
MANIFESTO DOS REPRESENTANTES DE ESTUDANTES DOS 
GRAOS E MÁSTER DA USC 

 
Estimado Reitor, 
 
en calidade de representantes do alumnado dos diferentes graos e másters impartidos na USC,              
poñémonos en contacto con vostede para transmitirlle o noso descontento, inquedanzas e            
propostas ao respecto da xestión académica debida á crise sanitaria do COVID-19.            
Agradecemos as medidas tomadas pola USC para tentar facer a situación o máis levadeira              
posible, mais pensamos que estas non son suficientes e que se debería ter en conta o punto de                  
vista do alumnado, xa que somos os principais afectados. 
 
Por estes motivos e de maneira conxunta, un grupo heteroxéneo de representantes de             
diversas facultades e graos, os cales anexamos ao final deste documento, realizamos unha             
reunión na cal recollimos as principais dificultades, problemáticas e posibles solucións a esta             
situación.  
 
1.- PRAZOS E LÍMITES: De forma xeral, consideramos que as decisións tomadas pola             
Consellería de Educación, a Secretaría Xeral da Universidade e a ACSUG o pasado 6 de abril                
con respecto ao retraso da toma de decisións relativas ás avaliacións son tardías e              
insuficientes.  
 
Solicitamos á universidade que poña ao alumnado en coñecemento das alternativas de            
avaliación con anterioridade á data proposta na reunión mencionada. Do mesmo xeito,            
demandamos que dende a comunicación do método de avaliación a seguir por cada facultade              
e a realización da mesma transcorra un período mínimo de 3 semanas. 
 
Pedimos que se resolva coa maior rapidez posible esta situación de incerteza respecto ás              
avaliacións, do mesmo xeito que rogamos que, de retomarse a avaliación presencial, a             
universidade poida asegurar as condicións físicas necesarias para o seu desenvolvemento sen            
poñer en risco a saúde dos estudantes. 
 

A. PLAN DE CONTINXENCIA: Consideramos oportuno a creación dun plan que          
conteña as medidas técnicas, humanas e organizativas necesarias para minimizar o           
impacto desta crise sanitaria sobre o alumnado. Polo tanto, insistimos na instauración            
dun plan a curto, medio e a longo plazo considerando as posibles modificacións do              
estado de alarma. 

 
2-. GUÍAS DOCENTES: Para poder cumplir as solicitudes do anterior apartado e que as              
facultades que así o prefiran se acollan a novos métodos de avaliación, a tenor do disposto na                 
resolución reitoral do 23 de Marzo de 2020, sobre modificación das guias docentes como              



consecuencia da suspensión temporal da actividade docente presencial: “O profesorado          
deberá realizar as modificacións das guías docentes para adaptalas a nova situación            
derivada da suspensión da docencia presencial” 
reclamamos que sexan aprobadas de inmediato modificacións dos criterios de avaliación            

dentro das guías docentes das materias. 
 
As nosas demandas inclúen: 

- A non modificación do peso na cualificación final de actividades realizadas con            
anterioridade á declaración do estado de alarma, co fin de velar por unha xusta              
avaliación. 

- A garantía da posibilidade de consecución da nota máxima á que optaba o alumno              
antes da decretación do estado de alarma na materia, independentemente do método            
avaliativo. 

 
3.- DELEGACIÓN DA TOMA DE DECISIÓNS: Debido á grande variabilidade de           
situacións presentadas nos diferentes centros da Universidade, solicitamos que de forma           
oficial a USC proporcione aos órganos pertinentes de cada facultade as ferramentas para a              
toma de decisións respecto a ditas avaliacións. Independentemente de a quen corresponda a             
autonomía, esiximos que as determinacións se fagan tendo en conta ao alumnado e con              
participación do mesmo, así como asegurando métodos de avaliación alternativos para           
aquelas persoas en situacións especiais como: 

- Imposibilidade de acceso a Internet. 
- Mala calidade da rede de uso doméstico que impida a realización de probas virtuais              

ou telemáticas, así como o seguimento da docencia virtual. 
- Non disposición dun equipo informático de uso propio ou o espazo físico e temporal              

necesario para a realización de ditas actividades e probas. 
- Consideración das situacións socio-económicas e de saúde dos estudantes, as cales           

lles impidan realizar as probas de avaliación nos prazos oficialmente establecidos. 
- Imposibilidade de retrasar a avaliación por motivos laborais. 

 
De propoñerse unha solución xeral por parte da Universidade, todas estas casuísticas deberían             
ser tidas en cosideración. Así mesmo, e co fin de garantir a equidade de todo o alumnado,                 
pedimos que todo aquel que o solicite poida acollerse aos métodos de avaliación alternativos. 
 
Por outra banda, temos coñecemento de que as vías de comunicación entre o decanato              
dalgunhas facultades e o seu alumnado non están a funcionar. Por isto, e en coñecemento da                
realización dunha reunión de decanas coa reitoría na próxima xornada (día 8 de abril),              
demandamos que todas as propostas individualizadas dos grupos estudantís de cada           
facultade sexan postas sobre a mesa.  
 
4.- GARANTÍA DA CALIDADE: Na xuntanza realizada o pasado luns día 6 por este grupo               
de representantes, puidemos percibir que existe unha parte importante do profesorado que            



non se está a acoller a plans de docencia virtual nin ás recomendación realizadas polo               
reitorado nas pasadas resolucións reitorais respecto a este tema. Entendemos que non todos os              
docentes son quen de adaptarse con facilidade á nova metodoloxía, pero consideramos que             
debe constar que todavía existen casos nos que parte da docencia estase a xestionar de               
maneira autodidacta polo alumnado. Por isto, solicitamos a implementación dun sistema de            
garantía de calidade que asegure a correcta adaptación á docencia (ou polo menos a              
tentativa de adaptación da mesma) por parte do profesorado. 
 
En base a isto, cremos necesaria a incorporación dunha nova sección nas enquisas de              
calidade co obxetivo de avaliar de maneira indepentente a docencia realizada tanto presencial             
e virtual. 
 
Ademais, debido a incomunicación vía telemática dalgúns alumnos e, por tanto, con            
dificultades para manterse actualizados propoñemos mandar un SMS a todo o alumnado            
facilitando un número de teléfono de contacto, co fin de realizar unha listaxe de persoas               
afectadas ás que é preciso enviar as actualizacións rectorais por outros medios. 
 
5.- AVALIACIÓN: Dadas as dificultades para seguir adiante co actual sistema de avaliación,             
consideramos que habería que ter en conta outras vías ademais dos exames. 
 

- Exames presenciais: levar a cabo as probas presenciais tería vantaxes e           
inconvenientes.  

a) Inconvenientes: suporían un risco para a saúde do alumnado ao non dispoñer            
de EPIs. Debido ao descoñecemento da finalización do estado de alarma e de             
cales serán as medidas sociais impostas unha vez rematado o mesmo, esta            
alternativa non permite estabrecer solucións cun tempo mínimo de preparación          
das probas sen necesidade de atrasar o calendario académico. 

b) Vantaxe: é a maneira ordinaria de avaliar o coñecemento do alumnado. 
 

- Exames online: Se ben é certo que cabería a posibilidade de levar a cabo unha               
avaliación online, este mecanismo traería consecuencias negativas para os estudantes          
que non contan cos medios necesarios ou teñen dificultades coa conexión a Internet,             
así como outras casuísticas expostas no apartado 3 deste documento. 
En caso de optar por esta alternativa, habería que ter en conta as solicitudes realizadas               
no apartado 1. 

 
- Outras alternativas de avaliación que non estan sendo tidas en consideración son a             

posibilidade doutros métodos de avaliación como: traballos, prácticas virtuais,         
seminarios ou interactivas, realización de mapas conceptuais, esquemas etc. Estas          
alternativas poderían adaptarse de mellor xeito á reducción de rendemento do           
alumnado derivado desta crise sanitaria. 



- Por último compre avaliar a posibilidade de superación da materia sen levar ao cabo              
avaliacións, como sería o caso de optar polo aprobado xeneral ou liquidación do             
cuadrimestre/ curso. 
 

Como ben se menciona no apartado 3 deste documento, cremos que dada a gran              
heteroxeneidade de graos dos que dispón a nosa Universidade, non é posible aplicar un único               
método de avaliación para todos os centros, sendo necesario que se teñan en conta as               
situacións e posibilidades de cada un de xeito individual. 
 
6.- ENQUISA DA USC: Creemos necesaria a realización dunha enquisa por parte da USC              
de xeito oficial, similar á realizada noutras universidades da comunidade, na que se recolla a               
situación de todos os estudantes da institución, de maneira horizontal e transparente. 
 
Consideramos que deberíamos utilizar tamén esta situación para reflexionar sobre a           
necesidade de actualización tecnolóxica por parte da USC, dado que a meirande parte das              
problemáticas xorden dunha mala adaptación por parte do profesorado ás plataformas           
virtuais. Ademáis, cremos que tanto a Universidade coma os centros deben ter en conta que a                
situación actual perxudica gravemente a saúde mental e rendemento do seu alumnado. 
 
7.- ACREDITACIÓN DE ECTS: Apertura de acreditación de ECTS por outras actividades            
a través da secretaría virtual coa intención de facilitar as convalidación aos alumnos que se               
queiran acoller a elas ante esta situación. 
 
 
Este documento foi redactado e aprobado por Representantes de: 
 
- Administración e Dirección de Empresas + PEMES 
- Administración e Dirección de Empresas (Santiago de Compostela) 
- Bioloxía 
- Ciencias Políticas 
- Criminoloxía 
- Dereito 
- Dobre Grao en Enxeñería Agrícola e Enxeñería Forestal 
- Economía Santiago 
- Educación social 
- Enfermería (Lugo) 
- Enfermería (Santiago de Compostela) 
- Enxeñería Agrícola 
- Enxeñaría Civil 
- Enxeñería Forestal 
- Enxeñaría Informática 
- Escola de Relacións laborais e Recursos Humanos (Lugo) 



- Farmacia 
- Física 
- Facultade de Ciencias de Lugo 
- Humanidades 
- Matemáticas 
- Maxisterio (Lugo) 
- Medicina 
- Odontoloxía 
- Óptica e optometría 
- Pedagoxía 
- Psicoloxía 
- Química 
- Relacións laborais (Santiago de Compostela) 
- Robótica 
- Veterinaria 
- Xeografía, Arte e Historia 
 


