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Grao en
Xestión Cultural

No curso 2021/2022 a Universidade de Santiago de 

Compostela implanta no campus de Lugo o grao en 

Xestión Cultural, único en Galicia e orientado á formación 

de profesionais do sector público e privado que combinen 

emprendemento e cultura.

A UNESCO define as industrias culturais como “aqueles 

sectores de actividade organizada que teñen como obxecto 

principal a produción ou a reprodución, a promoción, a difusión 

e/ou a comercialización de bens, servizos e actividades de conti-

do cultural, artístico e patrimonial”. Pertencen a estas os seguin-

tes espazos de actividade: arte e patrimonio, cine, espectáculos, 

música, publicidade, televisión e radio, videoxogos, edición, 

turismo cultural...

A sociedade precisa profesionais que xeren contidos cultu-

rais para o seu consumo masivo, partindo dun vasto coñece-

mento do noso acervo cultural mais tamén das posibilidades 

tecnolóxicas que ofrecen os recursos dixitais.

Para dar resposta a esta necesidade, o plan de estu-

dos combina contidos humanísticos con materias ligadas 

á empresa, o dereito, a dixitalización ou o deseño.



Grao único

• única Titulación  no SUG e non replicada
   no norte do Estado español

•  profesionalizante Vocación :
   prácticas profesionais obrigatorias

• Presenza de contidos ligados aos novos
   medios e formatos dixitais

• Posibilidade de optar entre modalidades:

 presencial semipresencial  ou 
Foto cedida por cortesía de La Voz de Galicia. Autor: Óscar Cela



Os  dodatos clave
sector cultural

• Un 3% do emprego total (6,7 millóns de persoas

   en Europa, 700.000 en España)

• Unha máis que notable importancia dos
   procesos de dixitalización en consumo e
   produción cultural

• Unha gran diversidade de perfís profesionais,
   así como de subsectores, todos eles ligados á
  forma de compartir cultura en sociedade:

 patrimonio, creación, ocio, turismo...

• Un nicho potencial nas diversas tarefas do campo

  da xestión cultural (elaboración de políticas

 culturais, produción de recursos para a cultura,
consumo cultural tradicional e innovador, etc.)           



Preparación para un
sector emerxente

• Sen perder a súa vocación humanística
   esencial: con presenza dunha síntese
   diversa dos logros culturais históricos
   da civilización occidental

• Cunha abordaxe actualizada do auxe
   das novas tecnoloxías e o seu papel
   no consumo cultural

• Cunha relación directa co ámbito
   profesional e unha preocupación 
   constante pola empregabilidade dos/as
   egresados/as



Formarse, para que
 concretos?espazos

• Xestores/as de iniciativas, proxectos ou empresas de
   turismo cultural

• Redactores/as e divulgadores/as de plans culturais

• Responsables de imaxe, comunicación e márketing  

• Responsables e directivos/as de industrias e
   empresas de base cultural e creativa

• Especialistas en mediación cultural, intercultural,
   empresarial e interprofesional

• Xestores/as de políticas de planificación cultural,
   tanto no ámbito público como no privado

• Especialistas en investigación e documentación cultural

As persoas que cursen o noso grao poderán acceder a,
entre outros, os seguintes perfís profesionais:

• Técnicos/as en cultura de concellos e institucións

• Deseñadores/as, coordinadores/as e avaliadores/as de
   procesos de implantación de plans e proxectos culturais



OPTATIVAS DE TERCEIRO CURSO (Cursaranse dúas optativas por cada semestre)

Xestión da diversidade lingüística Patrimonio inmaterial: contos o lendas

Medios audiovisuais

Análise de datos para a xestión cultural
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Artes escénicas hispánicas

Cartografía e información
Xeoespacial

Galicia, sociedade e cultura

PRIMEIRO SEMESTRE SEGUNDO SEMESTREECTS ECTS CARÁCTERCARÁCTER

Optativo Optativo

Optativo Optativo

Optativo Optativo

Optativo Optativo

OPTATIVAS DE CUARTO CURSO (Cursarase unha optativa por cada semestre)

Camiño de Santiago, historia e cultura

Xestión de Conxuntos históricos

PRIMEIRO SEMESTRE SEGUNDO SEMESTREECTS ECTS CARÁCTERCARÁCTER
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Optativo Optativo

Optativo Optativo

Paisaxes culturais

Produción de textos para a xestión
cultural en español/galego

Dinamización cultural de arquivos e
bibliotecas

6

6

Segundo curso

Crítica da Cultura

Mundo moderno

Patrimonio literario hispánico/galego

Inglés para usos profesionais II

Dixitalización de arquivos e
bibliotecas
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Obrigatorio Obrigatorio

Obrigatorio

Obrigatorio

Obrigatorio

Obrigatorio

Obrigatorio

Obrigatorio

Obrigatorio

Obrigatorio

Industrias culturais e creativas

Marco legal para a xestión cultural

Patrimonio artístico

Planificación estratéxica e marketing
de proxectos culturais

Linguas internacionais para a xestión
cultural (francés/portugués)
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Antropoloxía cultural Socioloxía da cultura

Poboación, territorio e paisaxe

As orixes de Europa

Español/galego para a xestión
cultural

Básico Básico
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Patrimonio arqueolóxico

Linguaxe e cultura

Economía da cultura Tic aplicadas aos procesos de
comunicación cultural

Inglés para usos profesionais I
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Primeiro curso

Cuarto curso
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Obrigatorio

Obrigatorio
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Obrigatorio

Historia das mulleres e do xénero

Museos, CC. II. e exposicións

Turismo Cultural e desenvolvemento
sostible

6 6Obrigatorio ObrigatorioÉtica profesional e cívicaEstudos culturais

6 6Obrigatorio ObrigatorioTraballo de fin de graoPrácticas externas

Cibercultura, redes sociais e
audiencias activas

Terceiro curso
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Obrigatorio Obrigatorio

Obrigatorio

Obrigatorio

Obrigatorio

Obrigatorio

Análise do espectáculo

Políticas culturais

Comunicación intercultural e
mediación interlingüística

Tecnoloxías dixitais para a
xestión cultural

Mundo contemporáneo

Patrimonio e identidade cultural

PLAN DE
ESTUDOS



FAQs (Preguntas frecuentes)
• En que consiste a modalidade semipresencial? A modalidade  semipresencial
   supón a combinación de actividades formativas non presenciais e asíncronas,
    mediante recursos na aula virtual, con docencia presencial síncrona na aula

• Na modalidade semipresencial é obrigatoria a presenza física? A hora
   semanal de docencia presencial pode seguirse asistindo fisicamente á aula ou
    conectándose á tecnoloxía de streaming empregada para a interacción co
    alumnado que segue a clase a distancia

• En que consisten as “Prácticas externas”? É unha materia obrigatoria
   de 6 ECTS no último curso. O obxectivo fundamental é ofrecer ao estudante
   a oportunidade de realizar unha inmersión no mundo profesional de modo
   que poida aplicar as competencias e aprendizaxes adquiridas

• Onde se realizan as “Prácticas externas”? A USC ten asinados convenios
   que permiten a integración formativa do alumnado en ámbitos profesionais
  relacionados coa xestión cultural. Os/As estudantes poden promover o
 establecemento de novos convenios de colaboración entre a USC e entidades
público-privadas que lles permitan a realización destas “Prácticas externas”

• As “Prácticas externas” hai que facelas presencialmente? Na modalidade
   presencial si, salvo casos excepcionais debidamente valorados. Na modalidade
  semipresencial contémplase a súa realización no formato semipresencial
 ou totalmente online, sempre que esas opcións se recollan no convenio
establecido coa entidade receptora do alumnado en prácticas

• Na modalidade semipresencial hai algunha actividade que esixa a
   presenza física na facultade? Os exames faranse presencialmente na aula
   fixada nos horarios oficiais
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