
PROPOSTA DE ACORDO DO CONSELLO DE GOBERNO DO 22 DE ABRIL, POLO QUE SE 
REGULA O RÉXIME ESPECIAL DA AVALIACIÓN DO CURSO 2019-2020 COMO CONSECUENCIA 
DA SUSPENSIÓN DA DOCENCIA POLA COVID-19 

O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión 
da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, ordena a suspensión da actividade 
académica educativa presencial en todos os niveis académicos, incluída a ensinanza 
universitaria, e establece que durante o período de suspensión se manterán as actividades 
educativas a través das modalidades a distancia e “on line”, sempre que sexa posible. 

A Resolución Reitoral do 13 de marzo, pola que se adoptan medidas para a execución do acordo 
de suspensión de actividades, establece a suspensión das "actividades docentes presenciais, 
tanto de títulos oficiais como de títulos propios". Isto non implica, porén, a paralización total da 
actividade docente, senón que, conforme indica a Resolución, as actividades suspendidas 
“sempre que sexa posible, serán substituídas por actividades non presenciais atendendo ás 
particularidades de cada titulación". A Resolución precisa, ademais, que as medidas acordadas 
son aplicables "tanto aos estudos oficiais (grao, máster e doutoramento) coma aos títulos 
propios. Tamén a calquera outro tipo de actividade docente presencial realizada na USC (Cursos 
de Formación, Cuarto Ciclo, Escolas Deportivas, Cursos de Idiomas, Cursos de Extensión 
Universitaria…etc.)". 

A Resolución Reitoral do 23 de marzo regulou o procedemento para a modificación das guías 
docentes de cara á adaptación das actividades á nova realidade derivada da suspensión da 
docencia presencial. 

Vista a evolución da pandemia, ante a prolongación das medidas de confinamento, de momento 
ata finais de abril, na reunión entre os Reitores e a Consellería do día 6 de abril valorouse a 
conveniencia de prolongar a docencia non presencial durante todo o período lectivo que resta 
deste segundo cuadrimestre.  

Ao mesmo tempo, por Resolución do 7 de abril, tendo en conta tamén o acordado nesa reunión 
sobre a necesidade de garantir unha formación de calidade, e á vista da Instrución da Secretaría 
Xeral de Universidades do 7 de abril, adoptáronse medidas para asegurar a calidade da docencia 
non presencial.  

É agora o momento tamén de adoptar as medidas precisas para ordenar o proceso de avaliación 
nestas circunstancias especiais, modificando o calendario académico deste curso, a normativa 
de planificación académica e as normativas de permanencia e avaliación. E así, logo de oídos 
os/as Decanos/as e os/as Directores/as de Centro, os/as Directores/as de Departamento, os/as 
representantes sindicais do PDI e a representación do estudantado, e por proposta do equipo 
de goberno, o Consello de Goberno, na súa xuntanza do 20 de abril de 2020 ACORDOU aprobar 
o seguinte

PROPOSTA



 

 

RÉXIME ESPECIAL DA AVALIACIÓN DO CURSO 2019-2020 COMO CONSECUENCIA DA 
SUSPENSIÓN DA DOCENCIA POLA COVID-19 

Artigo 1. Obxecto 

Constitúe o obxecto desta norma a regulación especial da avaliación correspondente ao curso 
2019/2020, derivada das medidas excepcionais de suspensión da actividade docente e peche de 
instalacións como consecuencia da COVID-19. 
 
Artigo 2. Principios 

A avaliación da actividade docente deste segundo cuadrimestre responderá aos seguintes 
principios: 
a) Flexibilidade, para adaptarse á situación especial do estudantado nun contexto excepcional. 

b)  Garantía de que todo o estudantado poida participar nas probas programadas en 
condicións axeitadas. 

c) Preferencia polos mecanismos de avaliación non presencial, que non requiran da realización 
de exames. 

d) Realización de probas presenciais unicamente cando resulte imprescindible por non resultar 
viables outras modalidades de avaliación. 

e) Garantía de continuidade do proceso formativo de forma que o impacto sobre o 
estudantado sexa mínimo. 
 

Artigo 3. Modalidades de avaliación 
 
1. Contémplanse tres modalidades de avaliación: 

a. Avaliación non presencial sen probas específicas. 
b. Avaliación con probas específicas non presenciais. 
c. Avaliación con probas presenciais. 

 
2. Sempre que resulte posible, a avaliación realizarase a través de procedementos non 

presenciais baseados na avaliación continua que non esixan a realización de exames ou 
probas específicas.  

 
3. Cando para a avaliación resulte necesaria a realización de exames ou probas específicas, 

sempre que sexa posible, deberá optarse pola celebración destas de xeito non presencial. 
 

Para a realización de probas específicas de carácter non presencial deberá terse en conta se 
os/as alumnos/as afectados/as poden dispoñer de medios adecuados para a súa realización. 

PROPOSTA



 

 
Ao mesmo tempo, deberase asegurar tamén a identidade e o carácter persoal da proba a 
realizar.  

 
4. Só cando non resulte posible a avaliación non presencial, sen ou con probas específicas, 

poderá preverse a avaliación baseada na realización de probas presenciais.  
 
En todo caso, a realización de probas presenciais queda supeditada á súa viabilidade en 
función das normas que diten as autoridades en materia sanitaria. Polo demais, na 
realización destas probas deberá garantirse o cumprimento dos requirimentos de 
seguridade que sexan de aplicación. Para este fin elaborarase un protocolo que determine 
as condicións de acceso aos espazos docentes, as características dos espazos en que se van 
desenvolver as probas e os equipos e medidas de protección necesarios. 

 
5. No caso de que algún alumno/a non poida realizar a proba prevista en condicións similares 

ao resto deberán preverse probas alternativas para a súa avaliación que aseguren a 
igualdade de oportunidades. Para tal efecto o/a profesor/a responsable deberá contactar 
co alumnado a través das canles que veña utilizando habitualmente. 

 
Artigo 4.- Regras especiais para a avaliación do segundo cuadrimestre 
 
Atendendo ás circunstancias excepcionais nas que se desenvolveu a docencia en boa parte do 
segundo cuadrimestre do curso 2019/2020, na avaliación das materias do mesmo, tanto na 
primeira coma na segunda oportunidade, teranse en conta as seguintes regras: 
 
1. A valoración da asistencia como criterio específico de avaliación deberá limitarse ás 

actividades desenvoltas durante o período de docencia presencial, polo que deberá 
revisarse a súa ponderación na cualificación final. A participación no conxunto de 
actividades desenvolvidas, tanto de carácter presencial coma non presencial, si poderá 
tomarse en consideración para os efectos da avaliación continua que se leve a cabo. 

 
2. As actividades, especialmente as probas específicas de carácter non presencial, deberán 

programarse axeitadamente para que non se produzan sobrecargas excesivas de traballo 
nin solapamentos con outras materias que dificulten a súa realización. 

 
3. Para que esta situación excepcional non vaia en detrimento do expediente do alumnado, 

unha vez superada unha materia, esta recibirá unha cualificación que como mínimo será a 
correspondente á nota media do expediente do alumno/a. No caso de que a cualificación 
obtida na materia fose superior a esa nota media, no expediente reflectirase a cualificación 
obtida. A Secretaría Xeral ditará unhas instrucións específicas acerca do procedemento que 
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se seguirá para implementar esta medida.  
 

  
Artigo 5. Calendario de exames 
 
Cada Centro fixará as datas de celebración dos exames presenciais e non presenciais de cada 
oportunidade deste segundo cuadrimestre respectando o seguinte calendario.  
 
1. CALENDARIO DE EXAMES 
 
A) Primeira oportunidade. As datas posibles para as distintas modalidades de avaliación serán 

as seguintes: 
1. Avaliación sen probas específicas: desde o 15 de maio ata o 5 de xuño. 
2. Avaliación con probas específicas: desde o 1 ao 27 de xuño. As probas presenciais, 

de ser o caso, deberán programarse a partir do 15 de xuño. 
B) Segunda oportunidade. As datas posibles de exame da segunda oportunidade serán desde 

o 1 de xullo ata o 22 de xullo. Dentro destas datas posibles os Centros programarán as probas 
da segunda oportunidade correspondentes tanto ao primeiro cuadrimestre como ao 
segundo.  

 
2. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
As data límite para a publicación de resultados das probas serán as seguintes: 

1. Primeira oportunidade (materias de segundo cuadrimestre): 30 de xuño. 
2. Segunda oportunidade (materias de primeiro e segundo cuadrimestre): 24 de xullo. 

 
3. REVISIÓN 
 
As datas de revisión das cualificacións e probas deben fixarse dentro dos 5 días seguintes á data 
de publicación dos resultados, sen que, en ningún caso, poidan ir máis aló do 3 de xullo (para a 
primeira oportunidade) e do 27 de xullo (para a segunda oportunidade). 
  
4. PECHE DE ACTAS 
 
O peche de actas da primeira oportunidade terá lugar o 5 de xullo e o da segunda oportunidade 
o 30 de xullo. 
 
Artigo 6. Publicación de calendarios e modificación das guías docentes 
 
1. Antes do 24 de abril cada profesor/a deberá comunicar ao Centro cal vai a ser a modalidade 
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de avaliación que se vai aplicar nas súas materias, tanto do segundo cuadrimestre (primeira 
e segunda oportunidades) coma do primeiro (segunda oportunidade), co fin de que se 
poidan elaborar os calendarios de exames. 

 
2. As modalidades de avaliación para cada materia, así como as datas de celebración dos 

exames, deberán facerse públicas antes do 30 de abril, a través da modificación das guías 
docentes e da publicación dos calendarios polos Centros. Esta información deberá poñerse 
en coñecemento do estudantado afectado. 

 
 
Artigo 7. Presentación e defensa de TFG e TFM 
 
1. Os TFG e TFM poderán defenderse con carácter xeral desde o 6 ao 24 de xullo e desde o 3 

ao 30 de setembro de 2020. Excepcionalmente poderán defenderse ata o 30 de novembro 
de 2020, cando, por diversas circunstancias, o traballo non puidera presentarse e 
defenderse dentro do prazo ordinario. 

 
2. Os centros determinarán a data límite de entrega dos traballos en función das datas 

previstas de lectura.  
 
Disposición adicional primeira. Instrucións sobre realización de probas 
 
A Vicerreitoría de Organización Académica e a Secretaría Xeral ditarán as instrucións ás que 
deben de adaptarse tanto as probas específicas non presenciais como as probas presenciais. 
 
Disposición adicional segunda. Adaptación do previsto á evolución das condicións sanitarias 
 
Autorízase á Secretaría Xeral para modificar o calendario previsto para adaptar a realización das 
probas ás limitacións que puideran impoñer as autoridades sanitarias en función da evolución 
da COVID-19. 
 
Entrada en vigor.   
 
Este acordo entrará en vigor o día da súa publicación no taboleiro electrónico da USC.  
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