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DOCENCIA CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

Benvidos á nosa Facultade de Dereito, na que o curso 2020/21 comezará coa adopción de medidas 
extraordinarias na impartición da docencia e na disposición das aulas, tendo en conta a situación 
de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. O noso compromiso como comunidade universitaria 
debe ser respectar as medidas de prevención, contención e coordinación impostas polas autoridades 
sanitarias para garantir a saúde e seguridade de todos. 

Nas titulacións de Grao -Grao en Dereito e no Programa Conxunto ADE-Dereito- a presentación 
das materias terá lugar o día 14 de setembro virtualmente, a través do Campus Remoto. A impartición 
da docencia, nas modalidades de docencia presencial ou mixta, comezará o 21 de setembro. O comezo 
do curso no Grao atrasouse dúas semanas, sobre a data inicialmente prevista. En consecuencia, para 
non demorar en exceso a súa terminación, recuperaremos a docencia correspondente ás primeiras 
semanas de setembro en sesións que se desenvolverán durante varios venres do curso académico, tal e 
como se prevé nos horarios. O 25 de setembro non poderá haber docencia, ao establecer a Universidade 
de Vigo a apertura oficial do curso académico na devandita data e non ser día lectivo. A recuperación 
realizarase, pois, a partir do día 2 de outubro e desenvolverase virtualmente, a través do Campus 
Remoto, para causar ao estudantado o menor trastorno posible, en especial a quen ten o seu domicilio 
familiar fóra de Ourense. Pode consultarse a información sobre os horarios de presentación e de 
docencia na páxina web da Facultade no enlace  
http://dereito.uvigo.es/images/docs/docencia/horarios/Horario_G081_recuperacion_docencia_2020-21.pdf 

No Mestrado universitario en avogacía a impartición da docencia do primeiro curso comezará o 28 
de setembro, data na que se desenvolverá tamén a Xornada de Acollida. O alumnado de segundo curso 
incorporarase ás prácticas externas nos despachos de avogados a partir do 7 de setembro. 

A situación sanitaria actual esixe a adopción de medidas extraordinarias no desenvolvemento da 
organización docente, en función da modalidade de impartición da docencia que podamos ofrecer ao 
alumnado, tendo en conta o aforo máximo das aulas e o compromiso da Facultade de Dereito de 
garantir ao noso alumnado a máxima presencialidade posible en condicións de saúde e seguridade. 
Neste momento inicial, é preciso manter nas aulas unha distancia mínima de 1,5 metros de 
separación entre os estudantes e entre estes e o persoal docente e impor o uso ininterrompido de 
máscaras, ademais de respectar con especial esmero as medidas de limpeza, autoprotección e 
seguridade incluídas no Plan de prevención e control sanitario do centro, de inexcusable 
cumprimento, para garantir o dereito a saúde individual e colectiva.  

1. GRAO EN DEREITO. MODALIDADE DE “DOCENCIA PRESENCIAL OU
MIXTA”

Sen prexuízo do disposto para a docencia virtual, no Grao en Dereito, a docencia será preferentemente 
presencial para o alumnado de 1º curso, tanto nos grupos grandes (clases maxistrais ou de teoría), 
como nos grupos medianos (clases prácticas). As clases de teoría e a docencia nun dos grupos medianos 
impartiranse na Aula Magna. Para a materia “Novas Tecnoloxías aplicadas ao Dereito” utilizarase a 
Aula Aranzadi. Se, nalgunha materia concreta, no grupo grande ou nos grupos medianos, o alumnado 

http://dereito.uvigo.es/images/docs/docencia/horarios/Horario_G081_recuperacion_docencia_2020-21.pdf
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presencial excede o aforo da aula, pasarase á modalidade de docencia mixta, prevista para as clases en 
grupo grande do alumnado de 2º, 3º e 4º curso do Grao. 
Para o alumnado de 2º, 3º e 4º, o curso comezará nas modalidades de docencia presencial e docencia 
mixta, sen prexuízo do disposto sobre a docencia virtual:  

• A docencia dos grupos medianos de 2º, 3º e 4º curso e a docencia das
materias optativas de 4º curso será preferentemente presencial. Se, nalgunha materia 
ou curso, o alumnado presencial excede o aforo da aula, pasarase á modalidade de 
docencia mixta, prevista para as clases en grupo grande (clases maxistrais ou de 
teoría).  
• A docencia en grupo grande combinará o uso simultáneo das aulas físicas
(co aforo máximo da aula) e das aulas virtuais en modo síncrono a través de 
campusremoto.uvigo.gal (Campus Integra), de modo que se facilite a interacción no 
proceso ensino-aprendizaxe tanto respecto do alumnado presente na aula como do 
alumnado conectado a través do Campus Remoto.  

Para determinar as quendas que garantan o acceso á docencia presencial de forma equitativa 
para o alumnado e a máxima presencialidade posible, os estudantes que opten pola avaliación 
continua presencial e desexen asistir ás aulas, deberán cumprimentar un formulario a fin de 
que o equipo directivo poida identificar aos estudantes que desexan asistir fisicamente ás 
clases e distribuír os grupos para garantir a máxima presencialidade posible. Identificado ese 
alumnado, desdobraranse os grupos necesarios, que rotarán periodicamente para poder asistir 
á clase en condicións de seguridade. Procurarase formar grupos que coincidan cos grupos 
medianos. O formulario habilitarase o día 14 de setembro, despois da presentación das 
materias, para que poidan coñecer a metodoloxía a seguir polos docentes, nas distintas 
materias, e valorar a oportunidade de asistir ou non presencialmente á aula. O devandito 
formulario deberá cumprimentarse polo alumnado que opte pola asistencia presencial antes 
do día 17 de setembro, ás 10:00 horas. O venres, día 18 de setembro, publicarase, por cursos, 
a distribución do alumnado nas aulas. 
Habilitaranse, ademais, aulas na Facultade de Dereito para que o alumnado ao que non lle 
corresponda asistir fisicamente ao grupo grande, poida seguir a explicación docente desde a 
propia Facultade, para incorporarse a continuación presencialmente ao grupo mediano que lle 
sexa asignado.  

2. PROGRAMA CONXUNTO ADE-Dereito (materias do Grao en Dereito).
MODALIDADE DE “DOCENCIA PREFERENTEMENTE PRESENCIAL”

Sen prexuízo do disposto sobre a docencia virtual, a docencia será preferentemente presencial nas 
materias do Grao en Dereito nos 5 cursos do Programa Conxunto, tanto nos grupos de teoría (clases 
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maxistrais), como nos grupos de prácticas. As aulas de impartición asignaranse antes do comezo das 
clases. Se, nalgunha materia ou curso, o alumnado presencial excede o aforo da aula, pasarase á 
modalidade de docencia mixta, prevista para as clases en grupo grande (clases maxistrais ou de teoría). 

3. MÁSTER UNIVERSITARIO EN AVOGACÍA. MODALIDADE DE
“DOCENCIA PREFERENTEMENTE PRESENCIAL”

A docencia será presencial, sen prexuízo do disposto sobre a docencia virtual. A aula de impartición 
asignarase  antes do comezo das clases. 

4. DOCENCIA VIRTUAL

Malia ás anteriores previsións sobre docencia presencial e mixta, a actividade docente impartirase de 
forma non presencial en caso de peche da aula, da titulación, do centro ou da propia universidade por 
resolución reitoral. 
Así mesmo a impartición da docencia dunha materia ou de parte dunha materia concreta será virtual 
nos casos nos que concorran situacións de vulnerabilidade, conciliación ou circunstancias excepcionais 
no persoal docente que xustifiquen, por disposición do vicerreitor de Ordenación Académica e 
Profesorado ou de acordo coas indicacións das autoridades sanitarias, por corentena ou illamento, sen 
baixa médica, para tratar de evitar a transmisión comunitaria da enfermidade. 

5. MEDIDAS SANITARIAS DE AUTOPROTECCIÓN QUE DEBEN SER
COÑECIDAS E RESPECTADAS DENTRO DA FACULTADE

É fundamental coñecer e respectar os protocolos dos distintos servizos que a Universidade de Vigo pon 
á vosa disposición antes do uso dos devanditos servizos e, en particular, o Plan de Prevención e Control 
Sanitario da Facultade de Dereito, accesible en http://dereito.uvigo.es/gl/facultade/prevencion-de-
riscos-laborais/.  O dito protocolo revisarase para adaptarase aos sucesivos requirimentos de seguridade 
sanitaria para garantir durante o curso 20/21 a convivencia responsable e segura no noso centro.  

Entre outras medidas de autoprotección, é necesario cumprir as seguintes: 

1. Ningunha persoa debe acudir á facultade se ten calquera síntoma asociado coa covid-
19 (tose, febre, dificultade para respirar, perda de olfacto e/ou do gusto, diarrea, dor
de gorxa, dor muscular, dor de peito ou cansazo xeneralizado). Esta medida aplicarase
ao longo de todo o curso académico.

http://dereito.uvigo.es/gl/facultade/prevencion-de-riscos-laborais/
http://dereito.uvigo.es/gl/facultade/prevencion-de-riscos-laborais/
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2. É obrigatorio entrar no centro debidamente provistos de máscara, limpar as mans na
entrada, circular en solitario e manter sempre a distancia de seguridade de 1.5 metros
en todo o percorrido polo centro.
No chan están sinalizados os vieiros para circular, para evitar na medida do posible os cruces
con persoas que circulan en sentido contrario.
Habilitarase como entrada a porta principal do edificio e aconséllase saír do edificio polas
portas laterais.
Nas escaleiras do edificio a circulación será en ambos os dous sentidos e deberá respectarse
escrupulosamente a circulación en solitario e coa distancia de seguridade.
Prohíbese o acceso do alumnado á zona de despachos dos profesores, salvo previa cita. As
titorías desenvolveranse durante o curso 2020-21 preferentemente de xeito virtual, a través do 
Campus Remoto. O acceso á zona de servizos administrativos restrínxese tamén ao alumnado 
con cita previa.
A Universidade de Vigo dotará ao alumnado dunha máscara lavable reutilizable co logo da
universidade, que poderá utilizarse coas medidas de hixiene correctas.

3. Nas aulas durante a clase utilizarase a máscara. Seguiranse sempre as indicacións das 
autoridades sanitarias sobre a obrigatoriedade do seu emprego en sitios pechados, así 
como a distancia social de seguridade.
Antes de entrar na clase, é obrigatorio lavar as mans utilizando auga e xabón ou hidroxel. 
Para o seguimento dos contactos próximos, ante a eventualidade dun caso positivo na aula, é 
importante que capturedes o código QR situado na aula.
Recoméndase utilizar a aplicación Radar-covid do Ministerio de Sanidade ou a Pass covid da 
Xunta de Galicia.
Na clase están marcados os asentos que se poden utilizar. O uso deses asentos garante o 
mantemento da distancia de seguridade con calquera dos demais estudantes ou do persoal 
docente. Nas aulas de informática, as aulas estarán preparadas para que cada posto estea tamén 
individualizado coa debida separación.
O alumnado debe tentar ocupar sempre o mesmo posto nas aulas.
As aulas estarán desinfectadas ao inicio da xornada. A entrada nunha clase previamente 
ocupada esixirá, para unha maior seguridade, o previo uso de papel desbotable con 
desinfectante que haberá nas aulas ou corredores á disposición de alumnado e profesorado. 
No caso de usar os ordenadores da aula, deberán utilizarse guantes ou colocar previamente un 
film plástico encima do teclado e do rato, que se desbotará ao rematar a clase nas papeleiras 
con tapa situadas na aula para tal efecto.
Ao remate dunha actividade docente, recoméndase lavar as mans con auga e con  xabón ou 
con hidroxel.
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4. É importante cumprir sempre as indicacións que aparecerán nos carteis fixos e nas 
pantallas de televisión situadas na entrada, que serán oportunamente actualizadas.  
Cando sexa necesario o uso de aseos e ascensores, respectaranse sempre as instrucións 
sobre aforo máximo que figuran na porta de acceso aos mesmos. 
 

5. Recoméndase ser especialmente coidadosos no uso dos servizos de cafetaría e 
procurar gardar a distancia de seguridade. 
 

6. Nos descansos entre clases, na medida do posible, non se debe permanecer nas aulas 
nin nos corredores. 
 

7. Para o alumnado que non ten o domicilio familiar en Ourense é importante ter 
asignado médico/a en Ourense e coñecer o centro sanitario correspondente antes do 
comezo do curso. 
 

8. Aconséllase coñecer o Protocolo de actuación ante a aparición dun caso sospeitoso de 
COVID-19 na Universidade de Vigo: 
 
Tras a aparición dun caso diagnosticado seguiranse as recomendacións da Xefatura Territorial 
de Sanidade. 
 
Se o estudante é diagnosticado positivo por PCR ou é contacto estreito, deberá comunicalo 
por correo electrónico o máis axiña posible ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais da 
Universidade (sprl@uvigo.gal) e ás persoas responsables da COVID-19 do centro (a decana 
da Facultade mfprieto@uvigo.es e a secretaria da Facultade sdefdo@uvigo.es). 
 
A partir da diagnose seguiranse as instrucións dadas pola Consellería de Sanidade. 
 
A autoridade sanitaria e o comité de expertos/as da COVID da Universidade de Vigo, en 
función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou de varias aulas, dun grao, 
mestrado ou dun centro educativo na súa totalidade, que se adoptará por Resolución reitoral. 
 

9. A biblioteca do Campus de Ourense ten o aforo tamén limitado e réxese polo seu 
propio protocolo de actuación, que deberedes coñecer no seu caso.  

As instrucións sobre o uso das salas e postos de estudio pódense consultar en 
http://documentos.biblioteca.uvigo.es/documentos/Instrucions_Reapertura_Salas.pdf e as 
indicacións sobre o préstamo de libros no enlace 
http://documentos.biblioteca.uvigo.es/documentos/Instrucions_Ptmo_Libros.pdf 
 

mailto:mfprieto@uvigo.es
mailto:sdefdo@uvigo.es
http://documentos.biblioteca.uvigo.es/documentos/Instrucions_Reapertura_Salas.pdf
http://documentos.biblioteca.uvigo.es/documentos/Instrucions_Ptmo_Libros.pdf
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A Aula de Libre Acceso da Facultade de Dereito non se utilizará no presente curso como Sala 
de Lectura senón unicamente para o desenvolvemento de probas de avaliación. 
 
 
 
 

Moitas grazas pola vosa colaboración e responsabilidade.  
 


