
 

 

Calendario académico FFT curso 2019-2020 

(modificado na Xunta de Facultade do 25 de maio de 2020) 

 

 

 

Primeiro cuadrimestre 

9 de setembro (luns) Inicio das clases do primeiro cuadrimestre 
23 de setembro (luns) Inicio dos exames da convocatoria de outubro 
18 de outubro (venres) Fin dos exames da convocatoria de outubro 
13 de decembro (venres) Fin das clases do primeiro cuadrimestre 
16 de decembro (luns) Inicio dos exames de avaliación única 1º 

cuadrimestre 
17 de xaneiro (venres) Fin dos exames de avaliación única 1º 

cuadrimestre 
 

Segundo cuadrimestre 

27 de xaneiro (luns) Inicio das clases do segundo cuadrimestre 
24 de abril (venres) Festa do patrón da facultade 
8 de maio (venres) Fin das clases do segundo cuadrimestre 
11 de maio (luns) Inicio dos exames de avaliación única 2º 

cuadrimestre 
22 de maio (venres) Fin dos exames de avaliación única 2º 

cuadrimestre 
19 de xuño (venres) Data límite de entrega de actas das materias do 

segundo cuadrimestre, agás TFG 
22 de xuño (luns) Inicio dos exames da convocatoria de xuño-

xullo 
10 de xullo (venres) Fin dos exames da convocatoria de xuño-xullo 
17 de xullo (venres) Data límite de entrega de actas da segunda 

oportunidade, agás TFG 
 

 

A Xornada de Orientación para o alumnado de 1º terá lugar o día 5 de setembro 
(xoves).  

O día do patrón da FFT celebrarase o 30 de abril de 2020. 



Tendo en conta que para o curso 2019-2020 se impartirán na FFT materias de 54, 
52 e 48 horas, a proposta que se presenta asume o mesmo calendario para todos 
os graos e materias, pero introduce diferencias na duración das sesión, de tal xeito 
que, partindo de quendas horarias de 120 minutos, a duración das clases variará 
segundo o número total de horas de cada materia, entre 105 e 120 minutos, 
segundo se especifica na seguinte táboa: 

Grao  Horas 
x 
materia 

Inicio 
curso 
1ºC 

Fin curso 
1ºC 

Inicio curso 
2ºC 

Fin 
curso 2º 
C 

MINUTOS de 
clase por 
OCO 
HORARIO 

TI 54h. 09/09 13/12/2019  27/01/2020 8 maio 120 min. 
GLE 52h. 09/09 13/12/2019 27/01/2020 8 maio 110 min. 
GCLEL + 
TI + GLE 

48h. 09/09 13/12/2019 27/01/2020 8 maio 105 min. 

 


