información e as Comunicacións (TIC), xeomárketing, etc. A integración deste perfil profesional 
ten cabida en consultoras e gabinetes técnicos realizando proxectos, asistencias técnicas, 
peritacións, certificacións,... así como o acceso a prazas de grupo A das administracións públicas; 
exercicio libre da profesión; investigación en centros públicos ou privados. 
Os ámbitos para o exercicio profesional desta titulación son preferentemente:  
 
-Enxeñaría Civil  
-Topografía  
-GPS  
-Gabinete de Proxectos  
-Control de Calidade  
-Cartografía Territorial  
-Consultoría de Urbanismo.  
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Lugo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/enxenaria-arquitectura/enxenaria-xeomatica-topografia 
 

5.21 Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural 
 
DESCRICIÓN 
 
Este Grao habilita para exercer a profesión regulada de Enxeñeiro Técnico Forestal nas súas 
especialidades de Explotacións Forestais e Industrias Forestais, con todas as atribucións 
profesionais recoñecidas pola lexislación vixente. 
A extraordinaria riqueza e potencialidade produtiva do monte a escala nacional, e en particular na 
comunidade autónoma de Galicia, e a súa importancia para a economía e o desenvolvemento 
rural da rexión, demandan técnicos desta especialidade, coa misión de defender e aproveitar de 
forma sostible (atendendo a criterios ambientais, sociais e económicos) os moi diferentes 
produtos e servizos que son capaces de xerar os montes, así como de optimizar a súa 
transformación. 
Especialidades 
1) Explotacións Forestais 
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Esta especialidade forma expertos no uso sustentable e sostible do monte considerando a 
obtención múltiple de produtos e tendo en conta o rol que os montes xogan no desenvolvemento 
rural e no medio ambiente (mitigación e adaptación ao cambio climático, biodiversidade, ciclo de 
nutrintes), sen descuidar aspectos de índole sociopolítico. Ademais os alumnos adquiren 
competencias relacionadas coa caracterización dos recursos do monte e a súa explotación en 
terreos privados e públicos vinculados ou non a espazos protexidos. No título desenvolvense 
tamén aspectos relacionados co estudos de impactos da xestión do monte e a certificación 
forestal. 

• Sistemas Agroforestais e Pascicultura 

• Repoboacións Forestais 

• Ordenación de Montes 

• Mellora Xenética Forestal 

• Xardinería e Viveiros 

• Enfermidades e Pragas Forestais 

• Xestión de Caza e Pesca. Piscicultura 

• Ordenación e Planificación do Territorio 

• Paisaxismo Forestal 

• Hidroloxía e Restauración Hidrolóxico-Forestal 

• Recuperación de Espazos Degradados e Prevención e loita contra Incendios Forestais 

2) Industrias Forestais 

Nesta especialidade fórmanse expertos na transformación de produtos obtidos no monte cunha 
perspectiva baseada na bioeconomía. De xeito transversal, aténdese tamén á xestión de residuos 
derivados das transformacións das industrias. Ademais desenvólvense aspectos relacionados coa 
explotación e comercialización tanto de madeira en monte como de táboa elaborada: xestión de 
almacén e comercialización de taboleiros, celulosa e produtos de primeira transformación da 
madeira, certificación forestal e dos procesos de transformación industrial da madeira, deseño de 
produtos derivados da madeira e economía empresarial no sector forestal. 

• Subministración de materias primas na industria forestal 

• Procesos de primeira e segunda transformación da madeira 

• Cálculo e deseño de instalacións de carpintería, secado, descortizado e trituración da 
madeira 

• Principios básicos da química celulósica e papeleira e dos seus procesos industriais 

• Procesos industriais de produtos non madereiros: cortiza, resina, cogomelos, plantas 
medicinais e aromáticas, froitos e sementes de árbores e arbustos frutais, aceites 
esenciais 

• Procesos industriais xiloenerxéticos 

• Control de calidade na industria forestal 

• Seguridade e saúde industrial 

• Xestión ambiental da industria forestal 
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SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Saídas laborais: traballo en empresas de aproveitamentos forestais e en industrias forestais; 
traballo en empresas de consultoría de enxeñaría e do medio natural; xestión técnica do medio 
natural; dirección de explotacións forestais; acceso a prazas de grupo A das administracións 
públicas; exercicio libre da profesión; docencia e investigación en centros públicos ou privados. 
-Consultorías  
-Construción e instalacións  
-Medio ambiente  
-Seguridade e saúde  
-Administración pública  
-Empresas de suministros e servizos  
-Sector privado: empresas de xestión dos recursos naturais, comunidades de montes veciñais en 
man común, empresas de repoboacións, aproveitamento forestal, xestión forestal, empresas 
auditoras e certificadoras, sector medioambiental, industrias forestais e da madeira, enerxías 
renovables (biomasa), dirección de obras de enxeñería.  
-Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i): centros públicos/privados de I+D+i, centros 
de investigación en recursos forestais, departamentos de investigación das universidades. 
-Exercicio libre: proxectos e peritaxes, asesoría forestal, natural e medioambiental etc. 
-Docencia.  
-Administración pública local, provincial, autonómica (Dirección Xeral Montes, Servizo de 
Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, Dirección Xeral Conservación da Natureza), 
estatal (Magrama) e europea. 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
 
Universidade de Santiago ( Lugo ) 
Universidade de Vigo ( Campus de Pontevedra ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/enxenaria-arquitectura/enxenaria-forestal-medio-natural 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/pontevedra/Grao_e
n_Enxenxaria_Forestal.pdf 
 

5.22 Grao en Enxeñaría Química 
 
 

DESCRICIÓN 
 
A titulación de grao en Enxeñaría Química debe formar profesionais que coñezan o deseño de 
procesos e produtos, incluíndo a concepción, cálculo, construción, posta en marcha e operación 
de equipos e instalacións onde se efectúen procesos nos que a materia experimente cambios na 
súa composición, estado ou contido enerxético, característicos da industria química e doutros 
sectores relacionados como o farmacéutico, biotecnolóxico, alimentario ou ambiental. Así mesmo, 
esta formación permitiralle desempeñar postos na industria manufactureira, en empresas de 
deseño e consultoría, tarefas de asesoría técnica, legal ou comercial, na administración e no 
ensino nos niveis secundario e universitario de pregrao, así como o exercicio libre da profesión e 
a elaboración de ditames e peritacións.  

O título debe implicar por unha banda unha formación xeneralista en ciencias básicas 
(matemáticas, física, química e bioloxía) e en materias tecnolóxicas básicas; por outra unha 
formación específica de enxeñaría química para poder abordar o estudo de sistemas nos que as 
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sustancias experimentan unha modificación na súa composición, contido enerxético ou estado 
físico. 

 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Aínda que, dada a versatilidade do enxeñeiro químico, existe unha clasificación en 27 sectores, o 
93% do emprego concéntrase principalmente en sete:  
 
-Materiais e Polímeros  
-Deseño e contratación de Plantas  
-Industria farmacéutica  
-Institutos de Investigación  
-Industria de Procesos Químicos  
-Sector do Petróleo e Gas  
-Industria Petroquímica.  
 
	
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
	
Universidade de Santiago ( Santiago) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/enxenaria-arquitectura/enxenaria-quimica 
 

5.23 Grao en Enxeñaría en Química Industrial 
	
DESCRICIÓN 
Os graduados/as en Enxeñaría en Química Industrial ocúpanse do deseño, mantemento e 
operación de equipos de proceso químico, polo que estudan o control e a instrumentación dos 
procesos químicos, experimentan sobre substancias orgánicas e inorgánicas, transmisión de 
calor, transferencia de materia, fluxo de fluídos e enxeñaría da reacción química. Así mesmo, 
estudan o aproveitamento de materias primas, química de produtos naturais, analizan os 
procesos de fabricación, a contaminación ambiental e a seguridade e hixiene industrial. Estes 
graduados/as, por tanto, desempeñan a súa actividade profesional especialmente en industrias 
nas cales se desenvolven procesos químicos, tales como a do petróleo, papel, electricidade, 
electrónica e do gas, así como no sector do medio ambiente e as administracións públicas. 
Son atribucións profesionais do enxeñeiro/a técnico industrial dentro do ámbito da súa respectiva 
especialidade técnica. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
	

— Optimización e control de procesos: Control e optimización dos procesos da industria 
química. Xestión e optimización de operacións da industria de proceso.  

— Biotecnoloxía e tecnoloxía electroquímica: Deseño e control de biorreactores. Aplicacións 
industriais da biotecnoloxía: recuperación de produtos naturais, fermentacións industriais 
etc. Aplicacións tecnolóxicas da electroquímica: tratamento de superficies, baterías e pilas 
de combustible, proteción de materiais etc.  

— Tecnoloxía medioambiental: Xestión e tratamento de efluentes urbanos e industriais. 
Xestión, valorización e tratamento de residuos. Produción de biocombustibles líquidos e 
gasosos. Redución e tratamiento de emisións gasosas (captura de CO2 ) 
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UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
	
Universidade de Vigo ( Vigo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/Grao_en_Enx
enxaria_Quimica_Industrial.pdf 
 

5.24 Grao en Enxeñaría dos Recursos  Mineiros e Enerxéticos 
 
DESCRICIÓN 
	
Este título ofrécelles a formación adecuada e de alto nivel aos/ás futuros profesionais para a 
exploración, investigación, explotación, beneficio, elaboración, transformación e utilización dos 
recursos naturais, así como nas tecnoloxías propias dos materiais, desde a súa obtención ata o 
seu uso; actividades todas elas que han de levarse a cabo de forma segura, rendible e 
ambientalmente aceptable. O grao ten como obxectivo xeral proporciónalles aos graduados/as a 
formación e as competencias necesarias que o habiliten para o exercicio da profesión regulada 
por lei de enxeñaría técnica de minas. 
Áreas:  

— Xestión de recursos e ambiente: ordenación do territorio, planificación e xestión de 
recursos minerais e outros recursos xeolóxicos, teledetección e técnicas de información 
xeolóxica e ambiental, prevención e corrección de riscos ecolóxicos e ambientais, defensa 
e conservación do patrimonio xeolóxico e mineiro.  

— Metalurxia e materiais: fundicións e fábricas de aceiro, industria do cemento, materiais de 
construción e transformación de plásticos, reciclaxe de metais e residuos, realización de 
estudos de caracterización, avaliación e certificación de materiais, deseño e 
desenvolvemento de procesos de produción e trasformación de materiais, inspección e 
control de calidade dos materiais e os seus procesos de produción, transformación e 
utilización.  

— Preparación do terreo e explosivos: modelización e avaliación de xacementos; deseño, 
planificación e dirección de explotación de minas, canteiras, salinas e entulleiras; deseño, 
escavación, sostemento, ventilación, servizos e control de túneles e obras subterráneas.  

— Enerxía e combustibles: petroquímica e carboquímica, combustibles fósiles e nucleares; 
xeración, transporte e distribución da enerxía.  

— Auga: prospección, captación, distribución e emprego de augas subterráneas; tecnoloxía e 
xestión integral da auga, cartografía hidroxeolóxica.  

— Enxeñaría xeolóxica: prospección xeofísica, xeotecnia, cimentacións, estabilización de 
túneles e obras subterráneas, cartografía xeolóxica e xeotécnica… 

 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 

— Empresas mineiras  
— Metalúrxicas e materiais enerxéticos 
— Petroleiras 
— Montaxes 
— Oficinas de proxectos  
— Asesorías 

	
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
Universidade de Vigo ( Vigo ) 
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LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/Grao_en_Enx
enxaria_dos_Recursos_Mineros_e_Enerxeticos.pdf 
 

5.25 Grao en Enxeñaría de  Tecnoloxías de Telecomunicación 
	
DESCRICIÓN 
 
Con este grao fórmanse profesionais coas competencias legais necesarias para desenvolver a 
profesión regulada de enxeñaría técnica de telecomunicación. O obxectivo destes profesionais é 
manexar datos e información de todo tipo, participando nalgunha das etapas do que poderiamos 
chamar «o ciclo de vida da información», e que abrangue procesos diversos como, por exemplo, 
a súa captación, manipulación, transmisión, almacenaxe ou representación. 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
	

— Área de sistemas de telecomunicación: planificación e deseño de redes e servizos de 
telecomunicación, desenvolvemento de ferramentas de simulación para sistemas de 
telecomunicación, deseño de sistemas de transmisión de datos, planificación e deseño de 
instalacións de telefonía, radiocomunicación terrestre e mariña, deseño de antenas, 
televisión por cable e por ondas, deseño de interfaces de comunicación… 

— Área de sinal e comunicacións: xeración, análise, transmisión e detección de sinais 
eléctricos, electromagnéticos e ópticos, procesamento de sinais…  

— Área de imaxe e son: instalacións audiovisuais (estudos de gravación sonora, centros de 
produción de televisión, emisoras de radiocomunicación…) enxeñería audiovisual (deseño, 
implementación ou mantemento de equipos audiovisuais; deseño, acondicionamento e/ou 
illamento acústico de locais; manexo/manipulación de información multimedia)…  

— Área de novas tecnoloxías: aplicación de novas tecnoloxías na medicina (deseño e 
mantemento de equipos médicos, «saúde móbil», teleasistencia), bioenxeñaría, tele-
ensinanza, administración dixital, fogar dixital, deseño e control de innovacións do sector 
das telecomunicacións…  

— Área de informática: deseño de computadores, desenvolvemento de software (aplicacións 
web e móbil), telemática, cibernética.  

— Área de redes e servizos: deseño, instalación e xestión de redes de datos, deseño de 
protocolos de rede, interoperatividade de redes, redes de datos de alta velocidade, 
seguridade nas comunicacións …  

— Área de electrónica: dispositivos electrónicos de control e telecontrol, de alarma, 
electroacústica, electroóptica, industria eléctrica e electrónica… 

	
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
	
Universidade de Vigo ( Vigo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/vigo/Grao_en_Enx
enxaria_de_Tecnoloxias_de_Telecomunicacion.pdf 
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5.26 Grao en Enxeñaría Aeroespacial 
	
DESCRICIÓN 
	
O Grao en Enxeñaría Aeroespacial forma futuros enxeñeiros e enxeñeiras técnicos aeronáuticos 
(profesión regulada) que se ocupan do deseño, construción, mantemento e mellora de aeronaves 
e de vehículos espaciais, así como de todo o equipamento, subsistemas e infraestruturas que 
requiren estas. 
Áreas:  
* Deseño, fabricación, desenvolvemento, mantemento e mellora de aeronaves ou vehículos 
espaciais, sistemas de propulsión aeroespacial, infraestruturas aeroportuarias, aeronavegación e 
calquera sistema de transporte aéreo ou xestión do tráco aéreo.  
• Verificación e certificación aeronáutica: redacción e dirección de proxectos de peritaxe, certi-
cados de navegabilidade, inspeccións de material aeroespacial, ditames e asesoramento técnico 
en áreas relativas á súa especialidade, control de calidade, ensaios técnico-experimentais…  
• Medio ambiente: análise e avaliación do impacto ambiental e social dos deseños técnicos. 
O título habilita para o exercicio da profesión regulada de enxeñeiro/a técnico aeronáutico en 
cada un dos ámbitos indicados nas súas mencións implantadas en Ourense:  
• Aeronaves  
• Equipos e materiais aeroespaciais 
	
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
• Industrias do sector aeronáutico  
• Empresas aeroespaciais  
• Sector militar aéreo  
• Aeroportos: desenvolvemento, mantemento e control de infraestruturas  
• Compañías de transporte aéreo: mantemento e asesoría técnica  
• Asesoría e consultorio sobre materias de enxeñaría e tecnoloxía aeroespacial  
• Docencia en centros públicos e privados  
• Investigación e transferencia de tecnoloxía: centros públicos e privados ou departamentos de 
innovación e desenvolvemento de empresas 
	
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
	
Universidade de Vigo ( Vigo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/ourense/Grao_enx
enaria_aeroespacial_galego.pdf 
 

5.27 Dobre grao en Arquitectura técnica e Ciencias Empresariais 
	
DESCRICIÓN 
	
La Universidad de A Coruña, en su objetivo de ofrecer alternativas de formación que mejoren la 
oferta disponible, posibilita que se puedan cursar de forma simultánea los estudios de Grado en 
Arquitectura Técnica y Grado en Ciencias Empresariales, mediante la propuesta de un programa 
conjunto elaborado por la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica y por la Facultad de 
Economía y Empresa sobre los planes de estudios oficiales. La impartición de las disciplinas de 
este Programa de Simultaneidad será de manera independiente a la equivalente en el Grado en 
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Arquitectura Técnica y en el Grado en Ciencias Empresariales. En consecuencia se realizará en 
cada cuatrimestre en el centro que corresponda según las disciplinas que se van a impartir. 

Titulaciones que se obtienen 

Graduado/a en Arquitectura Técnica por la UDC. Graduado/a en Ciencias Empresariales por la 
UDC. 
Duración del programa 
Once cuatrimestres. El número de créditos necesario para superar el programa de simultaneidad 
de los dos grados es de 396 ECTS. 

	
SAÍDAS PROFESIONAIS 
	
Las salidas profesionales, al ser las propias de cada una de las titulaciones (siendo arquitecto 
técnico además una profesión regulada), permiten alcanzar a las personas que cursen la 
simultaneidad competencias orientadas al emprendimiento o la empleabilidad en puestos 
superiores en el entorno empresarial o institucional, señaladamente en aquellos relacionados con 
la actividad profesional de la gestión económica en el sector de la Edificación. Existe un elevado 
número de perfiles profesionales que en el ámbito de la Edificación a nivel internacional combinan 
competencias para la gestión económica y empresarial junto con las competencias técnicas de 
los arquitectos técnicos. La doble titulación responde a la necesidad de la formación precisa para 
su desempeño 
 
DURACIÓN 
 
6 cursos académicos 
 
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
	
Universidade de A Coruña ( A Coruña ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/670G02V01 
 

5.28 Doble grao en Enxeñaría Mecánica e Enxeñaría Naval e Oceánica 
 
DESCRICIÓN 
	
El programa de simultaneidad abre la posibilidad de obtener dos títulos de grado con 
competencias profesionales de ingeniero técnico mediante un itinerario específicamente diseñado 
con 5 cursos de duración. Una vez finalizado el programa se podrá acceder directamente a los 
másteres que otorgan las competencias profesionales de Ingeniero Industrial o de Ingeniero 
Naval y Oceánico. 
Grado en Ingeniería Mecánica Los ámbitos donde el Ingeniero Mecánico tendrá competencias 
para redactar, firmar y desarrollar proyectos son en el diseño de máquinas, los procesos de 
fabricación y en la construcción industrial. 

Grado en Ingeniería Naval y Oceánica Proporciona conocimientos científicos y tecnológicos 
para diseñar, construir, reparar e inspeccionar los andenes de los buques, artefactos oceánicos e 
instalaciones marinas o industriales de su competencia, así como todos los cálculos relacionados 
con la arquitectura naval, los sistemas de propulsión y el resto de sistemas auxiliares y equipos 
del buque. 
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SAÍDAS PROFESIONAIS 

§ Análisis, diseño y ensayo de máquinas, motores y sistemas mecánicos, en general 
§ Sector automovilístico 
§ Astilleros, compañías navieras, sociedades de clasificación 
§ Desarrollo de sistemas robotizados 
§ Industria auxiliar de construcción naval, fabricantes de motores y turbinas. 
§ Sistemas de fabricación. Técnicas de fabricación y organización de la producción. 
§ Proyecto y construcción de fábricas y plantas industriales. 
§ Ingeniería estructural. 
§ Ingeniería de instalaciones industriales y para la edificación 
§ Ingeniería de mantenimiento 
§ Ingeniería de transporte 
§ Puertos, explotación de recursos marinos, industria offshore 
§ Gestión y organización de empresas 
§ Participación en proyectos multidisciplinares 
§ Participación en proyectos de investigación 

	
DURACIÓN  
 
5 cursos académicos 
	
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
	
Universidade de A Coruña ( Ferrol ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://estudos.udc.es/es/study/start/730G06V01 
 

5.29 Doble grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria e Enxeñaría Forestal 
e do Medio Natural  
	
DESCRICIÓN 
	
Este programa de simultaneidade permite obter en 5 cursos académicos dúas titulacións de grao: 
o Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria e o Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio 
Natural, que habilitan respectivamente para exercer as profesións reguladas de Enxeñeiro 
Técnico Agrícola e Enxeñeiro Técnico Forestal.  
Especialidades 
1) Explotacións Forestais 

Competencias da especialidade: 

• Sistemas Agroforestais e Pascicultura 
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• Repoboacións Forestais 

• Ordenación de Montes 

• Mellora Xenética Forestal 

• Xardinería e Viveiros 

• Enfermidades e Pragas Forestais 

• Xestión de Caza e Pesca. Piscicultura 

• Ordenación e Planificación do Territorio 

• Paisaxismo Forestal 

• Hidroloxía e Restauración Hidrolóxico-Forestal 

• Recuperación de Espazos Degradados e Prevención e loita contra Incendios Forestais 

2) Explotacións Agropecuarias 

Competencias da especialidade: 

• Tecnoloxías da produción animal. 

• Anatomía animal. Fisioloxía animal. Sistemas de produción, protección e explotación 
animal. Técnicas de produción animal. Xenética e mellora animal. 

• Tecnoloxías da produción vexetal. 

• Sistemas de produción e explotación. Protección de cultivos contra pragas e enfermidades. 
Tecnoloxía e sistemas de cultivo de especies herbáceas. Agroenerxética. 

• Enxeñaría das Explotacións Agropecuarias. 

• Electrificación de explotacións agropecuarias. Maquinaria Agrícola. Sistemas e tecnoloxía 
da rega. Construcións agropecuarias. Instalacións para a saúde e o benestar animal. 

3) Hortofruticultura e Xardinería 

Competencias da especialidade: 

• Tecnoloxía da Produción Hortofrutícola. 

• Bases e tecnoloxía da propagación e produción hortícola, frutícola e ornamental. Control 
de calidade de produtos hortofrutícolas. Comercialización. 

• Xenética e mellora vexetal. 

• Enxeñaría das áreas verdes, espazos deportivos e explotacións hortofrutícolas. 

• Obra civil, instalacións e infraestruturas das zonas verdes e áreas protexidas. 
Electrificación. Regas e drenaxes. Maquinaría para hortofruticultura e xardinería. 

• Enxeñaría do medio ambiente e da paisaxe. 

• Lexislación e xestión medioambiental; Principios de desenvolvemento sostible; Estratexias 
de mercado e do exercicio profesional; Valoración de activos ambientais. 

• Hidroloxía. Erosión. Material vexetal: produción, uso e mantemento; Ecosistemas e 
biodiversidade; Medio físico e cambio climático. Análise, xestión e Planos de Ordenación 
Territorial. Principios de paisaxismo. Ferramentas específicas de deseño e expresión 
gráfica; Desenvolvemento práctico de estudos de impacto ambiental; Proxectos de 
restauración ambiental e paisaxística; Proxectos e Planos de mantemento de zonas 
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verdes; Proxectos de desenvolvemento. Instrumentos para a Ordenación do territorio e da 
paisaxe; Xestión e planificación de proxectos e obras. 

4) Mecanización e Construcións Rurais 

Competencias da especialidade: 

• Tecnoloxías da produción vexetal e animal. 

• Fitotecnia; Biotecnoloxía e mellora vexetal; Cultivos; Protección de cultivos; Xardinería e 
Paisaxismo. Espazos deportivos. 

• Nutrición. Hixiene e sistemas de produción animal. Biotecnoloxía e Mellora animal. 
Produtos animais. 

• Bases e tecnoloxía das construcións rurais. 

• Mecánica de Solos. Materiais. Resistencia de materiais. Deseño e cálculo de estruturas. 
Construcións agrarias. Infraestruturas e vías rurais. 

• Mecanización agraria. 

• Motores e máquinas agrícolas. Características e deseño de maquinaria para instalacións 
agrarias. Automática agraria. 

• Enxeñaría das instalacións. 

• Electrificación rural. Tecnoloxía da rega e do drenaxe. Obras e instalacións hidráulicas. 
Instalacións para a saúde e o benestar animal. 

 
DURACIÓN 
 
5 cursos académicos 
	
SAÍDAS PROFESIONAIS 
	
Este dobre grao habilita para exercer as profesións reguladas de Enxeñeiro Técnico Agrícola e 
Enxeñeiro Técnico Forestal, con todas as atribucións profesionais recoñecidas pola lexislación 
vixente.  
	
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
	
Universidade de Santiago ( Lugo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/enxenaria-arquitectura/enxenaria-agricola-agroalimentaria-
enxenaria-forestal-medio-natural-dobre-grao-lugo 
 

5.30 Doble grao en Enxeñaría Xeomática e Topografía 
	
DESCRICIÓN 
	
Este programa de simultaneidade permite obter en 5,5 cursos académicos dúas titulacións de 
grao: o Grao en Enxeñaría Civil e o Grao Enxeñaría Xeomática e Topografía, que habilitan 
respectivamente para exercer as profesións reguladas de Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas e 
Enxeñeiro Técnico en Topografía. 
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Especialidades 
1) Transportes e Servizos Urbanos (TSU) 
Competencias da especialidade: 

• Capacidade para a construción e conservación de estradas, así como para o 
dimensionamento e o proxecto dos elementos que compoñen as dotacións viarias básicas 

• Capacidade para a construción e conservación das liñas de ferrocarrís con coñecemento 
para aplicar a normativa técnica específica e diferenciando as características do material 
móbil 

• Coñecemento do marco de regulación da xestión urbanística 

• Coñecemento da influencia das infraestruturas na ordenación do territorio e para participar 
na urbanización do espazo público urbano, tales como distribución de auga, saneamento, 
xestión de residuos, sistema de transporte, tráfico, iluminación, etc. 

• Coñecemento do deseño e funcionamento das infraestruturas para o intercambio modal, 
tales como portos, aeroportos, estacións ferroviarias e centros loxísticos de transporte 

2) Construcións Civís (CC) 
Competencias da especialidade: 

• Coñecemento da tipoloxía e as bases de cálculo dos elementos prefabricados e a súa 
aplicación nos procesos de fabricación 

• Coñecemento sobre o proxecto, cálculo, construción e mantemento das obras de 
edificación en canto á estrutura, os acabados, as instalacións e os equipos propios 

• Capacidade para a construción e conservación de obras marítimas. 

• Capacidade para a construción e conservación de estradas, así como para o 
dimensionamento e o proxecto dos elementos que compoñen as dotacións viarias básicas 

• Capacidade para a construción e conservación das liñas de ferrocarrís con coñecemento 
para aplicar a normativa técnica específica e diferenciando as características do material 
móbil 

• Capacidade de aplicación dos procedementos construtivos, a maquinaria de construción e 
as técnicas de planificación de obras 

• Capacidade para a construción de obras xeotécnicas 

• Coñecemento e comprensión dos sistemas de abastecemento e saneamento, así como do 
seu dimensionamento, construción e conservación 

3) Hidroloxía (H) 
Competencias da especialidade: 

• Coñecemento e capacidade para proxectar e  dimensionar obras e instalacións hidráulicas, 
sistemas enerxéticos, aproveitamentos hidroeléctricos e planificación e xestión de recursos 
hidráulicos superficiais e subterráneos. 

• Coñecemento e comprensión do funcionamento dos ecosistemas e os factores ambientais. 

• Coñecemento dos proxectos de servizos urbanos relacionados coa distribución de auga e 
o saneamento. 

• Coñecemento e comprensión dos sistemas de abastecemento e saneamento, así como do 
seu dimensionamento, construción e conservación. 
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DURACIÓN 
 
5 cursos académicos 
 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
	
Este dobre grao habilita para exercer as profesións reguladas de Enxeñeiro Técnico de Obras 
Públicas e Enxeñeiro Técnico en Topografía, con todas as atribucións profesionais recoñecidas 
pola lexislación vixente. Estas titulacións teñen recoñecemento a nivel europeo ao estaren 
adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior. 
 
Ademais, a titulación de Enxeñaría Xeomática e Topografía é única dentro do SUG e prepara, 
non unicamente para exercer a profesión de Enxeñeiro Técnico en Topografía, profesionais no 
ámbito da topografía e da cartografía, senón tamén, profesionais para o desenvolvemento e 
aplicación das novas tecnoloxías no ámbito da medición, ordenación e planificación do territorio. 
Estas competencias son amplamente demandadas no sector da obra civil e da edificación de 
xeito que os enxeñeiros civís deben demostrar habilidades no ámbito da planificación territorial no 
contexto do deseño e realización de infraestruturas, xestión de recursos hídricos e enerxéticos. 
	
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
	
Universidade de Santiago ( Lugo ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/enxenaria-arquitectura/enxenaria-civil-enxenaria-xeomatica-
topografia-dobre-grao-lugo 
 

5.31 Doble grao en Informática e Matemáticas 
	
DESCRICIÓN 
	
A formación de profesionais con sólidos coñecementos en matemáticas e enxeñaría informática 
abre un mundo de posibilidades do que se benefician numerosas áreas e por tanto axudará a 
novos cambios tecnolóxicos na sociedade. 

O obxectivo desta dobre titulación é proporcionar unha sólida formación a futuros profesionais, 
que reunirán a destreza e o hábito no pensamento abstracto e razoamento lóxico que caracteriza 
ás matemáticas co dominio dos fundamentos teóricos e habilidades prácticas propias da 
Enxeñaría Informática. 

Esta dobre titulación ten gran demanda no mercado laboral, en ámbitos coma o cálculo e a 
simulación numéricos (metereoloxía, industria), a modelaxe de sistemas e os sistemas de 
información, a computación distribuida e na nube, a informática gráfica (multimedia, contidos 
dixitais), a aprendizaxe automática e análise estatística de datos (economía e finanzas, redes 
sociais), técnicas de topoloxía de datos, xeometría computacional ou criptografía, entre outros. 
	
DURACIÓN 
 
5,5 cursos académicos 
  



Guía	dos	Graos	Universitarios	de	Galicia	

	 98	

 
SAÍDAS PROFESIONAIS 
 
Este perfil dobre tería grande demanda no mercado laboral en ámbitos como o cálculo e a 
simulación numérica (metereoloxía, industria...), o modelado de sistemas (medicina, bioloxía...), a 
computación en informática gráfica (multimedia, contidos dixitais...), a análise estatística de datos 
(economía e finanzas, redes sociais...), técnicas de topoloxía de datos, xeometría computacional 
ou criptografía, entre outros. 
	
UNIVERSIDADES DE GALICIA NAS QUE SE IMPARTE 
	
Universidade de Santiago ( Santiago ) 
 
LIGAZÓNS PARA INFORMARSE 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-enxenaria-arquitectura/enxenaria-informatica-
matematicas-dobre-grao 


