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MODELO DOCENTE Y CALENDARIO PARA O CURSO 
2021-2022 
 
Atendendo as instruccións do 1 de xullo de 2021 da Secretaría Xeral de Universidades, 
de previsión de medidas de adaptación das universidades do Sistema Universitario de 
Galicia para o curso 2021/2022, en referencia á transición da situación de 
presencialidade adaptada do curso 2020/2021 á situación de normalidade adaptada 
prevista para o curso 2021/2022, e ás indicacións relacionadas no documento de 
procedemento para a elaboración do Plan Docente Anual aprobado en Consello de 
Goberno do 25/02/2021, e o calendario académico para o curso 2021_2022 proposto 
pola UDC, proponse Calendario Académico, Horarios e Datas de Exame do Primeiro 
Cuadrimestre para o curso 2021-2022 
 
 
En Oleiros a 12 de xullo de 2021 
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FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A 
EDUCACIÓN FÍSICA 

GRAO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE 

Calendario Académico, Horarios e Datas de Exame do Primeiro 
Cuadrimestre para o curso 2021-2022 

 
CALENDARIO ACADÉMICO 

Curso Académico 2021-2022 

Inicio: 6 de setembro de 2021 Remate:  31 de agosto de 2022 

Consideraránse estudantes do curso académico 2021/2022 aqueles que deban ser avaliados das 
Prácticas/TFG/TFM en segunda oportunidade, cuxas actas son asinadas e entregadas o 30 de setembro, 2022, 
segundo o establecido neste calendario 

1º Cuadrimestre 

Inicio: 6 de setembro de 2021 Remate:  22 de decembro de 2021 

2º Cuadrimestre 

Inicio: 31 de xaneiro de 2022 Remate:  13 de maio de 2022 

 
CALENDARIO DE EXAMES: 

CONVOCATORIA DATAS PECHE DE ACTAS 
Adianto de 
oportunidade 

Do 22 de novembro de 2021 ao 10 de decembro 
de 20211 

17 de decembro de 2021 

1º Cuatrimestre Do 10 ao 27 de xaneiro de 2022 10 de febreiro de 2022 
Prácticas/TFG (Ver documento específico Prácticum e 
TFG) 

4 de marzo de 2022 

2º Cuatrimestre Do 18 de maio ao 7 de xuño de 2022 21 de xuño de 2022 
Prácticas/TFG (Ver documento específico Prácticum e 
TFG) 

8 de xullo de 2022 

2º Oportunidade Do 22 de xuño aou 15 de xullo de 2022 22 de julio de 2022 
 Prácticas/TFG (Ver documento específico Prácticum e 

TFG) 
30 de septiembre de 2022 

 
 
DATAS NON LECTIVAS 
 

- Do 23 de decembro de 2021 ata o día 7 de xaneiro de 2022 (ámbolos dous 
incluidos) 

- 28 de xaneiro de 2022 pola festividade do día da universidade 
- 28 de febreiro 
- 1 de marzo de 2022 
- 8 de Abril de 2022 (Patrón do Centro) 
- Do 11 ao 18 de abril do 2022 (ámbolos dous incluidos) 

 
1  As datas de avaliación correspondentes ao adianto de oportunidade serán estabrecidas só en caso de 
existir solicitudes 
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- Así mesmo, posuirán carácter festivo os días das festas oficiáis do Estado, 
Comunidade Autónoma e das cidades onde estea cada centro, así como o día da 
festividades de cada un deles. 

 
Coa finalidade de aproveitar ao máximo os días lectivos, sempre que as festividades da 
universidade coincidan en martes ou xoves celebraránse o luns ou venres máis próximo; 
se coinciden en mércores trasladaránse ao venres. As que coincidan en sábado, domingo 
ou festivo celebraránse o día anterior ou o seguinte día lectivo. 
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Abreviaturas:  
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DATAS DE EXAME 

Curso 2021-2022 

1º CURSO: 09:00 HORAS 
CODIGOREC MATERIA Do 10 ao 27 de xaneiro de 

2022 * 
01        Pedagoxía da actividade física e do deporte  10-11 

04        Bases da educación física e deportiva  13-14 
06        Habilidades atléticas e a súa didáctica 17-18 
09        Habilidades ximnásticas e a súa didáctica   20-21 
10        Fútbol e a súa didáctica  24-25 
 
 
2º CURSO: 15:30 
CODIGOREC MATERIA Do 10 ao 27 de xaneiro 

de 2022 * 
15        Socioloxía da actividade física e do deporte  10-11 
17        Balonmán e a súa didáctica  20-21 
14        Biomecánica do movemento humano  13-14 
12        Aprendizaxe e control motor  17-18 
19        Habilidades de deslizamento e a súa didáctica  24-25 
 
 
3er CURSO: 18:00 
CODIGOREC MATERIA Do 10 ao 27 de xaneiro 

de 2022 * 
21        Metodoloxía de investigación en actividade 

física e deporte  
17-18 

23        Actividade física saudable e calidade de vida I  13-14 
25        Fisioloxía do exercicio II  10-11 
28        Expresión corporal e danza  20-21 
29        Creación e dirección de empresas deportivas  24 
31        Iniciación en deportes II (Natación)  27 
31        Iniciación en deportes II (Golf)  27 
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4º CURSO: 11:30 
CODIGOREC MATERIA Do 10 ao 27 de xaneiro 

de 2022 * 
35        Planificación do proceso de ensino/aprendizaxe 

da actividade física e do deporte  
13-14 

36        Actividade física saudable e calidade de vida II  10-11 

37        Teoría e práctica do adestramento deportivo  17-18 

38        Dirección e xestión deportiva  20-21 
 
 
 
 
* Nos casos de asignaturas desenvoltas por 4 ou 6 grupos de estudantes asignanse duas datas 
de exame considerando a posibilidade de que a proba escrita sexa de xeito presencial: a 
primera data corresponderia aos grupos ABC e a segunda aos grupos DEF. No caso dun único 
exame realizaríase na primeira data. 
Os exames que impliquen competencias motrices poderánse facer nos mesmos días ou noutras 
datas acordadas entre profesor e estudantes. 
En calqueira situacións de avaliación comunicaráse no prazo estabrecido ao Vicedecanato de 
Organización Académica por mor da coordinación e asignación de aulas e outras instalacións a 
estos efectos 
 


