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INSTRUCIÓN DA VICERREITORÍA DE CAPTACION DE
ALUMNADO, ESTUDANTES E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
DO 7 DE DECEMBRO DE 2020, SOBRE MEDIDAS
DOCENTES APLICABLES AO ESTUDANTADO DA
UNIVERSIDADE DE VIGO POR MOR DA PANDEMIA DA
COVID-19

O curso 2020/21 constitúe un período excepcional para a organización e desenvolvemento da
docencia universitaria por mor da pandemia da COVID-19. Así, o Consello de Goberno da
Universidade de Vigo aprobou por unanimidade “Medidas extraordinarias e urxentes para o
desenvolvemento da organización docente no curso 2020/2021 en caso de crise sanitaria”.
En dito documento se inclúe, para o curso académico 2020/21 e tras a correspondente
autorización do Consello de Goberno, una organización docente adaptada e con 3 modalidades
posibles, na forma e no alcance que cada centro considere adecuado nun marco de coherencia
coas memorias das titulacións, axustándose sempre á presencialidade máxima posible e en
función das recomendacións feitas ao respecto desta modalidade de docencia polo Ministerio
de Universidades.
A pesar de toda a planificación feita e ante os novos escenarios que se están a dar entre o
alumnado faise necesario establecer directrices de carácter académico que deben adoptarse
desde os centros para adaptar a presencialidade e facilitar ao estudantado a asistencia ás clases
teóricas e prácticas propias de cada materia e a ser avaliado obxectivamente do seu
rendemento académico:
I. Sobre a presencialidade
1. Recoñécense os mesmos dereitos e deberes ao alumnado con independencia de que
desenvolva a súa actividade na modalidade presencial ou non presencial.
2. Con carácter xeral, seguirase coa actividade docente e nos horarios planificados polos
centros, xa sexa de xeito presencial no centro, virtual o mixto.
3. Non obstante o indicado, o alumnado con docencia presencial poderá desenvolver a súa
actividade docente sen asistir aos centros nos seguintes casos:
• Cando o Reitor así o decrete por motivos sanitarios.
• Cando, tras solicitude correspondente do interesado, a persoa encargada dos
aspectos COVID do centro así o autorice.
4. Serán motivos para a dita autorización as seguintes situacións:
• Caso confirmado de contaxio
• Caso de impedimento de asistencia ao centro por síntomas, confinamento o
illamento e mentres duren os mesmos.
• Caso de estudantes en situación de vulnerabilidade ao SARS-CoV-2
• Caso de ter ao seu cargo menores de 14 anos que se vexan afectados polo peche
de centros escolares
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Caso de ter ao seu cargo maiores dependentes que se vexan afectados polo
peche dos centros de maiores.
Caso de excepción á obrigación de uso da máscara.
Caso de conviventes con persoas incluídas en grupos de risco que pola súa
gravidade así o xustifiquen.

5. Será obrigatorio por parte do alumnado poñer en coñecemento da persoa encargada
dos aspectos COVID do centro tales circunstancias e tras solicitar as preceptivas
certificacións, o delegado Covid en coordinación co centro e o profesorado poderá
adaptar a docencia a non presencial.
II. Sobre a adaptación da docencia teórica e práctica:
1. O alumnado poderá seguir a docencia a distancia no caso de que se estea utilizando
Campus Integra ou calquera outra solución adoptada polos centros e o estado de saúde
do/a alumno/a permítallo.
2. No caso de ter só docencia presencial, o alumnado poderá conectarse de forma síncrona
ás clases a través de Campus Remoto. Para iso bastará simplemente que o profesorado
conecte durante as súas clases presenciais unha cámara web para o seguimento da
mesma.
3. No caso de actividades docentes nas que sexa imprescindible a presencialidade, o
profesorado indicará ao alumnado como recuperar ditas actividades unha vez se
reincorpore ás aulas, tal como se viña facendo ante calquera outra enfermidade do
alumnado.
III. Sobre a adaptación da avaliación
1. O alumnado que non poida efectuar un exame ou unha proba parcial polas causas
enumeradas no apartado I.4 terá dereito a ser examinado:
• de xeito virtual, tal e como recolle no Plan de Continxencias incluído na guía
docente da materia.
• de xeito presencial, noutra data tal e como recoñece o Regulamento de
Estudantes da Universidade de Vigo
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