O Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión
da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, ordena a suspensión da actividade
académica educativa presencial en todos os niveis académicos, incluída a ensinanza
universitaria, e establece que durante o período de suspensión manteranse as actividades
educativas a través das modalidades a distancia e “on line”, sempre que sexa posible.
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RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE MARZO DE 2020 MEDIANTE A QUE SE ADAPTA O
PROCEDEMENTO ESTABLECIDO PARA AS PRÁCTICAS CURRICULARES E EXTRACURRICULARES
DO ALUMNADO DO CURSO ACADÉMICO 2019/2020 DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA, ÁS
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PREVISTAS PARA ACOMODAR AS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Á
SUSPENSIÓN TEMPORAL DA ACTIVIDADE DOCENTE PRESENCIAL.

A Universidade forma parte do sector público definido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, e polo tanto lle resulta de
aplicación o mandato establecido no precitado real decreto 463/2020, do 14 de marzo.
Sen prexuízo do establecido para a actividade académica presencial na devandita norma, débese
ter en conta o feito de que as prácticas académicas externas constitúen tamén unha actividade
académica de natureza formativa realizada polo alumnado co obxectivo de permitir aplicar e
complementar os coñecementos adquiridos na formación académica, favorecendo a
adquisición de competencias que o preparen para o exercicio de actividades profesionais,
faciliten a súa inserción laboral e fomenten o seu emprendemento.
Así as prácticas poderán realizarse en entidades colaboradoras, tales como empresas,
institucións, entidades públicas ou privadas no ámbito estatal ou internacional. Tamén se
poderán realizar prácticas externas en dependencias e servizos da propia Universidade da
Coruña que non estean destinados á actividade docente.
De conformidade co exposto, ao abeiro da Resolución reitoral do 14 de marzo de 2020 que
garante, mediante o ditado das correspondentes instrucións, a continuidade na prestación do
servizo na Universidade da Coruña,
RESOLVO:
Aprobar as seguintes instrucións en relación coas prácticas externas curriculares e
extracurriculares que está desenvolvendo o alumnado en empresas ou institucións
colaboradoras, en función dos supostos que a continuación se relacionan, e que pretenden
combinar a protección da saúde do alumnado coa conveniencia de que poida concluír
satisfactoriamente o seu período de prácticas. Lémbrase que, calquera modificación que se faga
na guía docente, deberá seguir o procedemento establecido na Resolución reitoral do 20 de
marzo de 2020 de adaptación de guías docentes.
Primeiro.- Continuar co desenvolvemento das prácticas de maneira non presencial dentro
das datas previstas.
Segundo.- Manter as prácticas na modalidade presencial, sempre que se garanta que se
respectan os parámetros que as autoridades sanitarias esixen na actual situación provocada
polo COVID-19. Se non se dan as condicións indicadas, as prácticas deberán interromperse e
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poderán recuperarse noutro período, unha vez que se poidan restablecer as condicións para
o seu normal desenvolvemento.

Terceiro.- Substituír as prácticas por outras actividades. De non darse as condicións indicadas
no primeiro suposto e non resultar factible a súa recuperación nun período posterior,
daranse por finalizadas. No caso das prácticas curriculares, será a dirección do centro en
coordinación cos axentes implicados na súa planificación a que poderá establecer outras
actividades alternativas para poder garantir a súa superación.
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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.

Cuarto.- Solicitar a modificación da matrícula efectuada. Aqueles estudantes 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. A 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, establecéndose un prazo dende a data desta resolución até o 14 de abril, para
formalizar a devandita solicitude. Coa finalidade de posibilitar esta opción, as
Administracións e Unidades de Xestión Académica Integradas das Facultades e Escolas
deberán poñerse en contacto co alumnado que estea nesta situación para lles ofrecer a
posibilidade de modificar a súa matrícula. Serán estas unidades administrativas as
encargadas de realizar a modificación, previa solicitude por parte dos estudantes 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. A estes efectos o alumnado deberá ser informado con carácter previo, de ser o caso,
daquelas compensacións económicas que correspondan por existir diferencias no número
de créditos entre as materias implicadas, debendo 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 estudante e
polas persoas encargadas da súa titorización na entidade colaboradora e no centro universitario,
e ratificada polo centro co procedemento que se determine.
Trasládese a presente resolución aos decanatos e direccións das Facultades e Escolas, e ás súas
Administracións e Unidades de Xestión Académica Integrada.

Julio Abalde Alonso
Reitor
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