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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 eficacia das relacións sociais e a conformación
do xuízo crítico.

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

+ Info
Dentro deste grao, a partir de o terceiro curso podes
dous destes nove módulos dun xeito específico:
— Lingua galega
— Lingua española
— Literatura galega

— Literatura española
— Ensino de linguas
— Tecnoloxías da linguaxe
— Escrita creativa
— Estudos culturais
— Estudos lusófonos

Primeiro curso
Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

Fundamentos gramaticais do galego e do español I
Introdución á lingüística aplicada
Introdución ás ciencias humanas e sociais
Introdución aos estudos literarios
Lingua portuguesa I

Historia das culturas ibéricas
Fundamentos gramaticais do galego e do español II
Teoría da literatura
Lingüística xeral
Crítica literaria

Segundo curso
Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

Lingua e comunicación oral e escrita: galego
Lingua e comunicación oral e escrita: español
Lingua portuguesa II
Obras principais das literaturas galega e lusófona

Sociolingüística
Retórica e poética
Latín e literatura grecolatina
Literatura comparada
Literatura en lingua española

Terceiro curso
Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

Obrigatoria do módulo 1. Módulo 1º
Obrigatoria do módulo 2. Módulo 1º
Obrigatoria do módulo 1. Módulo 2º
Obrigatoria do módulo 2. Módulo 2º
Unha optativa

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

Cuarto curso
Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

Obrigatoria do módulo 5. Módulo 1º
Obrigatoria do módulo 6. Módulo 1º
Obrigatoria do módulo 5. Módulo 2º
Obrigatoria do módulo 6. Módulo 2º
Unha optativa

Obrigatoria do módulo 7. Módulo 1º
Obrigatoria do módulo 7. Módulo 2º
Unha optativa

Optativas
Módulo de lingua galega
Morfoloxía da lingua galega
Fonética e fonoloxía da lingua galega
Sintaxe da lingua galega I
Lexicoloxía e fraseoloxía da lingua galega
Sintaxe da lingua galega II
Historia interna da lingua galega
Variación e historia externa da lingua galega

Módulo de tecnoloxías da linguaxe
Linguas e tecnoloxía na sociedade do coñecemento
Lingüística de corpus
Análise e avaliación de textos dixitais
Aplicacións das tecnoloxías da fala
Informática para a lingüística
Dicionarios electrónicos
Produción multimodal de textos dixitais

Módulo de lingua española
Historia e historiografía da lingua española
Lexicografía do español
Fonética e fonoloxía da lingua española
Variedades do español
Pragmática e discurso
Semántica e léxico
Gramática do español

Módulo de estudos lusófonos
Lingua portuguesa III
Lingua portuguesa IV
Estudos lusófonos I
Estudos lusófonos II
Estudos lusófonos III
Estudos lusófonos IV
Seminario de literaturas e culturas lusófonas

Módulo de literatura galega
Literatura medieval galego-portuguesa
Literatura dos Séculos Escuros e do século xix
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

Módulo de ensino de linguas
Lingüística aplicada ao ensino de linguas
Introdución ao ensino do español e do galego como L2/LE
Políticas lingüísticas e ensino de linguas
Variación lingüística e ensino de linguas
As tecnoloxías no ensino-aprendizaxe de linguas
Procesos migratorios e ensino de linguas
Bilingüismo e educación bilingüe

Módulo de literatura española
Literatura española medieval
Literatura española do século xvi
Literatura española do século xvii
Literatura española dos séculos xviii-xix
Literatura española dos séculos xx-xxi
Literatura hispanoamericana I
Literatura hispanoamericana II
Módulo de escrita creativa
Estética: palabra e imaxe
Prácticas textuais: narración
Xéneros
Prácticas textuais: escrita dramática
Prácticas textuais: poesía
Prácticas textuais: novos formatos
Prácticas textuais: ensaio

Módulo de estudos culturais
Figuras conceptuais do pensamento contemporáneo
Literatura e cultura popular
Transferencia cultural e tradición clásica
Literatura, imaxe e tecnoloxías
Espectáculo teatral
Feminismos
Estudos transatlánticos

