
 

 

 

Resolución Reitoral, do 27 de xaneiro de 2021, para a adaptar as 
actividades da Universidade da Coruña ás normativas adoptadas pola 
Xunta de Galicia con data do 26 de xaneiro de 2021 como 
consecuencia da evolución da situación derivada da pandemia 
causada pola COVID-19 

 

En relación co Decreto 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que se adoptan 
medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte 
á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco 
do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se 
declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas 
polo SARS-CoV-2. 

Á vista da Orde do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de 
prevención específicas como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Esta Reitoría, 

 

RESOLVE 

 

Primeiro.- Actividade docente 

Toda a actividade docente de grao e máster correspondente ao segundo 
cuadrimestre comezará o luns 8 de febreiro en modalidade telemática e 
estenderase até, cando menos, o 17 de febreiro. Non obstante, os másteres 
que teñan xa comezado ou previsto comezar a súa actividade docente do 2º 
cuadrimestre antes do día 8 de febreiro, deberán impartirse en modalidade 
telemática. As ensinanzas non oficiais así como as actividades de formación 
e de extensión universitaria con formación docente pasarán igualmente á 
modalidade telemática. 

Con carácter xeral, as probas de avaliación correspondentes ás materias do 
primeiro cuadrimestre manteranse nas datas e modalidades previstas, agás 
situacións nas que sexa necesario introducir modificacións derivadas da 
aplicación do indicado no punto 3.14 da citada Orde que establece un máximo 
de 30 persoas para lugares pechados con independencia da capacidade do 
local. O profesorado está autorizado a realizar os exames tanto presencial 
como telematicamente, só condicionado polo que estea indicado na súa guía 
docente. Calquera modificación deberá ser informada con suficiente 
antelación ao alumnado afectado. 

 



As defensas dos TFG e TFM realizarase de forma telemática, cando menos até 
o 17 de febreiro. A defensa das teses de doutoramento, tal e como figura na 
Instrución da Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente 
para a defensa de teses de doutoramento durante o segundo cuadrimestre 
do curso 2020-2021, realizarase de forma telemática até a finalización deste 
curso. 

 

Segundo.-  Actividades prácticas externas 

As prácticas externas manteranse como estaba previsto agás que, de xeito 
acordado cos centros de destino haxa que introducir variacións (datas, 
temporalización, modalidade...). 

 

Terceiro.- Bibliotecas e aulas de estudo 

O servizo das bibliotecas dos centros permanecerá pechado agás para o 
persoal da UDC quen poderá utilizalo mediante o sistema de cita previa. 

As salas de estudo da UDC permanecerán abertas durante o período de 
exames coa limitación do trinta por cento da súa capacidade e un máximo de 
30 persoas. Para paliar a redución na dispoñibilidade de espazos das aulas de 
estudos, habilítanse até o 5 de febreiro as salas de lectura das bibliotecas dos 
centros como salas de estudo baixo as mesmas limitacións de aforo e co seu 
horario habitual (días laborais). 

 

Cuarto.- Pdi e Pas 

Rematado o período de avaliación, o persoal docente e investigador adaptará 
o seu labor ás medidas previstas no plan de continxencia do seu centro. 

O persoal de administración e servizos da UDC continuará desenvolvendo as 
súas funcións tal e como viña facendo con anterioridade ás normas citadas. 

 

Quinta.- Cafetarías 

Tal e como se indica no punto 4.1 da Orde (último parágrafo do apartado 
III.2.5.3), as cafeterías limitarán a súa actividade ao persoal do centro. O 
alumnado só poderá facer recollida de alimentos ou bebida. 

Non poderán superar o cincuenta por cento da súa capacidade, tendo en 
conta que o consumo dentro do local poderá realizarse unicamente sentado 
na mesa, ou agrupacións de mesas, e deberase asegurar o mantemento da 
debida distancia de seguridade interpersoal. 

A ocupación máxima será de catro persoas por mesa ou agrupación de mesas, 
e deberán ser todas persoas traballadoras que formen un grupo de 
convivencia estable dentro do centro de traballo. 

 



Sexta.- Extensión Universitaria 

A actividade cultural queda suspendida durante o período de vixencia 
establecido nas mencionadas normas da Xunta de Galicia. 

Todas as instalacións deportivas universitarias permanecerán pechadas, agás 
as pistas do Estadio Universitario do campus de Elviña, nas que se poderá 
desenvolver actividade física de forma individual (logo da reserva), sempre 
respectando a distancia social e co uso obrigatorio da máscara en todo 
momento. Os vestiarios permanecerán pechados. 

Sala Fitness/musculación: as sesións presenciais de uso libre permanecerán 
canceladas durante o período indicado.  

Actividades dirixidas: aquelas actividades que poidan realizarse de forma non 
presencial, desenvolveranse por medios telemáticos. 
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