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Introducción 

 

– Premisas que xorden do mapa de titulacións do SUG 

• Grao de 4 anos (240 ECTS) que substitúa ao Grao en 

Información e Documentación que se oferta ata o momento 

na UDC 

• Abordar a profesión desde outro punto de vista: a xestión 

dixital da información ou Information Science 
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Introdución 
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Comunicación Información 
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Orientación e características da 
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Orientación do título 

• A información é poder 

• O principal activo para as empresas son os datos 

• Obter, representar, xestionar e producir información mediante 

procesos dixitais son factores clave de éxito para empresas e 

organizacións 

• Profesionais capaces de detectar necesidades e propoñer solucións 

de cara á transformación dixital son necesarios en empresas e 

organismos públicos 

– Comunicación 

– Marketing 

– Publicidade 

– Centros de documentación 
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Características da titulación 

• Nome: 

  Grao en Xestión Dixital da Información e Documentación 

• Onde: 

  Facultade de Humanidades e Documentación 
  Campus Industrial da Universidade da Coruña 
  Ferrol 

• Duración:  

  4 anos (240 ECTS)  

  Prácticas en empresa obrigatorias 

• Modalidade: 

  Presencial  

• Idiomas: 

  Galego / Castelán  
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Características da titulación 

• Obxectivos:  

– Formar profesionais con coñecementos multidisciplinares en 

Infografía, Data Science, Big Data, Xestión de Contidos, 

Comunicación, Ciencias Sociais e Humanidades  

– Formación polivalente para a selección, análise e xestión de 

información nos máis diversos sectores (industria, educación, 

servizos, cultura, etc.). 

– Proporcionar coñecementos, habilidades tecnolóxicas, métodos 

e modelos na organización do coñecemento no ámbito dixital. 

– Formar axentes do sistema de I+D+i: divulgación científica, 

transferencia tecnolóxica, xestores de investigación e 

desenvolvemento, sector industrial e empresa en xeral. 
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Características da titulación 
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Tecnoloxías da información 

Coñecementos 
fundamentais 

Información e 
Documentación 

Coñecementos 
complementarios 

Mención en  
Biblioteconomía  
e Arquivística 

Mención en  
Información para  
Ciencia e Tecnoloxía 
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Aproximación e consideracións 

ao plan de estudos  PROVIS
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1er Curso 
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2º Curso 
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3er Curso 
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4º Curso 
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Mencións 

• Biblioteconomía e Arquivística. Xestión das institucións 

encargadas da custodia, clasificación, recuperación, preservación e 

difusión da información e a documentación: arquivos, bibliotecas, 

centros de documentación e servizos e departamentos de 

información e documentación tanto públicos como privados.  

 

 

• Información para a Ciencia e a Tecnoloxía. Utilización das novas 

tecnoloxías da información para dar soporte aos procesos de 

xestión da información. 

14 

PROVIS
IO

NAL



Menciones 

• Biblioteconomía e arquivística 

 

 

 

 

 

• Información para a ciencia e a tecnoloxía 
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Optativas ofertadas 
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