
Son
graduada en
galego... E
agora que?



Diferentes saídas e varios camiños

Investigación

Educación

Corrección
de textos

Mundo 
editorial

Outras

Creación 
e cultura



Mundo da investigación
Como acceder? En que consiste? Canto dura? Que axudas existen? Que

programas hai actualmente na Uvigo? Onde informarse? Como é a
investigación en Galicia?



En que consiste?
-Realización dunha tese de doutoramento (300
páx.)
-Dirixida por un(ha) titor(a)
-Iniciación no mundo da investigación
-Vinculación a un grupo de investigación
-Posibilidade de comezar na docencia universitaria
-Asistencia a congresos 
-Publicación en revistas especializadas
-Participación en seminarios de formación
-Posibilidade de ter o doutoramento internacional
-Formación persoal



Canto dura?

Pódese escoller entre realización a
tempo completo ou parcial

-Parcial: 6 anos 
-Completo: 3 anos

Posibilidade de dúas prórrogas



Prazos de
acceso?

setembro e xaneiro de cada ano



Como
acceder?
Requisitos 

Estudos de Grao
(Humanidades)

Mestrado

Tema de tese e 
titor/a



Que programas
existen
actualmente na
Uvigo?
Programa de Doutoramento de Estudos Lingüísticos: 
http://doutoramento-eling.webs.uvigo.es/

Programa Interuniversitario de Estudos Literarios:
http://doutoramentoestudosliterarios.webs.uvigo.es/
es/

http://doutoramento-eling.webs.uvigo.es/
http://doutoramentoestudosliterarios.webs.uvigo.es/es/


Doutoramento internacional

-Para obter a mención de doutoramento internacional é necesario
permanecer 90 días no estranxeiro (nun ou en varios lugares diferentes)
-Algúns contratos predoutorais limitan o tempo a 9 meses en total, entre

estadías breves e longas

-Posibilidade de facer estadías de investigación en centros estranxeiros
arredor de todo o mundo



Tese en
cotutela
Implica doutorarte por dúas
universidades distintas á vez
a través do mesmo proxecto
de tese

Tes que cumprir os requisitos
de cada un dos porgramas
no que esteas matriculado/a,
pagar as cuotas dos dous e
permanecer certo tempo en
cada un dos lugares



Axudas para a
investigación

 

FPU- FPI Predoutorais
da Xunta

Predoutorais
da Uvigo

4 anos 3 anos 2 anos



 FPU- FPI



Axudas para a
investigación

 

Requisitos para solicitalas:

Estar graduado/a nos
 últimos 3 anos

Estar matriculada nun programa 
de doutoramento ou nun mestrado 

que che dea acceso

Solicitala en
setembro do

curso anterior



Axudas para a
investigación

 
-Cada ramo de estudos ten unha nota mínima asignada (Para 
filoloxía está arredor do 8,5) e 240 créditos de mínimo ou 180+

mestrado
- Calcúlase a nota mínima ponderada

-A afinidade da titulación e da área de doutoramento suma ou
baixa puntos

Nota de acceso:



Axudas para a
investigación

 

F P U
 

Formación
investigadora

Formación académica

Subvención do MECD

Tese doutoramento

Adquisición
competencias docentes



Axudas para a
investigación

 

docencia opcional

É

 

Proxectos de
 investigación concretos

escollen

Candidato/a
predoutoral para

investigar e facer a
tese

F P I

Subvención do MECD



 

Duración do contrato nos dous casos: 4 anos

F P IF P U

1700 €/brutos1173 €/brutos

Estadías 
incluídas

Bolsas FPU 
mobilidade

75 prazas para
Humanidades

Cando hai un
proxecto inv.

 



Axudas para a
investigación

 

Fases da convocatoria
-Proxecto de tese

-Grupo de
investigación

-Méritos Titor(a)
-Vinculado a un 

proxecto de
investigación

-CV
-Nota

ponderada



Axudas para a
investigación

 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-
ciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/9

98758-informacion-comun.html



 

Axudas predoutorais
Xunta de Galicia



Axudas para a
investigación

 

Requisitos para solicitalas:

Estar graduado/a nos
 últimos 3 anos

Estar matriculada nun programa 
de doutoramento 

Solicitala  
en xaneiro



Axudas para a
investigación

 

Nota de acceso:
-Cada ramo de estudos ten unha nota mínima asignada

(Para filoloxía está arredor do 8,5) 

-De novo, volve ser unha nota ponderada, na que se
teñen en conta outros factores como a nota media da
túa especialidade 



Axudas para a
investigación

 

 

Formación
investigadora

Formación académica

Subvención da Xunta

Tese doutoramento

Adquisición
competencias docentes



 

Duración do contrato 3 anos

24000€/ anuais (brutos)

Estadías incluídas (3 meses estranxeiro)

 
102 axudas para todas as áreas)



Axudas para a
investigación

 



 

Predoctorais Uvigo



Axudas para a
investigación

 

Requisitos para solicitalas:

Estar graduado/a nos
 últimos 3 anos

Estar matriculada nun programa 
de doutoramento da Uvigo

Solicitala  
en setembro



Axudas para a
investigación

 

Nota de acceso:
-Cada ramo de estudos ten unha nota mínima asignada

(Para filoloxía está arredor do 8,5) 

-Nota de acceso ponderada superior a 1
 



Axudas para a
investigación

 

Selección de 5 méritos
persoais e de expediente

Por exemplo, aprendizaxe de linguas, estadías no
estranxeiro, publicacións, bolsas de colaboración cos

departamentos, proxectos artísticos, etc. 



 

Duración do contrato 2 anos

1600 €/brutos

Bolsas de mobilidade para estadías

2 bolsas por cada área de estudos



 



 

Bolsas posgrao 
 (privadas)

 

https://fulbright.es/programas-y-becas/becas-para-espanoles/



Bolsas de formación
e de investigación

https://www.cirp.es/

https://www.parlamentodegalicia.es/Institucion/Bolsas

https://www.depo.gal/es/bolsa-de-emprego

https://ilg.usc.es/https://academia.gal/acordos-e-convenios



Bolsas de prácticas e formación
no estranxeiro



Bolsas para cursos de verán

https://www.uik.eus/es/ho
me



Lectorados
En galego: 
https://www.lingua.gal/o-
galego/proxectalo/centros-de-estudos-
galegos

En español:
https://www.aecid.es/ES/becas-y-
lectorados/convocatorias-maec-
aecid/lectorados

Listas de agarda das
universidades





Educación
 En privados ou en públicos
 Requisito actual para ambos: o mestrado de
Secundaria
 Para obter praza no sistema público hai que
realizar un exame de oposición
O exame ten dúas partes: A (dúas probas escritas:
2 comentarios e 1 tema) e B (programación e
unidade didáctica).
Á nota obtida hai que sumar os méritos
Se non aprobamos entramos nunha listaxe: fixamos
posto cando nos chaman para traballar
Podemos renunciar ao posto de traballo sen saír da
listaxe (https://www.edu.xunta.es/substitutos/)
 Onde obter información: http://cig-ensino.gal,
http://www.facebook.com/groups/profesoradodese
cundaria,
http://www.edu.xunta.es/substitutoslistas/

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.



Normalización
Lingüística ou
corrección de
textos
Os concellos teñen Áreas de Normalización
Lingüística coa tarefa de normalizar o uso do
idioma galego. Cada certo tempo, convócanse
exames para acceder a este tipo de servizos.

O traballo inclúe tarefas tan diversas como
corrección de textos, elaboración de
dicionarios, asesoramento lingüístico,
campañas de dinamización da lingua etc. 

https://www.lingua.gal/portada

https://ctnl.gal/web/portada.php



Mundo
editorial
Unha das saídas máis frecuentes
dentro do mundo editorial está na
realización de libros de texto. Nalgúns
caso, tamén na edición de libros
literarios.



Mundo da
cultura e
xestión
cultural

Creación Literaria

Organización e xestión de
eventos culturais

Emprendemento 

Xestión de librarías

Crítica Literaria

Caso: Iolanda Castaño



Outras opcións que
permitan aplicar un

coñecemento
humanístico nun

mundo cada vez máis
tecnolóxico



Hai saídas!
Medita que é o que máis che interesa dos estudos cursados, busca como
formarte nesa área específica e procura formas de acceder a eses traballos.

Lonxe do que sempre se dixo, non é un campo de estudos no que non haxa
traballo ou no que todo termine nas oposicións. As dificultades ás que vos ides
enfrontar son as dun mercado laboral competitivo, inxusto e precario no que
se introducen a maior parte dos universitarios, independentemente do grao
elixido.


