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INSTRUCIÓN DO 20/05/2020, DA VICERREITORÍA DE ORGANIZACIÓN 
ACADÉMICA, DE DESENVOLVEMENTO DA RESOLUCIÓN REITORAL DO 27 
DE MARZO DE 2020 SOBRE AS PRACTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS  

Por Resolucións Reitorais do 12 e 13 de marzo de 2020, como consecuencia das 
declaracións de emerxencia sanitaria decretada polo Consello da Xunta de Galicia e do 
Estado de alarma aprobado polo Goberno e autorizado polo Parlamento e das medidas 
de confinamento decretadas, foi necesario suspender todas as actividades presenciais na 
Universidade de Santiago de Compostela, entre elas tamén as prácticas académicas 
externas que se realizan tanto na USC como noutras entidades públicas e privadas. 

Por Resolución Reitoral do 27 de marzo de 2020 reguláronse especificamente as prácticas 
académicas externas establecendo criterios de realización e avaliación. No seu artigo 
terceiro establece que “As prácticas presenciais, curriculares e extracurriculares, manteranse 
suspendidas ata que se poidan realizar en condicións de normalidade. No momento en que se 
recupere a situación de normalidade poderá retomarse a realización das prácticas, sempre que así 
se acorde entre a entidade, os responsables da titulación e o estudantado afectado. A estes efectos, 
o período das prácticas poderase estender ata o 30 de setembro de 2020” 

O “Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, aprobado polo Consello de 
Ministros do 28 de abril, establece unha serie de fases que permiten unha reanudación 
paulatina da actividade e o desconfinamento da poboación en función dunha serie de 
parámetros tanto epidemiolóxicos como económicos.  

En consideración destas novas condicións que poderían permitir a reanudación de parte 
da  actividade produtiva e, polo tanto, de realización de prácticas sempre que se 
garantan as condicións de  seguridade sanitaria, procede desenvolver a Resolución 
Reitoral do 27 de marzo de 2020 conforme ao seu artigo oitavo, que habilitaba á 
Vicerreitoría de Organización Académica e á Secretaría Xeral para adoptar as medidas 
necesarias para facer efectiva esa Resolución. 

Así mesmo, na citada Resolución Reitoral do 27 de marzo de 2020 indicábase que para 
as practicas obrigatorias en titulacións que deran acceso a profesións reguladas se estaría 
ao que regulara o Goberno do Estado.  

 
Por todo o anterior, procede ditar a seguinte Instrución:  

 
Primeiro. Reanudación parcial das prácticas presenciais durante o  período de 
desescalada 

Os centros docentes que así o consideren, poderán retomar a realización das prácticas 
externas das titulacións impartidas pola USC a partir do día 1 de xuño.  

De ser preciso, a data e as condicións de realización poden ser adaptadas ás necesidades 
de cada titulación.  
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A USC autorizará aos estudantes para facer os desprazamentos pertinentes en caso de 
ser necesario. 

A reanudación das prácticas en modalidade presencial non supón a supresión das 
mesmas en modalidade online. As dúas modalidades poderán empregarse 
simultaneamente ou de forma combinada. 

 
Segundo.- Requisitos  

A realización das prácticas presenciais no período de desescalada só poderá realizarse 
naquelas áreas de actividade autorizadas polo Goberno e deberá producirse co acordo 
das tres partes interesadas, o/a estudante, a empresa receptora e o titor académico. 

No caso de que as prácticas xa conten con acordos previos asinados será preciso revisalos 
e incluír as novas datas de desenvolvemento e as modificacións nas condicións de 
realización, de ser o caso. Os cambios formalizaranse mediante unha addenda que será 
asinada polo titor académico, o titor empresarial/institucional e o estudante e engadida 
ao acordo previo.  

 
Terceiro.- Practicas obrigatorias en titulacións que dan acceso a profesións reguladas  

A presente instrución será aplicable tamén no caso das prácticas obrigatorias en 
titulacións que dan acceso a profesións reguladas, se ben estarán suxeitas ao réxime 
establecido, de ser o caso, polas Consellerías competentes na materia. 

 
Cuarto.- Avaliación 

No caso de non impartirse na súa totalidade, as prácticas consideraranse realizadas 
cando se realizaran as suficientes actividades que permitan entender cumpridos os 
obxectivos formativos (un 50% da súa duración). Neste caso procederá elaborar a 
memoria e emitir os informes correspondentes para os efectos da súa avaliación. 

 
Entrada en vigor 

Esta instrución entrará en vigor o día da súa publicación no taboleiro de anuncios 
electrónico da USC e aplicarase para o curso 2019/2020. 

 
A Vicerreitora de Organización Académica, 

Mª Celia Besteiro Rodríguez  
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