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Introdución  

 

 

A suspensión das clases presenciais na Universidade Española, derivada do virus  
SARS-CoV-2 e da enfermidade COVID-19, afecta non só á metodoloxía docente, senón tamén ás probas de 
avaliación continua e exames ou probas globais con presenza física do estudantado en aulas e/ou laboratorios, 
que estivesen convocadas neste período, así como ás convocadas nos próximos meses, en función do tempo 
que dure a prohibición de asistir aos centros. Recentemente, as medidas de confinamento aumentaron (Real 
decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, BOE 29/03/2020), por tanto, non se coñecen as datas exactas nin 
predicibles do retorno ás aulas. Co fin de dar maior seguridade e tranquilidade ao noso alumnado e 
profesorado, a UDC tomou a decisión de rematar o curso 2019/2020 de forma non presencial, tanto para o 
período de docencia como para o de avaliación; isto afecta ás materias do segundo cuadrimestre, do primeiro 
e mais ás anuais. 

Neste documento expóñense diversas opcións ao noso alcance para afrontar esta situación excepcional. O 
obxectivo fundamental é que se resolvan do mellor xeito posible a docencia e avaliación das materias no 
marco deste novo escenario virtual forzoso. Non podemos obviar que estamos nunha situación de emerxencia 
sanitaria, onde o escenario que os estudantes teñen nos seus fogares con toda probabilidade non é o máis 
idóneo para o estudo. Así mesmo, tampouco podemos esquecer, dunha banda, a dificultade que ten para o 
profesorado facer unha reformulación da metodoloxía docente e, doutra, os problemas de conectividade ou 
de dispoñibilidade de recursos informáticos que poida ter o noso alumnado. A nosa obriga, por tanto, é ante 
todo amosar empatía e facilitar o seguimento das materias cos medios e instrumentos que teñamos ao noso 
alcance.  

Tendo en conta os Avances sobre medidas extraordinarias da UDC previstas para adaptar as actividades 
académicas da universidade á suspensión temporal da actividade docente presencial do 14 de marzo de 2020, 
o Acordo de REACU do 3 de abril de 2020, ante a situación de excepción provocada pola COVID-19, as 
Reflexións e as Recomendacións do Ministerio de Universidades sobre criterios xerais para a adaptación do 
sistema universitario español ante a pandemia da Covid-19, durante o curso 2019-2020, do 4 e do 15 de 
abril de 2020 respectivamente, a Instrución da Secretaría Xeral de Universidades do 7 de abril, de 
aseguramento da calidade da docencia non presencial, cómpre recoller neste documento as medidas que 
permitan ao estudantado o seguimento e aproveitamento das actividades docentes non presenciais e lles 
faciliten a adquisición dos créditos de prácticas externas curriculares, e a realización e defensa dos TFG,  
TFM e das teses de doutoramento.   
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1. Reprogramación da actividade docente: accións do profesorado e dos 
centros e departamentos  
 

Co fin de asegurar a calidade da docencia non presencial impartida, o profesorado da UDC e os distintos 
centros e departamentos deberán impulsar o cumprimento das seguintes accións, relacionadas coa 
reprogramación da actividade docente.   

1.1. Profesorado  
 

 Todo o profesorado da UDC está obrigado a impartir a súa docencia e a realizar a avaliación do 
alumnado en modalidade non presencial. O profesorado que non dispoña dos medios precisos 
deberá comunicalo á dirección do departamento para, en colaboración coa dirección do centro, 
tomar as medidas oportunas para garantir a docencia non presencial. De non houber outra 
alternativa, o/a decano/a ou director/a do centro poderalle autorizar o acceso ao centro para 
cumprir coas súas obrigas docentes, seguindo as normas de saúde laboral da UDC. 

 Toda a documentación (textos, audiovisuais, presentacións...) empregada para desenvolver os 
contidos da materia debe ser facilitada ao alumnado en formatos dixitais accesibles, garantindo a 
igualdade de oportunidades para todo o alumnado, entendendo que deben poder acceder a toda a 
información contida nos documentos independentemente das súas necesidades específicas.  

 Simplificar na medida do posible a impartición dos contidos de cada materia, facendo unha selección 
dos que se consideren fundamentais de cara a garantir a adquisición das competencias e resultados 
de aprendizaxe esenciais. 

 Deseñar contidos e actividades accesibles que permitan a todo o alumnado adquirir as competencias 
da materia dun xeito inclusivo e atendendo ás recomendacións de axustes razoables propostas pola 
Unidade de Atención á Diversidade (ADI) no caso do alumnado con diversidade funcional ou 
NEAE. 

 Informar puntualmente ao estudantado das modificacións das guías docentes a través da plataforma 
Moodle.  

 No caso da docencia síncrona, débense gravar as sesións e poñelas a disposición do alumnado o antes 
posible para que as persoas que teñan problemas de conectividade ou de dispoñibilidade limitada de 
equipos informáticos poidan acceder a elas en diferido.  

 Manter, sempre que sexa posible, os horarios de clase establecidos na programación docente para 
as actividades docentes síncronas. Se for necesario facer algunha mudanza, hai que avisar ao 
estudantado e coordinarse co profesorado do curso para evitar solapamentos.  

 Manter os horarios de titorías, se non fose posible, informar puntualmente ao estudantado dos 
cambios previstos, así como do xeito en que se realizarán.  

 Manter abertas canles de comunicación directa co alumnado con regularidade (titorías, sesións 
virtuais, información pormenorizada dos cambios recollidos nas guías etc.), preferiblemente a 
través das plataformas institucionais.  

 Facer o seguimento dos TFG e TFM a través das distintas ferramentas informáticas que están a 
disposición do profesorado.  
 

1.2. Centros e departamentos  
 

 Potenciar os mecanismos de coordinación horizontal e vertical para asegurar que a reprogramación 
das materias se fai de maneira harmónica e supervisada dentro de cada titulación, e que non se está 
a producir unha sobrecarga de traballo para o alumnado.  

 Potenciar o contacto co alumnado a través do PAT, co fin de minimizar e xestionar o risco de 
fracaso e abandono do estudantado e garantir a adquisición de competencias e resultados de 
aprendizaxe. 

 Supervisar e aprobar as modificacións das guías docentes das distintas materias. 
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 Supervisar polas vías que se estimen oportunas a implantación das modificacións aprobadas nas 
guías. 

 Remitir á Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente todas as modificacións 
que se realicen nas guías docentes de cada unha das titulacións. 

 Correspóndelles ás direccións de departamento e aos decanatos ou direccións de centro adoptar as 
medidas que, dentro do seu ámbito de competencias, sexan precisas para solucionar os posibles 
incumprimentos. 

 Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, a Vicerreitoría de Planificación Académica e 
Innovación Docente adoptará todas as medidas que sexan precisas para asegurar o cumprimento das 
modificacións previstas.  

  

2. Guías docentes 
 

Para poder realizar a adaptación das guías de modo academicamente coherente, é fundamental o labor de 
coordinación a través das comisións académicas ou de titulación para garantir criterios comúns ante a 
transformación de contidos, metodoloxías e sistemas de avaliación das materias á modalidade non presencial. 
É importante que todos estes procesos de adaptación se realicen coa información e participación do 
alumnado. Naqueles casos en que as modificacións xa fosen acordadas entre o profesorado e os estudantes, 
xa non sería preciso este labor de coordinación. 

 Non se modificarán as guías a través da plataforma GADU, onde permanecerán tal e como foron 
aprobadas para o curso 2019-2020. 

 Os cambios que se propoñan para as guías terán a consideración de addendas ás memorias de 
verificación, seguindo o formato que figura no anexo II, e deberán ser subidas á plataforma Moodle. 

 As modificacións deberán reflectir a adaptación da docencia e avaliación ás condicións de non 
presencialidade.  

 O profesorado procederá a modificar os apartados das guías docentes das materias do segundo 
cuadrimestre que considere oportunos (agás os correspondentes a competencias e resultados), 
tendo en conta as actuais circunstancias que imposibilitan as actividades presenciais neste curso. Esta 
modificación debe incluír os criterios e actividades de avaliación correspondentes á segunda 
oportunidade. 

 É necesario axustar tamén as condicións de avaliación da segunda oportunidade para as materias do 
primeiro cuadrimestre ao formato non presencial. 

 Estas modificacións deberán ser aprobadas polos departamentos e xuntas de centro ou comisións en 
quen deleguen. Establécese un prazo até o 5 de maio para a  aprobación das modificacións  das guías 
das materias do segundo cuadrimestre, e até o 15 de maio, para as do primeiro cuadrimestre. 

 As modificacións que se efectúen nas guías docentes, unha vez aprobadas polos órganos 
competentes, serán remitidas pola Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente 
á Secretaría Xeral de Universidades e á ACSUG para o seu coñecemento.  

  

3. Avaliación 
  
As actividades docentes e de avaliación do que resta do curso 2019-2020 realizaranse en modalidade non 
presencial. Como norma xeral, débese realizar unha avaliación continua das materias de modo virtual. No 
caso de materias en que non sexa viable substituír a proba final por outro tipo de actividades/probas que non 
requiran a presenza síncrona dos estudantes, esta deberá adaptarse á situación de non presencialidade.   
 Non poderán ser obxecto de avaliación os contidos que non teñan sido impartidos en modalidade 

presencial ou non presencial, e/ou que precisen de materiais, recursos ou bibliografía que non 
estean accesibles para todo o alumnado. 
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 Débese asignar a porcentaxe dedicada na avaliación á asistencia durante o período de docencia non 
presencial a outras metodoloxías.  

 Para o alumnado con diversidade funcional, con NEAE ou situacións que requiran medidas 
alternativas, hai que definir plans adaptados ás súas casuísticas. No caso do alumnado con medidas 
de axustes razoables propostas pola Unidade de Atención á Diversidade (ADI) deberán respectarse 
estas medidas adaptándoas ao novo contexto non presencial, para o que se poderá solicitar unha 
actualización do informe por parte da unidade a través dos/as titores/as de diversidade dos centros 
e en coordinación co profesorado de cada unha das materias.  

 En todos os casos, deben preverse mecanismos non presenciais de revisión da avaliación.  
 Para que esta situación excepcional non vaia en detrimento do expediente do alumnado, unha vez 

superadas no segundo cuadrimestre unha materia, prácticas externas ou superado o TFG/TFM, 
recibirán 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, prácticas externas, TFG ou TFM 
fose superior a esa nota media, no expediente reflectirase a cualificación obtida. A Vicerreitoría de 
Planificación Académica e Innovación Docente elaborará o procedemento que se seguirá para 
implementar esta medida. 
 
 

4. Avaliación da docencia práctica ou experimental das materias  
 

 No caso de que a parte práctica (traballo de campo, prácticas clínicas, prácticas en laboratorios ou 
en aulas de informática) da materia xa concluíse, poderá e deberá ser avaliado, na medida do posible, 
tal e como se considerou na guía docente da materia. Os cambios que, de ser o caso, sexa necesario 
aplicar para a súa correcta avaliación deberán quedar reflectidos na addenda á guía docente. 

 Se a parte práctica está so parcialmente realizada, o/a coordinador/a da materia, en coordinación 
coa comisión académica do título e o centro de impartición, poderá: 

o Virtualizar ou substituír as sesións por outras actividades co uso de licenzas de sóftware, 
acceso a laboratorios virtuais, laboratorios remotos ou simuladores, uso de escritorios 
remotos, estudo-resolución de casos clínicos etc. 

o Substituír o tempo restante coa realización de traballos e/ou actividades alternativas de 
cara á consecución das competencias e resultados de aprendizaxe fixados. No caso de 
actividades alternativas que así o requiran deberán apoiarse con videotitorías síncronas e 
titoriais educativos de elaboración propia ou de acceso aberto.  

o En todos os casos deberase definir adecuadamente como se levará a cabo a avaliación.  
 As sesións prácticas non realizadas, que non poidan ser substituídas polas actividades propostas nos 

puntos anteriores, non se terán en conta na avaliación. En ningún caso, a non realización da parte 
práctica dunha materia deberá impedir ao alumnado optar ao 100% da cualificación. 

 No caso de que algunhas competencias específicas non se poidan traballar na materia de forma 
completa poderán ser reforzadas en cursos posteriores ao longo do itinerario formativo. 
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5. Prácticas externas curriculares e extracurriculares 
 

 
 

Para dar resposta á problemática particular do desenvolvemento das prácticas externas curriculares e 
extracurriculares, poderase optar por algunha das seguintes opcións: 

 Continuar co desenvolvemento das prácticas de maneira non presencial dentro das datas previstas.  
 Manter as prácticas na modalidade presencial, sempre que se garanta que se respectan os parámetros 

que as autoridades sanitarias esixen na actual situación provocada pola COVID-19. Se non se dan as 
condicións indicadas, as prácticas deberán interromperse e poderán recuperarse noutro período, unha 
vez que se poidan restablecer as condicións para o seu normal desenvolvemento. En ambos os dous 
supostos, garantirase que se mantén o plan formativo e de titorización por parte da entidade, coas 
adaptacións que as circunstancias poidan demandar.   

 Substituír as prácticas por outras actividades. De non se daren as condicións indicadas no primeiro 
suposto e non resultar factible a súa recuperación nun período posterior, daranse por finalizadas. No 
caso das prácticas curriculares, especialmente as que vaian dirixidas a estudantes dos últimos cursos de 
grao e máster, permitirase a avaliación do estudante de terse completado o 50% das horas inicialmente 
previstas. No caso de que o número de horas prácticas realizadas polo estudantado non alcanzase este 
50%, a dirección do centro en coordinación cos axentes implicados na súa planificación poderán 
autorizar a avaliación sempre que garanta que se acadaron os obxectivos formativos previstos e as 
competencias asociadas á materia. Para ese efecto, poderán modificarse as actividades de avaliación 
previstas inicialmente nos programas, completándose con novos traballos, proxectos, resolución de 
casos prácticos e outras actividades análogas. Para o alumnado de cursos de non finalización de grao ou 
mestrado, a opción preferible sería atrasar a realización das prácticas ou do tempo non desenvolvido 
destas ao próximo curso.  

 Solicitar a modificación da matrícula efectuada. O estudantado cuxas prácticas teñan o carácter de 
materia optativa, poderán solicitar unha modificación da súa matrícula substituíndo a materia de 
prácticas por outra materia optativa daquelas que a dirección do centro decida ofertar para tal fin. Para 
estes efectos, modifícase o prazo establecido no apartado 8.3.b), do artigo 8 da Normativa de xestión 
académica para o curso académico 2019/2020, e establécese un prazo até o 15 de maio para formalizar 
a devandita solicitude. Coa finalidade de posibilitar esta opción, as administracións e as unidades de 
xestión académica integradas (UXAI) das facultades e escolas deberán poñerse en contacto co alumnado 
que estea nesta situación para lle ofreceren a posibilidade de modificar a súa matrícula. Serán estas 
unidades administrativas as encargadas de realizaren a modificación, logo da solicitude por parte do 
estudantado e mediante a resolución dos decanatos e direccións dos centros, que actuarán por 
desconcentración das competencias do reitor, de acordo co disposto na Normativa de xestión académica 
antes citada. Para estes efectos, o alumnado deberá ser informado con carácter previo, de ser o caso, 
daquelas compensacións económicas que correspondan por existir diferenzas no número de créditos 
entre as materias implicadas, e deberá prestarse especial atención aos casos de alumnado beneficiario de 
bolsa pola posible repercusión que a antedita modificación de matrícula poida ter naquela.   

En calquera caso, a decisión que finalmente se adopte terá que ser acordada polo/a estudante e polas persoas 
encargadas da súa titorización na entidade colaboradora e no centro universitario, e ratificada polo centro co 
procedemento que se determine. 
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O estudantado que non poida ou non desexe concluír as prácticas externas polos medios anteriormente 
citados poderá solicitar a devolución da matrícula e das taxas.  

  

6. Alumnos en mobilidade 
 

 

  

Aqueles estudantes da UDC que estivesen nun programa de mobilidade e que pola incidencia epidemiolóxica 
da COVID-19 soliciten reincorporarse á actividade académica na UDC, serán readmitidos logo de 
formalizaren a solicitude na Oficina de Relacións Internacionais. Considerarase xustificada a súa ausencia até 
o momento da reincorporación e facilitaráselles a realización das actividades de avaliación continua, que lles 
permita optar ao 100% da cualificación. 

Á aqueles estudantes doutras universidades en mobilidade na UDC que regresen aos seus países de orixe por 
mor da crise, pero que non cancelaran a súa mobilidade a nivel académico, facilitaránselles no posible probas 
de avaliación non presenciais. No caso de que non poidan realizarse estas actividades de avaliación a distancia, 
garantirase a realización do exame final en remoto co apoio dos servizos telemáticos da universidade de orixe. 
Para estes efectos, terán que poñerse en contacto coa ORI. 

 

7. Defensa de TFG e TFM  
 

No caso da realización e defensa dos TFG/TFM durante o curso 2019/2020, tamén é necesario adaptar os 
procedementos á situación excepcional de non presencialidade. 

 Cómpre flexibilizar ao máximo os procedementos de realización e a temática. Para tal fin, de ser 
preciso, poderase realizar un cambio no plan de traballo previsto (por imposibilidade, por exemplo, 
de acceder á bibliografía fundamental, aos laboratorios etc.), dentro das datas acordadas por cada 
unha das comisións académicas.   

 A defensa farase por videoconferencia empregando Microsoft Teams e debe ser gravada.  
 Para que a defensa sexa un acto público, o centro proporcionaralle a ligazón de acceso a tal acto ás 

persoas que así o soliciten. 
 De xeito excepcional, poderán ser defendidos e avaliados antes de que o/a estudante matriculado/a 

en prácticas externas superase as mesmas, naqueles casos en que a súa realización dentro do período 
lectivo do presente curso académico non sexa posible antes da defensa do TFG/TFM. En todo caso, 
as actas correspondentes aos TFG/TFM asinaranse ao remate do proceso de cualificación e sinatura 
de actas das materias do título. Os centros con titulacións afectadas por esta situación deberán pedir 
a correspondente autorización á Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente.  

 Todos os centros deberán planificar unha defensa na segunda quincena de setembro. 
 Para o alumnado con diversidade funcional, con NEAE ou situacións que requiran medidas 

alternativas, hai que garantir que todas as medidas anteriormente mencionadas sexan accesibles e 
garantan a igualdade de oportunidades.  
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8.Defensa de teses de doutoramento  
 

 A documentación para a autorización da tese para a súa defensa, deberá presentarse exclusivamente 
en formato electrónico, acompañada dun escrito do/a estudante en que se comprometa a entregar 
o exemplar da tese en soporte papel asinado, coa maior brevidade posible, unha vez levantadas as 
restricións polo estado de alarma. No caso de documentos asinados, a sinatura farase cun certificado 
electrónico expedido pola FNMT ou, no seu defecto, por unha autoridade de certificación 
cualificada.  

 A exposición pública da tese terá lugar exclusivamente por vía telemática. A Escola Internacional 
de Doutoramento da UDC (EIDUDC) dará publicidade á apertura do período de exposición con 
aviso de que os/as doutores/as interesados/as en examinaren a tese deberán solicitar acceso a esta 
mediante un correo electrónico dirixido a oficina.doutoramento@udc.gal.   

 Os informes que os membros do tribunal deben facer chegar á EIDUDC poderán presentarse en 
formato electrónico sempre que vaian asinados cun certificado electrónico expedido por unha 
autoridade de certificación cualificada. Os membros do tribunal que non dispoñan de certificado 
electrónico poderán enviar unha copia escaneada do informe, co compromiso de remitir o orixinal 
por correo postal.  

 Durante o acto de defensa pública da tese, todos os membros do tribunal e o/a doutorando/a 
deberán estar presentes por videoconferencia. Para garantir que o acto de defensa ten lugar en 
sesión pública, a EIDUDC dará publicidade á data e hora da defensa, así como ao sistema telemático 
que permita que calquera persoa interesada poida seguir en directo o acto. Do mesmo modo, a 
EIDUDC informará ao tribunal do procedemento que se seguir para que, unha vez finalizada a tese, 
poida deliberar a súa cualificación de maneira confidencial e como proceder para que o/a 
presidente/a do tribunal comunique en sesión pública a cualificación da tese.  

 Os documentos que deben ser cubertos no acto de defensa da tese de doutoramento serán enviados 
en formato electrónico ao/á secretario/a do tribunal, quen se encargará de cubrilos e asinalos 
dixitalmente. O/a secretario/a dará fe do acto de defensa, de xeito que a súa sinatura será a única 
necesaria para a acta de constitución do tribunal e para a acta da sesión.  

 Os sobres oficiais e informes confidenciais sobre a tese para os efectos da mención cum laude e 
premio extraordinario serán substituídos por un sistema electrónico que permita emitir os 
devanditos informes con garantías de confidencialidade.  

 O escrutinio da votación para a mención cum laude terá lugar en sesión diferente á do acto de defensa 
da tese, sen necesidade de que ningún membro do tribunal estea presente durante tal escrutinio. 
Durante o escrutinio, estará presente o/a director/a da EIDUDC, ou o membro do equipo 
directivo da EIDUDC en quen delegue, e a xefa da Oficina de Doutoramento, ou persoa da Oficina 
en quen delegar.  

 A EIDUDC encargarase de que os informes confidenciais do tribunal sobre a tese para os efectos do 
premio extraordinario se garden en sobre pechado para seren así entregados ao tribunal que, no seu 
momento, se encargará de elaborar a proposta de concesión de premios extraordinarios de 
doutoramento.   

 O director da EIDUDC, ou persoa en quen delegar, queda facultado para resolver calquera 
imprevisto que puidese xurdir como consecuencia do uso de ferramentas telemáticas para o acto de 
defensa.  

 Para o alumnado con diversidade funcional, con NEAE ou situacións que requiran medidas 
alternativas, hai que garantir que todas as medidas anteriormente mencionadas sexan accesibles e 
garantan a igualdade de oportunidades, así como a accesibilidade dixital tanto á documentación 
como ás plataformas nas que deben ser presentadas de xeito telemático seguindo o indicado no Real 
decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do 
sector público.  
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9.Calendario

Cada centro fixará as datas de celebración das probas finais non presenciais de cada oportunidade deste 
segundo cuadrimestre antes do 5 de maio, e da segunda oportunidade do 1.º e 2.º cuadrimestre, antes do 
15 de maio. 

Avaliación da primeira oportunidade do segundo cuadrimestre 

• Desde o 18 de maio até o 19 de xuño.
• Co fin de facilitar a avaliación continua, o profesorado poderá ampliar até o 31 de maio a realización

e entrega de tarefas de avaliación continua, que foran  planificadas dentro do período lectivo.
• Os centros de acordo coa súa planificación académica poderán organizar as datas de avaliación

dentro deste período.

Segunda oportunidade do primeiro e do segundo cuadrimestre 

• Desde o 29 de xuño até o 24 de xullo.

Peche de actas 

A data límite do peche de actas da primeira oportunidade do 2.º cuadrimestre terá lugar o 26 de xuño e o da 
segunda oportunidade do primeiro e do segundo cuadrimestre será o 31 de xullo. Os centros poderán 
adiantar estas datas para axustalas á súa planificación interna. 

Defensa de TFG/TFM/Prácticas externas 

Os centros poden programar a defensa de TFG/TFM ao longo de todo o período académico. Desde o punto 
de vista administrativo, fíxase unha data de peche de actas de TFG/TFM e de prácticas externas até o 30 de 
setembro de 2020. 

Co fin de facilitar a defensa dos TFG/TFM os centros planificarán unha convocatoria de defensas de 
TFG/TFM na segunda quincena de setembro. 

Excepcionalmente, por problemas de finalización dos traballos para a realización do TFG/TFM (por 
imposibilidade de acceso á bibliografía, laboratorios etc.) e das prácticas externas, debido ás circunstancias 
derivadas desta crise sanitaria, logo da solicitude do centro á Vicerreitoría de Planificación Académica e 
Innovación Docente, podería realizarse a defensa nun momento posterior á data fixada para o peche de actas. 

Dilixencia para facer constar que o presente documento foi aprobado polo Consello de 
Goberno do 22/04/2020.
    O secretario xeral
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ANEXO I. GUÍA DE RECOMENDACIÓNS PARA A DOCENCIA E AVALIACIÓN NON 
PRESENCIAL  
 

Para adaptar a docencia e a avaliación das materias á modalidade non presencial, poden ser de utilidade as 
seguintes recomendacións.   

 Utilizar as ferramentas tecnolóxicas institucionais dispoñibles na UDC como soporte para a 
docencia e os procedementos de avaliación non presencial. 

 Empregar unha metodoloxía activa e participativa, baseada en actividades de aprendizaxe 
significativa e en contidos adaptados ao medio virtual, así como no traballo colaborativo e no 
intercambio de ideas.   

 Transformar, na medida do posible, os materiais pensados para a aula presencial en materiais 
autoexplicativos, que permitan ao alumnado a súa comprensión co mínimo apoio docente.  

 Evitar trasladar a clase maxistral presencial a sesións da mesma duración por videoconferencia. As 
sesións síncronas (en tempo real) non é conveniente que superen unha hora de duración máxima e 
deberían destinarse preferiblemente á resolución de dúbidas ou de casos previamente postos a 
disposición do alumnado a través da aula virtual ou doutros medios. Debe garantirse a accesibilidade 
a estas sesións a todo o alumnado con diversidade funcional.  

 Desde o punto de vista metodolóxico, as probas finais de avaliación en liña (on line) síncronas non é 
recomendable que superen o 40% da cualificación total final.   

 En casos de grupos de tamaño reducido, sería posible facer probas orais en liña (on line), contactando 
co alumnado a través do Teams. As probas serán gravadas e documentadas para a súa posterior 
visualización e evidencia.  

 Poden facerse probas finais en liña empregando Moodle ou cuestionarios de Microsoft Forms. Estas 
probas adoitan ter, entre outras, algunhas das seguintes características: un gran banco de preguntas 
ou ítems que se seleccionen ao azar, posibilidade de presentar as preguntas en distinta orde ou ser 
programadas cun tempo máximo de resposta moi curto.  

 En caso de probas de longa duración con preguntas de contidos teóricos ou resolución de problemas 
poderían realizarse probas asíncronas utilizando para o inicio e final da proba a plataforma Moodle.  

 Á hora do deseño das actividades de avaliación non presencial síncronas deben terse en conta as 
posibles dificultades para a súa realización. Para tal fin, o CUFIE ofrecerá asesoramento e formación 
para minimizar estes problemas. 

 Atendendo ao artigo 18, apartado 5, das Normas de avaliación, revisión e reclamación das 
cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario da UDC, a segunda oportunidade debe 
garantir a posibilidade de superación da materia polo estudante.  

A continuación, faise un percorrido polos posibles escenarios de avaliación, recomendando procedementos 
e ferramentas que se poden utilizar en cada caso.  
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A) AVALIACIÓN ASÍNCRONA  

 

Metodoloxía  Instrumento  Procedemento recomendado  
Entrega de tarefas, 
casos ou exercicios 
prácticos  

Recurso “Tarefa” de 
Moodle  

Tratar sempre de que a resolución das tarefas leve 
algún compoñente de reflexión persoal para 
garantir a identidade e para evitar que o alumnado 
copie un doutro.  
Recoméndase empregar Turnitin para control 
antiplaxio (para máis información consulta a ficha 
correspondente en axudaTIC).  
Para garantir a identidade do alumnado, pódese 
solicitar acompañar a entrega dunha pequena 
explicación en vídeo (recoméndase que o 
alumnado suba o vídeo ao seu Stream e comparta a 
ligazón na entrega da tarefa).  

Reflexión crítica ou 
resumo de ideas  

Foros cualificables en 
Moodle  

Solicitar opinións documentadas ou reflexións que 
acheguen visións diferentes ás dos compañeiro/as 
(para incitar á súa lectura previa).  
Tamén poden usarse os foros para publicar 
resumos de ideas extraídas dos materiais de estudo 
ou da bibliografía recomendada.  

Traballos/proxectos 
en grupo  

Recurso “Tarefa” de 
Moodle con modo 
“entrega en grupo” 
habilitado  
  

As entregas poden ser tanto de documentos 
escritos coma de exposicións en vídeo do 
alumnado ou ambas as cousas (recoméndase que o 
alumnado suba o vídeo ao seu Stream e comparta a 
ligazón na entrega da tarefa).  
O máis recomendable é avaliar mediante unha 
rúbrica sinxela que facilite a tarefa do docente e á 
vez sexa coñecida previamente polo estudantado.  

Cuestionarios de 
autoavaliación  

Cuestionarios de 
Microsoft Forms ou de 
Moodle  

Os cuestionarios deben axudar a medir o proceso 
de aprendizaxe do alumnado. Poden contabilizar 
ou non na nota final, pero en calquera caso, é moi 
importante ofrecer unha retroalimentación 
formativa que axude ao estudante a aprender dos 
seus erros.  
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B) AVALIACIÓN SÍNCRONA  

Metodoloxía  Instrumento  Procedemento 
recomendado  

Tamaño de grupo 
recomendado  

Defensa de TFG e 
TFM  

Microsoft Teams  Gravar sempre a sesión e 
compartir a ligazón á reunión 
para garantir que a defensa sexa 
pública e poida unirse quen o 
desexe.  

No caso de 
incompatibilidade 
horaria polo número de 
defensas, pódense 
substituír por defensas 
gravadas e enviadas ao 
tribunal. Tan só se faría 
de xeito síncrono por 
Teams a sesión de 
preguntas do tribunal a 
cada estudante.  

Exame oral 
individual  

Microsoft Teams  
  

Gravar sempre as sesións para 
gardar evidencias  

5-15 estudantes por 
docente  

Exame oral 
grupal  

Microsoft Teams  
  

Controlar moi ben os tempos de 
intervención.   
Gravar sempre as sesións  

20-25 estudantes por 
docente  

Exame 
individual 
manuscrito  

Microsoft Teams e 
Microsoft Forms 
ou Moodle 
  

O/A docente controla a través 
de Teams o grupo de 
alumno/as. Abre un 
cuestionario de Forms ou de 
Moodle coas preguntas do 
exame e dá un tempo para 
respondelas de xeito 
manuscrito. Finalizado ese 
tempo, o alumnado debe facer 
fotos do exame e subilas ao 
cuestionario cuxa última 
pregunta debe ser con formato 
“Subida de ficheiro”.  
Para limitar o tempo de resposta 
de cada grupo ou grupo de 
preguntas, en Microsoft Forms 
habería que facer múltiples 
cuestionarios.  

Se o grupo é moi 
numeroso, convén 
facer distintos exames 
dividindo o alumnado 
en grupos de 20-30 
estudantes. 

Exame tipo test  Microsoft Forms 
ou Moodle e, 
opcionalmente, 
Microsoft Teams 

Dispoñer dun banco amplo de 
preguntas (só no caso de 
Moodle) e despregalas de xeito 
aleatorio e barallando respostas. 
Limitar o tempo de resolución 
do exame.   
Pódese protexer o exame con 
contrasinal e controlar a IP 
desde a que se conecta o 
alumnado (esta opción só está 
dispoñible en Moodle).  
Así mesmo, pódese controlar o 
alumnado a través de Teams 
pedíndolles que teñan a cámara 
web activada durante o exame.  

Se o grupo é moi 
numeroso, convén 
facer distintos exames 
dividindo o alumnado 
en grupos de 20-30 
estudantes.  
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C) VIXILANCIA DE PROBAS SÍNCRONAS:  

 Recoméndase usar unha videoconferencia por Teams durante toda a proba:  
 Ao comezar para pasar lista.  
 No caso de probas manuscritas, pasar lista tamén ao rematar para amosar o realizado: o exame 

manuscrito, asinado, debe amosarse ante a cámara para logo poder cotexalo co entregado. Tamén 
se recomenda que o/a estudante custodie o exame en papel.  

 O/a docente poderá fixar (ancorar) a cámara do estudante que desexe mediante a opción “ancorar” 
dispoñible na lista de asistentes de Microsoft Teams. Igualmente, tamén poderá activar o micrófono 
dos estudantes que desexe.  

D) AVISOS E ADVERTENCIAS AO/AS ESTUDANTES:  

 Deben ser conscientes de que os accesos serán controlados para garantir a identidade.  
 En calquera momento da videoconferencia, o/a docente pode pedir que amosen a súa pantalla e/ou 

o que estean escribindo en papel.  
 Ante unha detección de usurpación de identidade ou copia, realizaranse as investigacións e 

actuacións administrativas correspondentes.  
 No caso das fotos de probas manuscritas, recoméndase empregar unha aplicación para escanear 

documentos que produza un documento en PDF. Nestes casos, será necesario que o/a estudante 
custodie o exame manuscrito, que poderá ser solicitado polo/a docente.  

E) POSIBLES PROBLEMAS E AS SÚAS SOLUCIÓNS  

 Mala conexión do/a estudante ou do/a docente que imposibiliten a videoconferencia:  
o Alumnado: se o alumnado ten datos no seu teléfono móbil, pódese pedir que active un 

punto wifi para poder realizar o exame. Se isto non fose posible, habería que buscar una 
solución baseada na chamada telefónica ou pospoñer o exame para realizalo de xeito 
presencial cando sexa posible.  

o Profesorado: empregar métodos de avaliación asíncrona e, no caso de precisar facer probas 
síncronas, só sería posible por medio de chamadas telefónicas e cuestionarios de Moodle 
ou Microsoft Forms.  

 Sen conexión:  
o Chamadas telefónicas. Co problema da identificación (preguntar por algún dato persoal 

do/a estudante).  

F) MATERIAIS DE APOIO AO PROFESORADO PARA A AVALIACIÓN  

 Web da Unidade de Teleformación do CUFIE 
 Portal axudaTIC 
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ANEXO II. MODELO DE ADDENDA PARA AS MODIFICACIÓNS DA GUÍA DIDÁCTICA  

Addenda á guía docente motivada pola crise da  COVID19 

Datos da materia 
Titulación:  
Materia:  
Código:  Curso:  N.º estudantes:  

Modificacións nos contidos 
(Indica, a seguir, as modificacións realizadas nos contidos da materia ou, no caso de non as houber, indica que non se 
realizaron cambios.) 

 

Metodoloxías 

• Metodoloxías docentes que se manteñen 
 

• Metodoloxías docentes que se modifican 
 

Mecanismos de atención personalizada ao alumnado 
Indica as ferramentas empregadas (Moodle, Teams etc.) e, para cada unha delas, indica a súa temporalidade (por 
exemplo a frecuencia semanal de realización) 

Ferramenta Temporalización 
 
 

 

 

Modificacións na avaliación 
(Indica na seguinte táboa como queda a avaliación unha vez aplicadas as modificacións por mor da situación creada pola 
COVID-19.) 

Metodoloxía Peso na cualificación Descrición 
   
   

 

Observacións de avaliación: 

 

Modificacións da bibliografía ou webgrafía 
(Relaciona neste apartado o material bibliográfico ou as ligazóns web que mudaron con respecto á guía inicial) 
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