
ELABORADO POLO 
DEPARTAMENtO DE ORIENTACIÓN



u Grao en Nanociencia e nanotecnoloxía
(A coruña)

u Grao en bioquímica (lugo)

uGrao en biotecnoloxía (santiago)



¡ A Nanociencia e a Nanotecnoloxía (N&N) analizan, miden, modifican e fan uso
de propiedades fisicoquímicas de materiais e obxectos nanoscópicos,
centrándose no estudo de fenómenos e materiais a escala atómica, molecular e
macromolecular con a lo menos unha dimensión nanoscópica. Son disciplinas
de carácter transversal, que se extenden á maior parte de ámbitos da ciencia e a
tecnoloxía. Aplícasen en medicina, bioloxía, química, enxeñerías e multitude de
outros campos de traballo que afectan á actividade de empresas, institucións e
axencias gubernamentais. Na actualidade existen no mercado moitos produtos
xurdidos da investigación e o desenvolvemento en N&N.

¡ En Europa, hai varios países que lideran o sector de nanotecnoloxía, como o
Reino Unido e principalmente Alemaña, con empresas cunha larga historia e
unha base tecnolóxica que operan en sectores moi diversos nos que se asentan
as bases de N&N. As grandes multinacionais alemanas como BASF, Bayer,
Siemens o Daimler adican gran parte da súa inversión á investigación en N&N.

¡ En España, a pesar de que en comparación con
otros países europeos os niveis de inversión en
N&N son moi discretos, nos últimos anos
promovéronse diversas accións neste campo.



¡ A Bioquímica é unha ciencia básica,adicada ao estudo dos constituintes
químicos dos seres vivos e ás transformacións asociadas no curso da
actividade vital. A complexidade de formas, estruturas, organización e
función dos seres vivos acada unha uniformidade de principios e
mecanismos no nivel molecular, que permite unha maior comprensión e
a mellora nos procesos de intervención humana en moitos aspectos,
desde a alimentación e a saúde, ata o medio ambiente. O nivel
molecular é fundamental para a comprensión do funcionamiento dos
seres vivos e, é por iso que, cada vez máis ábrese paso ó uso de térmos
como Ciencias Moleculares da Vida ou Biociencias Moleculares que se
fundamentan sobre a Bioquímica e a Bioloxía Molecular.

¡ Asi,́ a preparación de profesionais cun amplo
coñecemento das bases moleculares dos
seres vivos e o emprego de metodoloxías
idóneas resulta imprescindible nos hospitais,
laboratorios de análise clínica, farmacéuticos,
agroalimentarios, centros de investigación, e
industrias do sector biotecnolóxico de
diversos sectores de actividade.



¡ Os estudios de Biotecnoloxía engloban as diversas aplicacións tecnolóxicas dos
seres vivos e os seus derivados. Algunhas das principais áreas de traballo son a
sanidade humana e animal, a enxeñería de procesos biotecnolóxicos, o sector
agro-alimentario, a acuicultura ou a xestión do medio natural.

¡ O grao en Biotecnoloxía favorece a actividade profesional nun sector con forte
crecemento e aporta unha ampla formación transversal que permite a
incorporación ao mundo laboral en diferentes ámbitos profesionais:
§ Investigación e desenvolvemento de procesos biotecnolóxicos
§ Dirección de empresas biotecnolóxicas e xestión da investigación en

industria e organismos públicos
§ Patentes de propiedade intelectual
§ Asesoría e consultaría
§ Ensinanza e comunicación científica.

¡ A partir de 4º curso pódese escoller entre 3
itinerarios ou mencións:
§ Biotecnoloxía Sanitaria
§ Biotecnoloxía Industrial
§ BiotecnoloxíaAgroalimentaria.



u GRAO EN ENXEÑERÍA BIOMÉDICA (Vigo)

uGrao ENXEÑERÍA AEROESPACIAL (OURENSE)

uGrao en CC. E ENXEÑERÍA DE DATOS (A coruña)

¡ Grao en ROBÓTICA  (LUgo)

u GRAO EN PAISAXE (A CORUÑA + LUgo)



¡ A Enxeñería Biomédica é unha nova rama da enxeñería que se centra na
aplicación dos principios, técnicas e métodos da enxeñería ao campo da
medicina. Trátase por tanto, dunha titulación interdisciplinaria relativamente
nova na que as técnicas da enxeñería industrial (enxeñería mecánica, enxeñería
electrónica e automática, enxeñería química, enxeñería de organización,...) da
enxeñería informática e da enxeñería de telecomunicacións se aplican para a
análise e resolución de problemas relacionados coa medicina do século XXI.

O Grao en Enxeñería Biomédica proporciona
unha formación xeral en todos estes temas e
permite, ademais, unha intensificación a partir
do segundo cuadrimestre de terceiro curso e
cuarto curso, onde se deberá escoller
obrigatoriamente entre unha das dúas
intensificacións:

¡ BIOTECH (BT): Electrónica, tratamento de 
información hospitalaria, control e sinais en 
biomedicina

¡ BIOMMEC (BM): Implantoloxía, 
biomecánica, biomateriais e equipamento



Esta titulación abrangue as seguintes áreas:
¡ Deseño, fabricación, desenvolvemento, mantemento e mellora de aeronaves 

ou vehículos espaciais, sistemas de propulsión aeroespacial, infraestruturas
aeroportuarias, aeronavegación e calquer sistema de transporte aéreo ou
xestión do tráfico aéreo.

¡ Verificación e certificación aeronáutica: redacción e dirección de proxectos de 
peritación, certificados de navegabilidade, inspeccións de material 
aeroespacial, dictames 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 Grao en Enxeñería Aeroespacial forma
futuros/as Enxeñeiros/as Técnicos/as
Aeronáuticos/as (profesión regulada) que
se ocupen do deseño, construción,
mantemento e mellora de aeronaves e
vehículos espaciais así como de todo o
equipamento, subsistemas e
infraestruturas que requiren.



¡ Este Grao impartido pola Facultade de Informática da
Universidade da Coruña, vén cubrir unha carencia no Sistema
Universitario Español e é unha resposta á alta demanda de
profesionais no tratamento de datos para axudar na toma de
decisións a nivel científico e empresarial. O avance das novas
tecnoloxías e o desenvolvemento do tratamento masivo de datos
requiren de profesionais altamente cualificados con habilidades e
formación multidisciplinar nos ámbitos da informática, as
matemáticas, a estatística e os negocios.

¡ Neste Grao os estudantes van adquirir
os coñecementos que lles permitirán
xerar solucións prácticas a problemas
tecnolóxicos, empresariais e sociais, a
través da análise e xestión de datos.



• O Grao en Robótica pretende proporcinar unha formación sólida aos
estudantes que os capacite para traballar en ámbitos altamente
especializados relacionados coa robótica mediante unha formación
eminentemente aplicada e impartida por profesorado especializado.

• O graduado/a en Robótica pode ofrecer e desenvolver solucións
específicas automatizadas ás necesidades da industria e das empresas,
fronte á maquinaria robótica de carácter xeral e que implica unha
adaptación do proceso á maquinaria, propor e dirixir proxectos de
implantación e de uso de robots en múltiples sectores desde o ámbito
industrial ao de servicios, con especial atención ao seu entorno territorial
e comunitario.

¡ O alumnado comezaría a ensamblar e
programar robots reais desde o 1º curso, grazas
a existencia de materias de “proxectos
integrados”, de carácter totalmente práctico, e
nas que porá en xogo os coñecementos
adquiridos noutras materias para a resolución
de retos en robots.



¡ Son funcións dos graduados en paisaxe as de crear, manter, protexer e mellorar os lugares coa
finalidade de que sexan funcionais, belos e sostibles. Entre os ámbitos de exercicio profesional
destacar o deseño, restauración, xestión, mantemento e administración de espazos abertos
privados e públicos, o desenvolvemento e aplicación de estratexias e procesos de deseño, xestión e
planeamento paisaxístico a todas as escalas do territorio, a restauración de espazos alterados coa
aplicación das oportunas medidas de corrección ambiental, a avaliación de impacto ambiental, os
estudos sobre clima, solo, flora, fauna, augas superficiais ou soterradas, os estudos económicos e
calendarios de obras de proxectos de paisaxe, o asesoramento e consultoría, a investigación e
redacción de informes técnicos, a realización de estudos de viabilidade e avaliación de lugar e
contexto, a coordinación e desenvolvemento de procesos de participación comunitaria, así como
procesos de consultas cos axentes interesados; a elaboración de documentos gráficos e
visualizacións en 3D para ilustrar plans e propostas; a selección de especies vexetais e materiais
apropiadas nun contexto dado ou a realización de orzamentos e planificación de gastos durante a
execución de obras de paisaxe.

¡ Este Grao ven a cubrir unha carencia no Sistema
Universitario Español en relación co resto de Europa
así como coa maior parte de países desenvolvidos. A
normativa europea, nacional e autonómica, as
administracións públicas e as empresas precisan de
profesionais altamente cualificados cunha formación
multidisciplinar no ámbito da planificación, deseño e
xestión da paisaxe, nos ambientes urbano, rural,
forestal e do medio natural.



u Grao en EMPRESA E TECNOLOXÍA (LUGO)

uGRAO EN CREACIÓN DIXITAL, ANIMACIÓN E 
VIDEOXOGOS (a coruña)  

uGrao EN xestión industrial 
da moda (ferrol)



¡ O Grao ten como misión formar profesionais cunha visión ampla e actualizada
das empresas e organizacións, integrando coñecementos de economía, áreas
funcionais da empresa, sistemas de información e xestión da innovación para
mellorar a competitividade das empresas nun entorno dixital. Estes
coñecimientos oriéntanse a permitir aos graduados comprender unha
determinada organización e as interrelacións entre as súas diferentes áreas,
co fin de introducir cambios e/ou melloras naqueles aspectos da súa
actividade que constitúen os seus puntos débiles, reforzando ao mesmo
tempo os seus puntos fortes.

¡ O obxectivo final é incidir tanto
no deseño eficiente de sistemas
de información como no uso
orientado á consecución os
obxectivos da organización,
ofrecendo un nexo de unión
entre empresa e tecnoloxía,
orientado a mellorar a eficiencia
das empresas.



¡ A creación dixital constitúe unha das marcas características dos contidos
audiovisuais dos últimos anos. O uso dos gráficos por computador para a
recreación de elementos, contornas e situacións imposibles ou moi difíciles de
reproducir no mundo real, permitiu desde hai poucas décadas un avance sen
precedentes nas posibilidades expresivas da industria dos contidos.

¡ Trátase dun campo intrinsecamente multidisciplinar. Na creación dixital
intervén o talento artístico, a capacidade narrativa, o enxeño técnico e
empuxe empresarial. Todo traballo audiovisual desenvolto dentro deste
sector, require para a súa produción dose moi importantes destes aspectos e
non pode entenderse sen algún deles. De todos eles, esta titulación incidirá
especialmente en dúas: na animación e nos videoxogos. Ambos orixínanse na
achega da tecnoloxía informática, e en particular dos Gráficos por
Computador, á industria dos contidos audiovisuais. Por iso este grao combina
os dous campos, seguindo a tendencia unificadora da industria.



¡ O grao en Xestión Industrial da Moda proporciona ao alumnado
interesado na industria téxtil e con ganas de desenvolver proxectos
internacionais unha sólida formación práctica e interdisciplinar para a
análise e a toma de decisións en todos os elos da cadea de valor da
moda: deseño, subministración, distribución e comercialización.

¡ Conforme á orientación interdisciplinar do grao, o seu plan de estudos
estrutúrase nos seguintes cinco módulos:
Ø Deseño emoda.
Ø Xestión e administración empresarial (management).
Ø Enxeñería de procesos e sistemas de información.
Ø Responsabilidade social empresarial (RSE).
Ø Área transversal ou multidisciplinar.

*Como é unGRAO BILINGÜE require
para o acceso requisitos específicos de
dominio do Inglés



u Grao en FILOLOXÍA APLICADA GALEGA E 
ESPAÑOLA

ÚNICO GRAO COMO NOVIDADE 
PARA O CURSO ESCOLAR 2021/2022



¡ O grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española ofrece formación especializada
no eido das linguas e das literaturas galega e española para que as persoas que
cursen estes estudos poidan aplicar os seus coñecementos e valores no
progreso da sociedade por medio do uso das ferramentas dixitais e o dominio
complementario de idiomas modernos (como inglés, francés, alemán ou
portugués). Acode ao termo Filoloxía entendido como a colaboración entre
varias disciplinas e subdisciplinas centradas sempre na palabra e nos seus
textos, e ao adxectivo Aplicada, pois emprega os coñecementos da ciencia
básica para a súa aplicación práctica

¡ PERFIL DE INGRESO: Interese polo
coñecemento das linguas propias (galego e
español) e de idiomas modernos (portugués,
inglés, alemán ou francés), con coñecementos
básicos de literatura, sensibilidade para a
diversidade cultural e habilidades para o
manexo de ferramentas de acceso á
información. Espírito emprendedor, capacidade
de iniciativa e traballo, gusto pola lectura,
creatividade, responsabilidade intelectual e
sentido crítico.



PARA  ALUMNADO  INDECISO



• O Grao Aberto é un tipo de formación universitaria na que
o estudante pode escoller e cursar asignaturas de
DIFERENTES GRAOS durante o 1º ano de forma que poida
facerse unha idea máis realista destes graos universitarios e
así decidirse por un en concreto conmáis garantías.

• Cada Grao Aberto debe combinar materias comomínimo de 3
Graos que deben pertencer á mesma Rama de
coñecemento. Durante este curso o alumno/a pode cursar un
máximo de 90 ETCS e recoñeceránselle a maioría dos créditos
cursados noGrao finalmente escollido.

• ACCESO: Para acceder terase en conta a nota máis alta de
todas as titulacións integradas no Grao Aberto, tomando
como referencia as notas do curso anterior.

• OFERTA: Este curso o SUG só ofrece 3GraosAbertos:



¡ PROGRAMA: 60 ECTS (1 CURSO)
¡ Nº DE PRAZASOFERTADAS: 8
¡ 4GRAOSQUE PARTICIPAN:

§ GRAO EN ENXEÑERÍA ENTECNOLOXÍA INDUSTRIAL
§ GRAO EN ENXEÑERÍAMECÁNICA
§ GRAO EN ENXEÑERÍA ELÉCTRICA
§ GRAO EN ENXEÑERÍA ELECTRÓNCIA INDUSTRIAL EAUTOMÁTICA

¡ MATERIAS A CURSAR: Cálculo, Expresión
Gráfica, Física I, Informática, Química,
Álxebra, CC dos materiais, Estatística,
Física II e Xestión Empresarial.



¡ PROGRAMA: 90 ECTS
¡ Nº DE PRAZASOFERTADAS: 10
¡ 7GRAOSQUE PARTICIPAN:

§ GRAO ENADE
§ GRAO EN ECONOMÍA
§ GRAO EN EMPRESARIAIS
§ GRAO ENDEREITO
§ GRAO ENTURISMO
§ GRAO ENSOCIOLOXÍA
§ GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL

¡ NESTE GRAO ABERTO O
ESTUDANTETEN 2OPCIÓNS:
§ PODE FACERUNCURSO (60 ECTS)
§ OU PODE FACER UN CURSO E

MEDIO (90 ECTS)



¡ PROGRAMA: 90 ECTS (1 CURSO EMEDIO)
¡ Nº DE PRAZASOFERTADAS: ??
¡ 5GRAOSQUE PARTICIPAN:

§ GRAO EN ENXEÑERÍAAGRÍCOLA EAGROALIMENTARIA
§ GRAO EN ENXEÑERÍACIVIL
§ GRAO EN ENXEÑERÍA DE PROCQUÍMICOS INDUSTRIAIS
§ GRAO EN ENXEÑERÍA FORESTAL E NOMEDIO NATURAL
§ GRAO EN ROBÓTICA

¡ MATERIAS OBRIGATORIAS A CURSAR:
Matemáticas I, Expresión Gráfica na
Enxeñería I, Física I, Informática, Física
II, Matemáticas II e outras con carácter
optativo.



NON DUBIDES EN CONTACTAR CO DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN DO IES XESÚS TABOADA CHIVITE A
TRAVÉS DAS SEGUINTESCANLES:

TELÉFONODOCENTRO: 988685070

MAIL DO DPTO: dochivite@gmail.com
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