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Obxectivos formativos: o grao en Matemáticas ten como principal obxectivo que o estudante 
adquira unha base científica sólida sobre as diferentes ramas das Matemáticas; que aprenda a aplicar os 
coñecementos e que teña capacidade de análise e abstracción para a resolución de problemas reais e 
busca de solucións, tanto nun contexto académico como profesional. o grao tamén ten a finalidade de 
capacitar para transmitir coñecementos, resultados e ideas matemáticas, e para aplicar as competencias 
adquiridas en estudos especializados doutras disciplinas cintíficas ou tecnolóxicas, como a economía, a 
física, a informática, a nanotecnoloxía etc.

Saídas profesionais: a docencia, ben no ensino secundario ou ben na universidade. en materia de 
investigación en organismos públicos ou privados, universidades, institutos científicos, tecnolóxicos, 
laboratorios de I+d... os/as licenciados/as en Matemáticas poden desenvolver a súa actividade no 
ámbito da astronomía, astrofísica, xeodesia, meteoroloxía etc. no ámbito empresarial, poden atopar 
saídas laborais en relación coa informática, as telecomunicacións, a estatística ou a matemática aplicada. 
As entidades financeiras e compañías aseguradoras requiren matemáticos para realizar análises de 
riscos, valoracións, predicións ou en aspectos relacionados coa xestión ou administración de empresas, 
e incluso a mercadotecnia.
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DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS

Materias básicas Obrigatorias Optativas Practicum Proxecto fin de grao Total

66 126 36 12 240



5. estudos de grao no suG      Universidade de Santiago de Compostela 197
PlANIfICACIÓN DAS ENSINANZAS

tipo Materia ECtS

PRIM
EIRO

 CU
RSO

FB espazos Vectoriais e cálculo Matricial 6
FB continuidade e derivabilidade de Funcións dunha Variable Real 6
FB Introdución á Análise Matemática 6
FB Integración de Funcións dunha Variable Real 6
FB elementos de Probabilidade e estatística 6
FB topoloxía dos espazos euclidianos 6
FB Bioloxía Básica 6
FB Informática 6
FB Linguaxe Matemática, conxuntos e números 6
FB Química Básica 6

SEG
U

n
D

O
 CU

RSO

oB Álxebra Linear e Multilinear 6
oB Xeometría Linear 6
oB diferenciación de Funcións de Varias Variables Reais 6
oB Series Funcionais e Integración de Riemann en varias Variables Reais 6
oB Introdución ás ecuacións diferenciais ordinarias 6
oB curvas e Superficies 6
oB Análise numérica Matricial 6
oB cálculo numérico nunha Variable 6
oB Programación Linear e enteira 6
FB Física Básica 6

tERCEIRO
 CU

RSO

oB cálculo Vectorial e Integración de Lebesgue 6
oB ecuacións diferenciais ordinarias 4,5
oB Series de Fourier e Introdución ás ecuacións en derivadas Parciais 4,5
oB ecuacións Alxébricas 6
oB estruturas Alxébricas 6
oB teoría Global de Superficies 6
oB Métodos numéricos en optimización e ecuacións diferenciais 6
oB Probabilidade e estatística 6
oB Inferencia estatística 6
oB topoloxía Xeral 4,5
oB topoloxía de Superficies 4,5

CU
A

RtO
 CU

RSO

oB Variable complexa 6
oB Modelización Matemática 6
oP códigos correctores e criptografía 6
oP Análise Funcional en espazos de Hilbert 6
oP Fundamentos de Astronomía 6
oP Modelos de Regresión e Análise Multivariante 6
oP taller de Simulación numérica 6
oP Variedades diferenciables 6
oP Álxebra, números e Xeometría 6
oP Análise numérica de ecuacións en derivadas Parciais 6
oP ecuacións diferenciais 6
oP Historia da Matemática 6
oP teoría de Xogos 6
oP topoloxía Alxébrica 6
oB traballo fin de grao 12




