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1 Persoal Académico 
 
1.1. PDI da titulación 

 
TÁBOA 1.1. 
 

Proposta de cadro de PDI para a titulación (incluíndo profesorado externo, se é o caso) 
Universidade Categoría Total% Doutores% Horas% 

Vigo Titular Escola 1.75% 0% 1.90% 
Vigo Catedrático/a 5.26% 100% 3.34% 
Vigo Asociado/a T3 26.31% 20% 26.56% 
Vigo Titular Universidade 15.78% 100% 12.83% 
Vigo Contratado/a Doutor/a 21.05% 100% 30.24% 
Vigo Catedrático/a Escola 1.75% 100% 0.95% 
Vigo Axudante Doutor/a 5.26% 100% 7.58% 
Vigo Contratado/a Interino/a 7.01% 0% 7.85% 
Vigo Titular Universidade-praza vinculada 1.75% 100% 2.24% 
Vigo Non aplicable (Invitado) 5.26% 0% 1.87% 

 
TÁBOA 1.2. 
 

Cadro de profesorado dispoñible 

Universidade Categoría 
Académica Nº 

Vinculación 
coa 

universidade 

Dedicación 
Nº Doutores Nº 

Quinquenios 
Nº 

Sexenios Total Parcial 

Vigo Titular Escola 1 Permanente X  0 5 0 
Vigo Catedrático/a 3 Permanente X  3 15 13 
Vigo Asociado/a T3 15 Temporal  X 3 -- -- 

Vigo Titular 
Universidade 9 Permanente X  9 27 24 

Vigo Contratado/a 
Doutor/a 12 Permanente X  12 23 25 

Vigo Catedrático/a 
Escola 1 Permanente X  1 5 3 

Vigo Axudante 
Doutor/a 3 Temporal X  3 -- -- 

Vigo Contratado/a 
Interino/a 4 Temporal  X 0 -- -- 

Vigo 
Titular 

Universidade-
praza vinculada 

1 Permanente X  1 -- -- 

Vigo Non aplicable 
(Invitado) 3 Non vinculado  X 0 -- -- 

 
1.2. Outros recursos humanos 

 
TÁBOA 1.3. 

Outros recursos humanos dispoñibles (PAS: Secretaría, Conserxería, Biblioteca, etc.) 

Categoría Experiencia no posto 
(anos) 

Tipo de vinculación 
coa Universidade Dedicación Antigüidade na 

Universidade 
Secretaria do 

Decanato     

Asuntos Xerais (4 
persoas)     

Técnico Instalacións 
Deportivas     

Atención ao 
estudantado de grao 

(3 persoas) 
    

Atención ao 
estudantado de 

máster e 
    



doutoramento (3 
persoas) 

Xestión de centros e 
departamentos (5 

persoas) 
    

Asuntos económicos 
(3 persoas)     

Administradora de 
Campus     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Recursos materiais e servizos 
Dispoñibilidade e adecuación dos recursos materiais e servicios 
 

2.1. Espazos dispoñibles 
 

TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE 
AULAS TEÓRICAS PEQUENAS 

DESCRIPCIÓN XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 
Aula de capacidade pequena. O 

estudantado permanece sentado. O 
mobiliario é de cadeira de distribución e 

organización variable. 

Clases maxistrais a grupos medios e pequenos. 
Exames e outras probas escritas e orais. 
Presentacións por parte do estudantado. Seminarios 
e obradoiros. Proxeccións. Traballos en grupo. 

40-56 estudantes 

DENOMINACIÓN DO ESPACIO E DOTACIÓN 

4 AULAS 
Equipos informáticos de proxección analóxica e dixital para presentacións 
multimedia. Conexión a Internet. Outros medios para a docencia. 
Aulas dotadas de cadeiras individuais con pala de escritura. 

AULAS TEÓRICAS MEDIANAS 
DESCRIPCIÓN XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 

Aula de capacidade mediana. O 
estudantado permanece sentado. O 

mobiliario é de cadeira de distribución e 
organización variable. 

Clases maxistrais a grupos medios e pequenos. 
Exames e outras probas escritas e orais. 
Presentacións por parte do estudantado. Seminarios 
e obradoiros. Proxeccións. Traballos en grupo. 

70-80 estudantes 

DENOMINACIÓN DO ESPACIO E DOTACIÓN 

4 AULAS 
Equipos informáticos de proxección analóxica e dixital para presentacións 
multimedia. Conexión a Internet. Outros medios para a docencia. 
Aulas dotadas de cadeiras individuais con pala de escritura. 
AULAS TEÓRICAS GRANDES 

DESCRIPCIÓN XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 
Aula de capacidade grande. O 

estudantado permanece sentado. 
Mobiliario fixo. 

Clases maxistrais a grupos grandes. Exames e outras 
probas escritas e orais. Presentacións por parte do 
estudantado. Conferencias. Proxeccións. 

110 estudantes 

DENOMINACIÓN DO ESPACIO E DOTACIÓN 
2 AULAS 
Equipos informáticos de proxección analóxica e dixital para presentacións 
multimedia. Conexión a Internet. Outros medios para a docencia. 

 
TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE 

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 
DESCRIPCIÓN XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 

Espacio deportivo dotado de medios 
materiais específicos e medios docentes 
necesarios. 

 

Uso habitual: desenvolvemento de prácticas, 
traballos, exercicios ou proxectos de carácter 
teórico-práctico con uso de material específico. 
Presentación de resultados por parte do 
estudantado. Clases teóricas e prácticas. Titorías en 
grupo. Exames e probas prácticas. Emprégase con 
presenza de profesor en clases teórico-prácticas e 
prácticas, ou en traballo autónomo do estudantado. 

20-25 estudantes 

Ximnasio 

Espazo de 25x14m dotado de diferentes materiais vinculados á educación 
física e o deporte (tapiz de Ximnasia, equipamentos de actividades 
ximnasticas. raquetas de bádminton, balóns de diferentes colores e 
tamaños, …). 
Dispón de megafonía sen fíos. 
Dispón de paredes con illamento acústico e espellos. 

Tatami 

Espazo de 20x14m dotado de chan acolchado e material deportivo de 
anclaxe vertical (aneis, escada horizontal, …). 
Dispón de megafonía sen fíos. 
Dispón de paredes con illamento acústico e espellos. 

Pista de Atletismo  

Recta cuberta de 120m de lonxitude de 4 calles con zona de saltos e 
lanzamentos ubicada no Centro formativo. 
Pista de atletismo de 400m ao aire libre de corda ubicada no Centro Galego 
de Tecnificación Deportiva. Instalación que se emprega grazas aos acordos 
de colaboración da Universidade de Vigo e a Dirección Xeral para o Deporte 
(Xunta de Galicia). 
Dotadas ambas instalacións de pavimento de atletismo de última xeración. 

Pavillón deportivo 

Instalación deportiva polivalente de 45x25m con porterías, canastas e fosos 
de voleibol, que permite a través da ubicación de duas cortinas separadores 
dividir o espazo en tres partes iguais con canchas de voleibol, mini balonman 
e baloncesto. 



Dispón de megafonía sen fíos. 

Rocódromo Situado nun lateral do pavillón cunha dimensión de 6 metros de largo por 8 
metros de alto, con diferentes niveis de dificultade. 

Piscina 

Instalación acuática cuberta de 25 metros de lonxitude por 10 metros de 
ancho de 6 calles, ubicada no Centro Galego de Tecnificación Deportiva. 
Instalación que se emprega grazas aos acordos de colaboración da 
Universidade de Vigo e a Dirección Xeral para o Deporte (Xunta de Galicia). 

Campo de fútbol de herba sintética 
Instalación deportiva ubicada ao aire libre e no Campus Universitario, de 
dimensións 105×70 m. Instalación que se emprega grazas aos convenios de 
colaboración na Universidade de Vigo e o Concello de Pontevedra. 

Sala de musculación 

Instalación deportiva de 80 m2, que contén diferentes aparatos de 
musculación orientados ao desenvolvemento dos diferentes grupos 
musculares. Presenta tamén maquinas de adestramento específicas dos 
deportes (natación, remo, etc.). 

Pantalán para embarcacións 
Instalación deportiva que permite a entrada e saída do río de embarcacións 
de remo e piragüismo. Ubicada a moi poucos metros do campus 
universitario (500m).  

 
 

2.2. Novos espazos necesarios 
 

TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE 
Tipo de espazo 

DESCRIPCIÓN XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 
Sala de fitness e kinesioloxía 
(xa en fase de construcción) 
 

Docencia e investigación. Materias de adestramento 
deportivo, kinesioloxía, fisioloxia do exercicio, 
biomecanica, actividades de fitness, etc. 

Grupos B do grao en 
CCAFyD (20-25) 

Denominación do espazo e dotación material 

Instalación deportiva de 160 m2, que contén diferentes equipamentos 
orientados ao desenvolvemento do sistema neuromuscular dos deportistas 
de rendemento, poboación en xeral, do usuarios con patoloxías 
(dinamómetro funcional, poleas, Peso libre) y cardiovascular (Cinta). 
Presenta tamén maquinas de adestramento específicas dos deportes 
(natación, remo, etc.). 

 
TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE 

Tipo de espazo 
DESCRIPCIÓN XENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDADE 

Fase III da Facultade de 
Ciencias da Educación e do Deporte Docencia e investigación.  

Grupos A y B dos graos e 
dos mestrados e 

programas de 
doutoramento 

Denominación do espazo e dotación material 

No proxecto da Facultade redactado polo estudo de arquitectura de D. Jesús 
Irisarri se contempla una terceira fase que non ha sido executada aínda 
dende 2007. Dadas as necesidades de espazos docentes e investigadores da 
nosa facultade e imprescindible dispor dela para ter una organización 
axeitada do centro. Na Facultade de CCEyD concéntranse o 50% do 
alumnado do noso campus e na actualidade dependemos de que nos cedan 
aulas e outros espazos en outras facultades do campus para poder cubrir a 
nosas necesidades docentes e investigadoras. Esta terceira fase incluía aulas, 
laboratorios e outros espazos de encontro do profesorado e alumnado.  

 
 

2.3. Novos equipamentos necesarios 
 

Novo equipamento 
DENOMINACIÓN E NÚMERO DE 

UNIDADES DESCRIPCIÓN XENÉRICA CUSTE APROXIMADO 

Estruturas para sistema de 
adestramento funcional 

Equipamentos orientados ao desenvolvemento do 
sistema neuromuscular dos deportistas de 
rendemento, poboación en xeral ou usuarios con 
patoloxías 

25000 

 


