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Profesor/a

Traballos ofertados

Castro Pérez, Ladislao

-Simbolismo da auga nos sitemas de creencias
protohistóricos
-A Cultura Castrexa e as divinidades das augas
-Os balnearios castrexos
-Iconografía da Idade do Ferro en Europa
-Arqueoloxía Cognitiva

Comendador Rey, Beatriz

- A arte esquemática no noroeste peninsular (área a
delimitar)
- A Prehistoria Recente na lagoa de Antela e a súa contorna
- Estatuaria na Prehistoria Recente do Noroeste Peninsular
- A variscita na Prehistoria Recente do Noroeste Peninsular
- Ocupación de cavidades naturais durante a Prehistoria
recente en Galicia
- Minería e poboamento na comarca das Frieiras da
Prehistoria recente á época romana

De Uña Álvarez, Elena

- Patrimonio natural. Concepto, investigación, producción
científica (agua, geoformas)
- Patrimonio natural. Puesta en valor y gestión (agua,
geoformas, paisajes)
- Territorio, agua, cultura. Análisis en el ámbito del
poblamiento de Galicia
- Territorio, agua, cultura. Análisis en el ámbito de la
identidad de Galicia
- Agua y paisaje: áreas protegidas (Galicia interior)
- Geodestinos: agua y paisaje en Galicia interior
- Geosonoridad: agua y paisaje en Galicia interior
- Cavidades naturales: categorías, propiedades y significados
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(en Galicia)
- Ocupación de cavidades nataurales en la prehistoria
reciente de Galicia (Estado de la cuestión)
Durany Castrillo, Mercedes

- Traballos de carácter historiográfico sobre temas diversos
da Idade Media
- Organización do territorio na Idade Media
- Mundo rural e mundo urbano na Idade Media
- Auga, espazo e sociedade na Idade Media

Juana López, Jesús de

- Historia política y social contemporánea
- Relacións internacionais
- Nación e nacionalismo

López Díaz, María

- Traballo de revisión bibliográfica de Historia Moderna de
España ou Historia Moderna de Galicia: aspectos políticos,
institucionais e sociais (socioloxía do poder)
- Traballo de investigación ou baleirado de fontes
(arquivísticas, impresas ou dixitais) da Idade Moderna
(relativas a España ou a Galicia)

Prada Rodríguez, Julio

INVESTIGACIÓN E MANEXO DE FONTES(*):
- A represión sobre o Maxisterio ourensán a partires dos
expedientes de depuración
- Delincuencia, marxinalidade e conflito social a partires dos
libros de sentenzas da Audiencia Provincial de Ourense
- O contrabando na provincia de Ourense a partires dos
expedientes do AHPOU
- Prensa e propaganda durante o primeiro franquismo
- A represión sobre as mulleres a partir das fontes xudiciais
militares
- Historia das institucións de poder local na provincia de
Ourense
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA E ANÁLISE
HISTORIOGRÁFICO:
- Historia das mulleres e das relacións de xénero en Galicia
no século XX
- O réxime franquista: apoios sociais, represión e oposición

2

Campus de Ourense

Facultade
de Historia

(unha liña por alumno/a)
(*) En todos os casos as fontes están dispoñibles en copias dixitais
ou en arquivos públicos de Ourense, unha mesma liña poder ser
escollida por varios alumnos/as e é posible presentar unha
proposta en equipo.

Presedo Garazo, Antonio

- Traballo de revisión bibliográfica de Historia Moderna de
España ou Historia Moderna de Galicia: cuestións sociais e
culturais
- Traballo de investigación ou baleirado de fontes
(arquivísticas, impresas ou dixitais) da Idade Moderna
(relativas a España ou a Galicia)

Reboreda Morillo, Susana

- A morte na antigüidade: Exipto, Grecia ou Roma
- Aspectos máis significativos do culto na Antigüidade:
Exipto, Grecia ou Roma
- Deus ou deusa olímpica da antiga Grecia a través das
fontes escritas, iconográficas e arqueolóxicas
- As mulleres na Antigüidade: O exemplo do antigo Exipto,
Grecia ou Roma
- O exército na Antigüidade
- Aspectos significativos da relixión nos poemas homéricos
- A unión entre as divinidades e os humanos na Antiga
Grecia
- O concepto da polis e a cidadanía na Antiga Grecia
- As monarquías helenísticas
- Aspectos socioeconómicos de Grecia ou Roma antiga
- Os sistemas de poder na Antigüidade
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