GRAO

Programa conxunto do
Grao en Turismo e do
Grao en Xeografía
e Historia
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Campus de Ourense
PRAZAS

CRÉDITOS ECTS TOTAIS

10

• 69 en primeiro
• 75 en segundo
• 66 en terceiro

CRÉDITOS ECTS ANUAIS
390 (24 ECTS prácticas externas
e 24 ECTS traballo ﬁn de grao)

• 72 en cuarto
• 72 en quinto
• 36 en sexto

DESCRICIÓN
O obxectivo deste programa é proporcionar unha
formación integral en relación ao coñecemento e
competencias do Patrimonio Cultural, agrupando
os coñecementos de historia, xeografía e historia da
arte xunto coa xestión empresarial e co aproveitamento turístico.

Esta formación se corresponde coa necesidade de
especialistas dunha profesión para a que non existe
unha oferta formativa tan completa en Galicia:
xestor/a do patrimonio cultural.

SAÍDAS PROFESIONAIS
• Xestión do patrimonio histórico e cultural en
organismos públicos (concellos, consellerías, e
outras administracións) e en empresas privadas
• Organización e desenvolvemento de eventos
culturais
• Xestión de institucións culturais (museos,
galerías de arte, exposicións…)
• Deseño de materiais e contidos para páxinas web
culturais, aplicacións educativas...
• Asesoría a medios de comunicación
• Planiﬁcación e xestión do desenvolvemento
turístico
A maiores destas saídas adquírense as competencias necesarias para desenvolver as profesións de
cada un dos graos:
• Guías turísticos
• Dirección corporativa e institucional
• Dirección de hoteis

• Dirección comercial de intermediarios turísticos
• Dirección de axencias de viaxes ou de entidades
públicas ou privadas
• Aloxamento, restauración, intermediación,
planiﬁcación e xestión pública de destinos,
transporte e loxística, consultaría e creación de
produtos turísticos
• Acceso ao Mestrado de Educación que habilita
para o concurso-oposición do profesorado de
secundaria
• Documentalista
• Actividades de tratamento e análise da
información
• Facultativos/as de arquivos, museos e bibliotecas
• Actividades arqueolóxicas
• Conservación, exposición e mercado de obras de
arte
• Planiﬁcación e xestión territorial en institucións
e empresas

CONTACTO
siope@uvigo.es
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PRIMEIRO CURSO

• Empresa: contabilidade de organizacións
turísticas I ( FB‐6)
• Historia: metodoloxía da historia (FB‐6)
• Empresa: dirección e xestión de entidades
turísticas I (FB‐6)
• Historia: introdución á historiografía (FB‐6)
• Economía: introdución á economía (FB‐6)

• Prehistoria universal (OB‐6)
• Xeografía: o turismo no mundo actual (FB‐6)
• Xeografía: fundamentos de xeografía humana
(FB‐6)
• Socioloxía: socioloxía do turismo (FB‐6)
• Arte Clásica (FB‐6)
• Idioma moderno: inglés para o turismo (FB‐9)

SEGUNDO CURSO
• Historia: introdución á etnoloxía (FB‐6)
• Empresa: dirección e xestión de entidades
turísticas II (FB‐6)
• Historia antiga universal (OB‐6)
• Empresa: contabilidade de organizacións
turísticas II (FB‐6)
• Arte: linguaxes e técnicas artísticas (FB‐6)
• Dereito: lexislación turística (FB‐9)
• Hª: fontes de información en humanidades(FB‐6)

• Estatística (OB‐6)
• Xeografía: fundamentos de xeografía física
(FB‐6)
• Linguas estranxeiras:
inglés-alemán/francés/portugués (OB‐6)
• Lenguas estranxeiras para o turismo I:
inglés-alemán/francés/portugués (OB‐6)
• Patrimonio cultural (OB‐6)

TERCEIRO CURSO
• Economía aplicada ao turismo (OB‐6)
• Historia moderna universal (OB‐6)
• Marketing turístico (OB‐6)
• Historia contemporánea universal (OB‐6)
• Xestión de recursos humanos en empresas
turísticas (OB‐6)
• Teoría e método da arqueoloxía (OB‐6)

• Linguas estranxeiras para o turismo III:
inglés‐alemán/francés/portugués (OB‐6)
• Historia da arte medieval (OB‐6)
• Historia medieval universal (OB‐6)
• Arqueoloxía aplicada (OB‐6)
• Xestión de aloxamentos (OB‐6)
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CUARTO CURSO

• Prehistoria da península ibérica (OB‐6)
• Distribución turística (OB‐6)
• Historia antiga de la península ibérica (OB‐6)
• Planiﬁcación pública do desenvolvemento
turístico(OB‐6)
• Historia medieval da península ibérica (OB‐6)
• Promoción turística (OB‐6)

• Historia américa precolombina e colonial (OB‐6)
• Linguas estranxeiras para o turismo IV:
inglés‐alemán/francés/portugués (OB‐6)
• Historia da arte moderna (OB‐6)
• Investigación de mercados turísticos (OB‐6)
• Paleografía (OB‐6)
• Fiscalidade de empresas turísticas (OB‐6)

QUINTO CURSO
• Turismo e desenvolvemento económico territorial
(OB‐6)
• Historia moderna de España (OB‐6)
• Sistemas de información para a xestión turística
(OB‐6)
• Historia contemporánea de España (OB‐6)
• Xestión de restauración (OB‐6)

• Historia: mundo actual (OB‐6)
• Gestión de recursos ﬁnanceiros (OB‐6)
• Historia da arte contemporánea (OB‐6)
• Recursos territoriais (OB‐6)
• Xeografía: sistemas representación xeográﬁca
(OB‐6)
• Prácticas (OB‐12)

SEXTO CURSO
• Prácticas externas (OB‐12)
• Traballo ﬁn de grao (OB‐12)
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