
Rama de coñecemento
 

Créditos ECTS totais
 

 
Descrición 
 

 
Artes e Humanidades 40 presenciais 

10 semipresenciais 

 

   60 240 

 

Estes ámbitos do coñecemento resultan fundamentais 
para a eficacia das relacións sociais e a conformación 
do xuízo crítico. 

O Grao en Ciencias da Linguaxe ten como obxectivo 
principal dotar aos graduados e graduadas dun 
coñecemento profundo no estudo da linguaxe  
e das linguas como instrumentos de comunicación, 
de cultura e de expresión literaria. 

— Docencia en lingua e literaturas galega, española e portuguesa 
— Industrias culturais  
— Creación literaria  

— Ensino de primeiras linguas 
— Comunicación pública 
— Asesoramento lingüístico e corrección de estilo 

Dentro de este grado a partir do terceiro curso podes conformar o itinerario que prefiras combinando dous dos módulos ofertados: 

— Lingua galega  
— Lingua española 
— Literatura galega 

— Literatura española 
— Escrita creativa  



 

Primeiro curso 
  

 
 Primeiro cuadrimestre 

 

 
 
 Primeiro cuadrimestre 

 

 
 
 Primeiro cuadrimestre 

 

 
 

 
 
  

 

 
 

 

 

 

Fundamentos gramaticais do galego e do español I    Historia das culturas ibéricas 
Introdución á lingüística aplicada     Fundamentos gramaticais do galego e do español II   
Introdución ás ciencias humanas e sociais     Teoría da Literatura 
Introdución aos estudos literarios      Lingüística xeral 
Lingua portuguesa I       Crítica literaria 

 
 

 

Segundo curso 

 
 

 

Lingua e comunicación oral e escrita: galego     Sociolingüistica 
Lingua e comunicación oral e escrita: español    Retórica e poética  
Lingua portuguesa II      Latín e literatura grecolatina 
Obras principais da literatura galega e lusófona    Literatura comparada 

        Literatura en lingua española 
 

 
 

   Terceiro curso 
 

  
Obrigatoria do módulo 1. Módulo 1º      Obrigatoria de módulo 3. Módulo 1º 
Obrigatoria do módulo 2. Módulo 1º     Obrigatoria de módulo 4. Módulo 1º     
Obrigatoria do módulo 1. Módulo 2º     Obrigatoria de módulo 3. Módulo 2º  
Obrigatoria do módulo 2. Módulo 2º     Obrigatoria de módulo 4. Módulo 2º  
Unha optativa       Unha optativa 

 
   

 

  
 Primeiro cuadrimestre 

 

 

 

Obrigatoria do módulo 5. Módulo 1º     Obrigatoria do módulo 7. Módulo 1º  
Obrigatoria do módulo 6. Módulo 1º     Obrigatoria do módulo 7. Módulo 2º  
Obrigatoria do módulo 5. Módulo 2º     Unha optativa  
Obrigatoria do módulo 6. Módulo 2º     Traballo fin de grado  
Unha optativa 

 
 

 
 

   

Módulo de lingua galega      Módulo de literatura española 
Morfoloxía da lingua galega      Literatura española medieval 
Fonética e fonoloxía da lingua galega     Literatura española do século XVI   
Sintaxe da lingua galega I      Literatura española do século XVII  
Lexicoloxía e fraseoloxía da lingua galega    Literatura española dos séculos XVIII-XIX 
Sintaxe da lingua galega II      Literatura española dos séculos XX-XXI   
Historia interna da lingua galega     Literatura hispanoamericana I 
Variación e historia externa da lingua galega    Literatura hispanoamericana II 
  
Módulo de lingua española     Módulo de escrita creativa 
Historia e historiografía da lingua española    Estética: palabra e imaxe 
Lexicografía do español      Prácticas textuais: narración  
Fonética e fonoloxía da lingua española     Xéneros  
Variedades do español      Prácticas textuais: escrita dramática  
Pragmática e discurso      Prácticas textuais: poesía  
Semántica e léxico       Prácticas textuais: novos formatos  
Gramática do español      Prácticas textuais: ensaio 
 
Módulo de literatura galega     Módulo de estudos lusófonos 
Literatura medieval galego-portuguesa     Lingua portuguesa III 
Literatura dos Séculos Escuros e do século XIX    Lingua portuguesa IV 
Análise das obras centrais do período Nós     
Análise das obras centrais da literatura galega durante o franquismo    
Análise das obras centrais da literatura galega desde 1975-I    
Xénero e literatura: Galicia e os países lusófonos      

  Análise das obras centrais da literatura galega desde 1975-II 

 


