Anexo IV - Corpo de Profesores de Escolas de Idiomas
Titulacións esixibles para acceder a especialidades do Corpo de PEOI
592001-Alemán
Licenciatura:
Filoloxía alemá
Tradución e Interpretación lingüística (Primeiro idioma: Alemán)
Grao en:
Estudos alemáns
Estudos hispano-alemáns
Lingua e Literatura alemás
Linguas e literaturas modernas, especialidade alemán
Grao (Primeiro idioma da lingua estranxeira correspondente):
Ciencias da linguaxe e estudos literarios
Filoloxía
Linguas modernas
Linguas modernas e as súas literaturas
Linguas modernas e tradución
Linguas modernas, cultura e comunicación
Tradución
Tradución e comunicación intercultural
Tradución e interpretación
Tradución e mediación interlingüística

592002-Árabe
Licenciatura:
Filoloxía Árabe
Tradución e interpretación, cursando árabe como primeira lingua estranxeira
Grao en:
Estudos Árabes e Hebreos
Estudos Árabes e Islámicos
Estudos de Asia e África, itinerario Árabe
Estudos Semíticos e Islámicos
Tradución e interpretación, cursando árabe como primeira lingua estranxeira
martes, 5 de marzo de 2019
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592004-Chinés
Licenciatura:
Tradución e interpretación, cursando chinés como lingua B ou C
Grao en:
Estudos de Asia Oriental, itinerario Chinés
Tradución e interpretación, cursando chinés como lingua B ou C
Titulación universitaria superior da área de humanidades e ademais:
Certificado de aptitude ou certificado de nivel avanzado dos ensinos de réxime especial no
idioma chinés
Calquera titulación universitaria superior e ademais:
Ter cursado un ciclo dos estudos conducentes á obtención da licenciatura indicada ou
venticuatro créditos do grao indicado, xunto co certificado de aptitude ou de nivel avanzado
nos ensinos de réxime especial no idioma chinés

592006-Español
Licenciatura:
Filoloxía hispánica
Filoloxía románica
Filosofía e letras (sección filoloxía hispánica ou románica)
Lingüística e cursar Lingua española e Literatura española
Teoría da literatura e literatura comparada e cursar Lingua española e Literatura española
Grao en:
Ciencias da linguaxe e estudos literarios
Español: Estudos lingüísticos e literarios
Español: Lingua e literatura
Español: Lingua e literaturas
Estudos de catalán e español
Estudos de español e de clásicas
Estudos de francés e español
Estudos de galego e español
Estudos de inglés e español
Estudos hispánicos
Estudos hispánicos: Lingua e literatura
Estudos hispánicos: Lingua española e as súas literaturas
Estudos hispano alemáns
Filoloxía hispánica
Filoloxía románica
martes, 5 de marzo de 2019
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Lingua e literatura española
Lingua e literatura españolas
Lingua e literatura hispánica
Lingua e literatura hispánicas
Lingua española e a súa literatura
Lingua española e as súas literaturas
Lingua española e literaturas hispánicas
Linguas románicas e as súas literaturas
Linguas, literaturas e culturas románicas
Literaturas comparadas

592008-Francés
Licenciatura:
Filoloxía francesa
Tradución e Interpretación lingüística (Primeiro idioma: Francés)
Grao en:
Estudos de francés e catalán
Estudos de francés e de clásicas
Estudos de francés e español
Estudos de inglés e francés
Estudos franceses
Estudos francófonos aplicados
Linguas e literaturas modernas, francés
Grao (Primeiro idioma da lingua estranxeira correspondente):
Linguas modernas e as súas literaturas
Linguas modernas, cultura e comunicación
Linguas románicas e as súas literaturas
Tradución
Tradución e comunicación intercultural
Tradución e interpretación
Tradución e mediación interlingüística

592009-Galego
Licenciatura:
Filoloxía Galega
Filoloxía hispánica, subsección de Galego-Portugués
Filosofía e letras (sección filoloxía hispánica, subsección galego-portugués)
martes, 5 de marzo de 2019
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Grao en:
Ciencias da linguaxe e estudos literarios (galego e español)
Estudos de galego e español
Galego e Portugués: Estudos lingüísticos e literarios
Lingua e Literatura Galegas

592011-Inglés
Licenciatura:
Filoloxía inglesa
Tradución e Interpretación lingüística (Primeiro idioma: Inglés)
Grao en:
Estudos de inglés e catalán
Estudos de inglés e de clásicas
Estudos de inglés e español
Estudos de inglés e francés
Estudos ingleses
Estudos ingleses. Lingua, literatura e cultura
Filoloxía moderna. Inglés
Inglés
Inglés: Estudos lingüísticos e literarios
Lingua e literatura inglesas
Linguas aplicadas á comunicación e ao márketing
Linguas e literaturas modernas, inglés
Linguas modernas e xestión
Grao (Primeiro idioma da lingua estranxeira correspondente):
Linguas estranxeiras
Linguas modernas e tradución
Linguas modernas, cultura e comunicación
Tradución
Tradución e comunicación intercultural
Tradución e interpretación
Tradución e mediación interlingüística

592012-Italiano
Licenciatura:
Filoloxía italiana
Tradución e Interpretación (Primeiro idioma: Italiano)
martes, 5 de marzo de 2019
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Grao en:
Estudos Italianos
Grao (Primeiro idioma da lingua estranxeira correspondente):
Ciencias da linguaxe e estudos literarios
Filoloxía
Linguas aplicadas á comunicación e ao márketing
Linguas aplicadas e comunicación intercultural
Linguas aplicadas e tradución
Linguas e literaturas modernas
Linguas estranxeiras
Linguas modernas
Linguas modernas e as súas literaturas
Linguas modernas e tradución
Linguas modernas e xestión
Linguas modernas, cultura e comunicación
Linguas románicas e as súas literaturas
Linguas, literaturas e culturas románicas
Lingüística
Lingüística e linguas aplicadas
Tradución
Tradución e comunicación intercultural
Tradución e interpretación
Tradución e mediación interlingüística

592013-Xaponés
Licenciatura:
Tradución e interpretación, cursando xaponés como lingua B ou C
Grao en:
Estudos de Asia Oriental, itinerario Xaponés
Tradución e interpretación, cursando xaponés como lingua B ou C
Titulación universitaria superior da área de humanidades e ademais:
Certificado de aptitude ou certificado de nivel avanzado dos ensinos de réxime especial no
idioma xaponés
Calquera titulación universitaria superior e ademais:
Ter cursado un ciclo dos estudos conducentes á obtención da licenciatura indicada ou
venticuatro créditos do grao indicado, xunto co certificado de aptitude ou de nivel avanzado
nos ensinos de réxime especial no idioma xaponés
martes, 5 de marzo de 2019
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592015-Portugués
Licenciatura:
Filoloxía portuguesa
Filosofía e letras (sección filoloxía hispánica, subsección galego-portugués)
Tradución e Interpretación (Primeiro idioma: Portugués)
Grao en:
Ciencias da linguaxe e estudos literarios, mención estudos lusófonos
Estudos portugueses e brasileiros
Galego e portugués: Estudos lingüísticos e literarios
Linguas e literaturas modernas, especialidade portugués
Linguas e literaturas modernas, portugués
Grao (Primeiro idioma da lingua estranxeira correspondente):
Linguas modernas e as súas literaturas
Linguas modernas, cultura e comunicación
Linguas románicas e as súas literaturas
Tradución
Tradución e comunicación intercultural
Tradución e interpretación
Tradución e mediación interlingüística

592017-Ruso
Licenciatura:
Filoloxía Eslava
Tradución e interpretación, cursando ruso como lingua B ou C
Grao en:
Tradución e interpretación, cursando ruso como lingua B ou C
Titulación universitaria superior da área de humanidades e ademais:
Certificado de aptitude ou certificado de nivel avanzado dos ensinos de réxime especial no
idioma ruso
Calquera titulación universitaria superior e ademais:
Ter cursado un ciclo dos estudos conducentes á obtención da licenciatura indicada ou
venticuatro créditos do grao indicado, xunto co certificado de aptitude ou de nivel avanzado
nos ensinos de réxime especial no idiomaruso

martes, 5 de marzo de 2019
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