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Instrucións do 30 de xuño de 2020 da Secretaría Xeral de Universidades de previsión de

medidas de adaptación das universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso

2020/2021

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de

saúde pública xerada pola expansión do coronavirus COVID-19 a nivel de pandemia internacional.

Esta  situación  excepcional  determinou  a  declaración  do  estado  de  alarma  mediante  o  Real

Decreto 463/2020, do 14 de marzo e a aprobación de sucesivas prórrogas do mesmo, o que

supuxo o peche temporal das instalacións das universidades do SUG a partir do luns 16 de marzo

e, en consecuencia, a suspensión de toda actividade presencial nas nas mesmas.  

Nesas  circunstancias,  as  universidades  galegas e  a  administración  autonómica,  realizaron un

esforzo de coordinación para levar a cabo as adaptacións precisas que fixeran posible garantir o

desenvolvemento da actividade do SUG coa máxima eficiencia e rigor, ditando a Secretaría Xeral

de  Universidades,  o  6  de  abril  de  2020,  unhas  instrucións  de  aseguramento  da  calidade  da

docencia non presencial.

Malia  que  na  actualidade  a  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  se  atopa  na  chamada  “nova

normalidade”, unha vez superadas as sucesivas fases de desescalada, a experiencia acumulada

nos últimos meses e a ausencia dunha vacina efectiva contra o COVID-19, aconsellan a adopción

das  necesarias  medidas  de  prevención  que  permitan  seguir  facendo  fronte  e  controlando  a

pandemia, tendo en conta a subsistencia, aínda que atenuada, dunha situación de crise sanitaria. 

Deste xeito, estando próximo o inicio do curso universitario, é preciso  establecer uns requisitos

mínimos  que  garantan  a  calidade  da  docencia  que  se  vai  impartir  nos  centros  docentes

universitarios no vindeiro curso 2020-21, así como definir unha serie de medidas de prevención e

control que dean confianza e seguridade tanto ao persoal traballador das universidades como ao

alumnado.

Na mesma liña,  o  Ministerio  de Universidades publicou o  10 de xuño de 2020 o  documento

“Recomendacións do Ministerio de Universidades á comunidade universitaria para adaptar o curso

universitario 2020-2021 a unha presencialidade adaptada”.
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Por outra banda,  é competencia da Xunta de Galicia,  a  través da consellería competente en

materia de universidades,  coordinar ás universidades do SUG (artigo 53) así como velar  polo

mantemento dos niveis de calidade na súa actividade (artigo 67), e iso sen obviar o papel clave da

Axencia para a Calidade do Sistema universitario de Galicia (ACSUG).

Tendo  en  conta  o  anterior,  a  Secretaria  Xeral  de  Universidades,  en  exercicio  das  súas

competencias e respectando o principio de autonomía universitaria, considera necesario ditar as

seguintes instrucións para o desenvolvemento do curso académico 2020-2021:

PRIMEIRA.- Obxecto 

As  presentes  instrucións  teñen  como  obxecto  o  establecemento  medidas  a  adoptar  polas

universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, tendo en conta os posibles escenarios

que defina cada universidade,  ocasionados pola evolución da pandemia COVID-19e, deste xeito,

transmitir a toda a comunidade universitaria unha sensación de normalidade adaptada que reduza

ao mínimo as incertezas sanitarias e docentes.

SEGUNDA.- Plan de prevención e control sanitario

1.-Cada universidade elaborará un plan xeral de prevención e control sanitario para a institución,

que será aprobado segundo a súa normativa interna. 

O plan,  que terá como referencia a  Guía de recomendacións para unha universidade segura,

elaborada  pola  Dirección  Xeral  de  Saúde  Pública,  deberá  prever  a  existencia  dun  grupo  de

expertos que coordinen e asesoren aos responsables dos distintos centros.

2.-  Tendo en conta a heteroxeneidade dos espazos e das actividades docentes que neles se

desenvolven, será necesario adaptar as medidas previstas no plan xeral da universidade a cada

un dos centros. 

Con este fin, cada centro elaborará un protocolo no que se recollan as adaptacións precisas para

cada un deles.

Así  mesmo,  cada  centro  contará  cunha  persoa  responsable  de  referencia  para  os  aspectos

relacionados  coa  execución  e  cumprimento  das  medidas  previstas  e  será  quen  de  manter

comunicación directa co grupo de expertos.
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3.- O plan xeral de prevención e control sanitario e os protocolos de adaptación a cada un dos

centros, deberán estar aprobados polos órganos competentes de cada universidade antes do 31

de xullo de 2020.

4.-  O  plan  xeral  de  prevención  e  control  sanitario  así  como  os  protocolos  dos  centros

universitarios, deben ser coñecidos e estar implantados no momento do inicio do curso académico

2020/2021. A universidade deberá proporcionar á comunidade universitaria a información sobre as

medidas de prevención de índole persoal a nivel sanitario. Esta información deberase difundir a

través da páxina web e das redes sociais, indicando a necesidade de respectalas e as posibles

consecuencias de non aterse ás mesmas.

TERCEIRA.- Enquisa de satisfacción do alumnado

1.- Co obxecto de coñecer a percepción do alumnado perante as solucións adoptadas durante

excepcional  situación  do  último  cuadrimestre  do  curso  2019/20,  as  universidades  remitirán  á

totalidade do seu alumnado a enquisa que figura como Anexo I destas instrucións, que se cubrirá

de xeito anónimo e voluntario para cada unha das materias cursadas.

2.-  Antes do 31 de xullo de 2020 esta información deberá ser remitida á Secretaría Xeral  de

Universidades  e  á  ACSUG  para  o  seu  tratamento  estatístico  e  como  base  para  a  toma  de

decisións no vindeiro curso.

CUARTA.- Guías docentes

1.- Para asegurar o cumprimento dos criterios de calidade, a guía docente de cada unha das

materias incluídas no plano de estudos dunha titulación oficial de grao ou máster universitario

deberá incluír un apartado denominado “Plano de continxencia” no cal estableceranse as medidas

de adaptación aos distintos escenarios previstos,  tanto das metodoloxías  docentes como dos

sistemas de avaliación.

2.- Antes do día 31 de xullo as universidades deberán remitir as guías docentes da totalidade das

materias a impartir no curso 2020/2021 á Secretaría Xeral de Universidades e a Axencia para a

Calidade do Sistema Universitario de Galicia.
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3.- Esta información deberá ser accesible e coñecida polo alumnado antes do inicio do período de

matricula para o curso 2020/2021.

Santiago de Compostela

O secretario xeral de Universidades

José Alberto Díez de Castro

ANEXO I
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UNIVERSIDADE:
GRAO/MÁSTER:
MATERIA DO PLAN DE ESTUDOS:

SÍ NON N/C OBSERVACIÓNS

1. Plataforma virtual

Estivo operativa a aula virtual para esta materia

Contou con boa conexión a internet na súa casa

2. Metodoloxías docentes e actividades formativas
Impartíronse clases on line nesta materia

Supuxo máis carga de traballo que co ensino presencial
3. Sistema de avaliación e resultados acadados

Considera que foi adecuado o sistema de avaliación

Considera que adquiriu as competencias vinculadas á materia
4. Atención recibida

      horario de atención

      solución de dúbidas

      corrección de exercicios

      tempo de resposta
5. Valoración global

      docencia recibida

      sistema de avaliación

      valoración global 

ENQUISA DE SATISFACCIÓN EDUCATIVA DO ALUMNADODO SUG ANTE A SITUACIÓN DA COVID-19
Curso 2019/2020

(a cubrir por cada alumno/a)

Contou con materiais e ferramentas suficientes para abordar os 
contidos da materia subministrados polo/a docente

Facilitáronlle tarefas, debates, casos prácticos...para consolidar os 
contidos

Dispuxo dunha temporalización clara das tarefas a realizar, 
presentación das mesmas...

Coñeceu de xeito preciso e con suficiente antelación os baremos e 
criterios utilizados para a avaliación da materia

Estivo dispoñible o profesorado da materia durante a suspensión das 
clases

Valore do 1 ao 10 o seu grao de satisfacción respecto á:
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