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Limiar 

A situación excepcional que vivimos está a supoñer grandes trastornos en todos os 
ámbitos da nosa sociedade. Como é obvio, o mundo universitario non é alleo a esta crise 
sen precedentes e por iso consideramos que dende EGEA —como asociación de 
estudantes que é— debíamos colaborar na medida do posible na busca de solucións 
para desenvolver e pechar o curso académico do mellor xeito posible. Por iso, decidimos 
lanzar un formulario no que se recollesen as opinións, preocupacións e situacións 
particulares do alumnado de Xeografía; coa intención de que esa información poida ser 
de utilidade para o Departamento de Xeografía, a Facultade de Xeografía e Historia e, 
en xeral, para os responsables da toma de decisións académicas da Universidade de 
Santiago de Compostela. Así, os/as estudantes foron preguntados sobre os seguintes 
asuntos: 

• Acceso á internet 
• Comunicación coa universidade e cos profesores do curso académico 
• Cambios de formato na avaliación das materias 
• Carga de traballo actual 
• Desenvolvemento das clases online 
• Inconvenientes do curso a distancia 
• TFGs, TFMs e prácticas externas 

A enquisa combinou preguntas abertas e pechadas, para que o alumnado puidesen 
expresar as súas inquedanzas máis particulares á par que se recollesen datos estatísticos 
reveladores. En total, cubríronse 51 formularios, dos cales arredor dun 40% se 
corresponden con estudantes de 4º curso de grao —os cales se poden ver máis 
afectados á hora de rematar os seus estudos académicos—. 

Acceso á internet 

En primeiro lugar, cabe destacar que a maior parte do alumnado (o 86% dos enquisados) 
está a pasar o confinamento no domicilio familiar. Isto contrasta co 67% de mozos e 
mozas que antes desta crise vivían en Santiago de Compostela. Se temos en conta que 
a conexión á internet en moitos núcleos rurais é peor á da capital galega, enténdese o 
seguinte resultado: 
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Por sorte, a maioría dos enquisados afirman que a súa conexión é boa ou aceptable. No 
entanto, a situación daquelas persoas que teñan unha conexión de peor calidade 
atópanse nunha situación de desvantaxe. Como elas mesmas indicaron, poden darse 
situacións de posibles interrupcións durante o desenvolvemento de clases en liña ou, o 
que sería peor, a posibilidade de quedar sen fío durante a realización dun exame a 
distancia. Nese senso, un alumno sinalou que lle resultaba imposible seguir a materia de 
SIX, pois con só fallarlle a conexión un intre perdía o fío para continuar co seguinte paso 
do exercicio. Alén do que é a propia conexión á rede, houbo un alumno que sinalou que 
tiña que compartir o ordenador, polo que dispoñía de moito menos tempo que os 
demais dos seus compañeiros para realizar os traballos ou actividades pertinentes. 

Comunicación coa universidade e cos profesores do curso académico 

A imprevisibilidade da crise actual supón que en calquera órgano de goberno se teñan 
que tomar moitas decisións nun prazo de tempo moi curto. Con todo, para o caso da 
USC o 51% do alumnado de Xeografía considera que a achega de información por parte 
da universidade —ben sexa a través do correo electrónico, web, etc.— non está a ser 
boa, por un 29% que a considera regular e só un 18% que a ve aceptable. 

Agora ben, as valoracións mudan ao ser preguntados pola achega de información por 
parte dos docentes dos cursos nos que se atopan matriculados. Así, ata un 47% dos 
enquisados considéraa boa o aceptable; por outro 47% que a ve regular e un 6% como 
mala. Porén, esta situación admite importantes matices. Só un 31% do alumnado afirma 
que todos os profesores se puxeron en contacto con eles para adaptar o 
desenvolvemento das materias á situación actual. Un 26% admite que a maioría deles 
tamén contactaron; mais hai un 37% que expresa que só algúns docentes se 
comunicaron para facilitar información sobre a nova realidade da disciplina. 

Cambios no formato de avaliación das materias 

A pesares dos datos anteriores, si é certo que ata un 71% do alumnado confirma que 
todos os profesores lles mandaron traballos, actividades ou prácticas para realizar 
dende a casa. Outro 18% afirma que así o fixeron a maioría dos docentes. 

 

A diferenza entre estes datos e os resultados constatados no anterior punto poden 
deberse a que, se ben practicamente todos os docentes mantiveron a esixencia de 
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traballo práctico ao alumnado, os estudantes senten aínda falta de información sobre 
os criterios que serán empregados para as cualificacións académicas finais. As dúbidas 
entorno ao sistema de avaliación é un dos aspectos que máis preocupación está a xerar 
entre o alumnado, cansos xa das incertezas e da falta de información ao respecto. En 
efecto: 

 

Nesta gráfica cabe destacar algunhas das respostas máis detalladas:  

“Os profesores, mediante a ferramenta do correo electrónico, dinnos que non poden 
aportarnos esta información. Eles mesmos admiten que non existe un consenso sobre se 
haberá exames ou seremos evaluados polas prácticas realizadas” 

 “En todas me informaron. O problema é que nin eles mesmos sabían como ían facer. 
Polo que, durante esta tempada, nos foron dando distintas versións de como vai ser o 
método de avaliación. Isto é no referente ás materias deste cuadrimestre. Por outra 
banda, nas materias que teño que recuperar do primeiro cuadrimestre e do ano pasado, 
non recibín ningunha información”. 

Nos casos nos que se definiron as propostas de avaliación, máis da metade do alumnado 
as valora de xeito positivo. Algúns deles salientan a flexibilidade coa que se adaptaron 
as materias: anulando entregas asociadas a saídas de campo nalgúns casos e 
propoñendo traballos como método de avaliación no canto de exames. Con todo, 
algunhas das respostas consideraban que este modelo non se podería aplicar a todas as 
materias, especialmente naquelas de carácter máis teórico. Ademais, algúns estudantes 
consideran que este modelo pode chegar a ser inxusto con aquel alumnado que non 
dispoña do acceso adecuado aos medios técnicos necesarios para desenvolver as 
labores que se lle requiren. 

Dende logo —sexa o caso das materias nas que xa se avanzou en formas de avaliación 
alternativas como daquelas que non— esta é unha situación que supera os límites do 
Departamento, polo que haberá que esperar ás futuras resolucións reitorais que 
establezan un marco para a resolución destas problemáticas. Porén, se desde o órgano 
de goberno central da USC se opta por solucións flexibles a cada contexto, é interesante 
coñecer as opinións do alumnado do Grao de Xeografía e Ordenación do Territorio 
respecto ao xeito no que se debería de resolver o curso académico actual. 
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A maioría (70%) pensa que a avaliación mediante traballos e prácticas é a opción máis 
axeitada, do mesmo xeito que manifestaron a maioría das persoas que recibiron 
propostas de avaliación nese senso. Porén, outros alumnos matizan que este método 
debe de adaptarse en función de cada materia e dos seus contidos, pois no caso 
daquelas de carácter máis teórico é difícil de aplicar este deseño mantendo a mesma 
capacidade de aprendizaxe. Por outra banda, un 14% dos estudantes pensa que este 
non sería un formato adecuado e que se debería de dar o curso por rematado. 

Respecto á posible realización de exames, existen diversas posturas. Hai alumnos que 
consideran que de ningún xeito se deberían de realizar exames, posto que non se 
poderán realizar de forma presencial e que existen desigualdades na conexión á internet, 
o cal podería comprometer a súa correcta realización. Así, algúns estudantes apostan 
polos traballos e prácticas como método exclusivo de avaliación, mentres outros 
consideran que se debería de avaliar polas actividades xa realizadas ata o momento no 
que se cancelaron as clases presenciais. Outros alumnos, dando conta das mesmas 
dificultades, expresan que no caso de ter que realizar algún exame —dada a dificultade 
para traducir contidos moi teóricos en prácticas para realizar dende a casa—, este 
debería ter un formato tipo test. Por último, hai quen defenden a posibilidade de 
retrasar os exames, ata o mes de setembro chegado o caso, mais iso representa outra 
serie de problemáticas relativas á coordinación con prazos de matrícula, solicitude de 
becas... alleos á USC. Con todo, esta opción si sería viable para o alumnado de 1º, 2º e 
3º curso que continúe cos seus estudos. 

Valoracións da carga de traballo actual 

Ante a cuestión sobre a carga de traballo actual, as valoracións dos estudantes é dispar. 
En primeiro lugar —e a pesares de que, como se veu no anterior punto, a maioría dos 
alumnos consideran que ser cualificados polos traballos é a vía máis axeitada para o 
devir do curso académico— cabe destacar que existe unha sensación bastante xeral de 
que a carga de traballo é excesiva (o 70% dos enquisados así o cre). Moitos consideran 
que se lles demandan demasiadas tarefas —acumulándose as de varias materias— e 
que estas deben ser entregadas en prazos moi reducidos, con escasa separación entre 
elas. En todo caso, algúns especifican que esa concentración só se dá en materias 
concretas, mais  non sucede así coas demais. Outra queixa relacionada cos traballos que 
se lles requiren é que con eles non avanzan en contidos e, polo tanto, non os consideran 
demasiado útiles para a súa formación. Tamén están os alumnos que, pola súa parte, 
consideran esta carga de traballo aceptable e comprensible, xa que é necesaria para ter 
material co que ser avaliados. 

Tamén hai alumnos/as que valoran a carga de traballo como aceptable para un curso 
normal, pero que as circunstancias actuais son ben distintas, e senten que iso moitas 
veces non se ten en conta. Por unha banda, algúns alumnos consideran que sen o 
reforzo que supoñen as clases presenciais, resulta máis complexa a elaboración das 
tarefas que se lles demandan. Outros alumnos explican que isto se debe á falta de 
concentración para poder ocuparse de forma plena nas súas actividades académicas. 
Neste senso, un estudante escribiu o seguinte:  
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“A carga de traballo sería asumible nunha situación normal pero a falta de recursos 
económicos e vitais, en moitos casos sumado ás incertidumes sobre o futuro e algúns cos 
nosos seres queridos enfermos, fan que o curso sexa inasumible para moitos de nós...”  

Así, algúns alumnos demandaban maior comprensión por parte dalgúns profesores, 
traducido nunha maior flexibilidade nas entregas para poder desenvolver as tarefas 
académicas. Porén, noutras respostas valorábase precisamente “que a maior parte 
profesorado ten en conta os posibles problemas á hora de entregar os traballos, o que 
axuda a reducir certa presión”. Por último, cabe apuntar que, tal e como sinalou algún 
alumno, realizar traballos grupais vólvese moito máis difícil neste contexto. 

Desenvolvemento das clases online 

Os estudantes do Máster Universitario en Planificación e Xestión do Desenvolvemento 
Territorial, como xa remataran as clases, foron discriminados nesta pregunta. Arredor 
do 83% do alumnado afirma que tivo clase en formato online, por un restante 17% que 
expresa o contrario. Atendendo a esta última cifra, descubrimos que se corresponde cos 
alumnos de primeiro curso que realizaron a enquisa. Con todo, algúns deles matizaban 
que, no canto de clases online como tal, estaban a recibir podcast e audios cos que seguir 
o temario —mais sen a capacidade de interacción entre si e co profesorado—. A maioría 
dos que responderon de xeito afirmativo, pola súa parte, mencionan que só tiveron 
clases virtuais —baixo plataformas tipo Microsoft Teams— nunhas poucas materias. 
Deste formato algún alumno destacou o seu bo funcionamento, aínda que tamén houbo 
outros que afirmaron que este medio non substitúe para nada a dinámica das clases 
presenciais e non serve para avanzar nos contidos. Tamén se mencionou que en 
determinada materia abriron un chat co profesor, mais que este medio non resulta 
cómodo nin efectivo. Por outra banda, recolléronse testemuñas como a dunha persoa 
que non puido asistir a unha clase por problemas coa conexión a internet, ou doutra que 
non dispón de micrófono e altofalante para poder intervir nas conversas. 

Inconvenientes do curso a distancia 

Algunhas das desvantaxes do formato de clases non presenciais xa foron sinaladas ao 
longo dos anteriores apartados. Con todo, considerouse un aspecto o suficientemente 
central como para merecer un apartado de seu. Á marxe das posibles dificultades 
provocadas por unha mala conexión á internet ou a falta de medios técnicos, moitas 
observacións apuntaban cara as limitacións para unha interacción fluída entre profesor 
e alumnado. Por exemplo, sinalaban o custoso que era resolver as posibles dúbidas ou 
que os contidos se tiñan que explicar —necesariamente— de forma moito máis lenta 
debido, entre outros motivos, a interrupcións na conexión. Para moitos, a falta de 
dinamismo, interacción e debate a través das plataformas web, así como a falta de 
concentración nos fogares, levábaos a afirmar que a través de este tipo de medios non 
estaban a aprender case nada. Neste punto, resulta interesante a idea dun alumno que, 
para o caso da materia de SIX, consideraba que era preferible que se deixase pendurado 
o material para que cada un puidese asimilar a información ao seu ritmo. Porén, iso 
supón un esforzo autodidacta importante que tamén valoraron como un inconveniente. 
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Tal vez, o deseño de métodos mixtos podería ser o formato máis axeitado para avanzar 
nos contidos. 

TFGs, TFMs e prácticas externas 

De momento, o alumnado expuxo a súa incerteza acerca de como se resolverá este 
asunto. Os prazos de defensa dos TFGs e TFMs seguen a ser os mesmos, a expensas de 
que cada universidade do Estado español tome as medidas que considere necesarias. 
Hai que ter en conta que o estado de alarma actual afecta de cheo á práctica totalidade 
dos traballos universitarios. Por unha banda, porque non se pode acceder aos contidos 
dos que dispoñen as bibliotecas. Por outra, e máis específica para a nosa disciplina, 
porque non é posible realizar traballo de campo. 

Se ben algún alumno manifestou que tal vez tería que adaptar os obxectivos e plan do 
traballo á nova situación, iso non é posible para a maioría dos casos nos que xa se 
avanzou moito nunha determinada liña. Non se sabe cando rematará o estado de alarma 
que impide a mobilidade mais, se iso se prolonga, suporá unha enorme dificultade para 
o desenvolvemento de TFGs e TFMs con parte práctica. Aínda que se restablecese a 
mobilidade para a segunda convocatoria de xullo, habería moi pouca marxe para recoller 
datos sobre o terreo, analizalos e incorporalos aos resultados do traballo e deles extraer 
unha serie de conclusións. Por iso, considérase aquí máis imprescindible que en calquera 
dos outros casos flexibilizar os prazos de entrega. Dito isto, se cada universidade decide 
establecer novas datas para a defensa dos traballos finais, isto pode supor un enorme 
prexuízo para aquel alumnado que quixese proseguir coa súa formación en outras 
entidades de formación superior e non poida matricularse por diferentes quendas en 
cada centro. 

A situación nos casos das prácticas externas concirne especificamente ao alumnado de 
máster, xa que os de cuarto as teñen rematadas. Neste caso, optouse pola flexibilidade 
para cada situación: nalgúns casos están a ser desenvolvidas por medios telemáticos e 
noutros foron aprazadas ata a restitución de certa “normalidade”. No entanto, nestes 
casos pode darse a mesma situación que cos TFGs e TFMs se a súa realización se atrasa 
o suficiente como para que se solape co inicio do novo curso académico noutras 
universidades ou para a solicitude de determinadas becas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Conclusións e Recomendacións 

O traballo realizado dende EGEA Santiago ten como único obxectivo a busca das 
mellores solucións para a finalización do presente curso académico. Apostamos por 
levar a cabo unha crítica construtiva e sosegada, primando a procura de puntos de 
encontro no canto de posicións enfrontadas, que só axudan a enturbar unha situación 
xa de por si complicada. Neste senso, gustaríanos aportar unha serie de recomendacións 
dirixidas aos diferentes estamentos universitarios: 

Para os estudantes: 

- Aínda que os estudantes son o colectivo máis afectado, tamén deben comprender 
que a situación é complicada para o profesorado e o persoal administrativo, pois 
ninguén estaba preparado para unha situación semellante. O profesorado viuse 
forzado a adaptarse a un sistema docente en liña, con materias de diferente 
contido, en cursos diferentes e inclusive en facultades distintas, polo que é 
comprensible que a comunicación ou as solucións aportadas fosen mellorables.

- Entre as capacidades que deben adquirir os estudantes universitarios tamén está a da 
aprendizaxe autónoma (seguindo as directrices dos docentes). Na nosa opinión, 
non está xustificadas ás queixas sobre a incorporación de novos contidos, sempre e 
cando estes continúen o programa da materia e se axusten ás dificultades da actual 
realidade.

- Facemos un chamamento á solidariedade entre compañeiros/as, axudando en todo o 
posible a aqueles que están máis desfavorecidos. 

Para o profesorado: 

- Pregamos que manteñan informados ao alumnado sobre a situación de cada materia.

- Que teñan en conta a situación do alumnado máis desfavorecido á hora de definir o
sistema de avaliación.

- Que notifiquen aos estudantes, coa maior prontitude posible, do sistema de avaliación
escollido para cada materia.

- Que se aposte por métodos de avaliación non presenciais e coa máxima flexibilidade
nos prazos, como a entrega de traballos, memorias, prácticas, etc., permitindo así que
o alumnado se poida adaptar o mellor posible a actual situación.

- Que exista unha coordinación entre os docentes á hora de realizar clases en liña, para
evitar solapamentos. Mantendo, se é posible, os mesmos horarios das aulas que durante 
o curso.

- Que a carga de traballo e a duración das clases telemáticas se reduza, dado que que é
imposible que os estudantes poidan ofrecer o mesmo nivel de esforzo na actual
situación de confinamento.
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- Reforzar a figura de titor de TFG e TFM coa finalidade de que o estudante poida realizar
o traballo de maneira máis dirixida. 

Para a dirección do Departamento de Xeografía, o Decanato da Facultade De Xeografía 
e Historia e para os órganos de xestión da USC: 

- Aumentar a flexibilidade dos prazos académicos todo o posible.

- Ofrecer solucións no caso de que a defensa de TFGs, TFMs e a realización de prácticas
externas non se poidan realizar de maneira presencial.

- Facilitar o acceso gratuíto a recursos en liña de interese para os estudantes de
Xeografía, cuxa capacidade se veu notablemente reducida por causa do peche das
bibliotecas e a imposibilidade de acceso a recursos na rede mediante Eduroam.

Herbón, a 18 de abril de 2020 

Rubén Boga González 

Presidente de EGEA 


