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RESOLUCIÓN REITORAL, DE 4 DE MAIO DO 2020, DE MODIFICACIÓN DAS
RESOLUCIÓNS REITORAIS DO 30 DE MAIO DE 2019 DE CONVOCATORIA DE ADMISIÓN E
MATRÍCULA NAS ENSINANZAS DE GRAO PARA O CURSO 2019/2020 E DE 18 DE
XUÑO DE 2019, DE CONVOCATORIA DE MATRÍCULA EN ESTUDOS DE POSGRAO PARA
O CURSO 2019/2020.

Á vista do Real Decreto 436/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, e as sucesivas prórrogas do
mesmo (BOE do 14 de marzo),
Á vista das Instrucións, do 6 de abril de 2020, da Secretaría Xeral de Universidades, de
aseguramento da calidade da docencia non presencial nas universidades do Sistema universitario
de Galicia,
Á vista do conxunto de Resolucións Reitorais ditadas ao abeiro da adaptación da normativa estatal
e autonómica á situación específica da Universidade de Vigo,
Á vista do apartado segundo do punto segundo do Acordo adoptado polo Consello de Goberno da
Universidade, con data 29 de abril de 2020, sobre o conxunto de actuacións previstas cara ao
remate do presente curso académico a causa da situación creada polo estado de alarma causado
pola crise da COVID-19, no que se introduce con carácter temporal, unha cláusula xeral de revisión
de cualificacións
A vista de que as cuestións relativas á calificación e avaliación do alumnado recóllense en tres tipos
de normas diferentes na Universidade de Vigo, partindo dos seus Estatutos, a saber,
a) con carácter xeral, nas Normas de xestión académica para titulaciones de grao reguladas
polo R. D. 1393/2007 (aprobadas no Consello de Goberno de 22-07-2009, modificadas no
C.G. do 06-06-2014 e no C.G. do 28-11-2019);
b) con carácter especial, na Instrucións da Vicerreitoría de Ordenación Académica e
Profesorado 3/2019, de 6 de agosto de 2019, sobre o procedemento para cubrir as actas
das ensinanzas de grao e master na Universidade de Vigo, e a 5/2019, de 5 de novembro,
complementaria da anterior);
c) e finalmente, como cada ano, na correspondiente Resolución Reitoral, ben de convocatoria
de admisión e matrícula nas ensinanzas de grao (para o curso 2019/2020, R.R. de 30 de
maio de 2019), ben de convocatoria de matrícula en estudos de posgrao (para o curso
2019/2020, R.R. de 18 de xuño de 2019).
A vísta de que o dito apartado segundo do punto segundo do acordo do Consello de Goberno, do
29 de abril de 2020, conleva unha modificación das ditas Normas de xestión académica para
titulacións de grao reguladas polo R.D. 1393/2007 (en concreto, do seu Título III, sobre “probas de
avaliación, actas de cualificación e tribunais”) levada a cabo polo órgano competente, que así o
acordou por unanimidade;
Á vista da necesidade de sinalar os oportunos trámites para poder levar a cabo dito mandato do
Consello de Goberno,
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Primeiro.- Incluír como Disposición Adicional en ámbalas dúas convocatorias de matrícula ás que
se refire o apartado c) do quinto considerando da presente Resolución o seguinte texto: “No caso
de que se detecte unha disminución significativa entre os resultados académicos correspondentes
ao período de vixencia do estado de alarma e os correspondentes a cursos anteriores nalgunha
materia, e que puideran considerarse atribuíbles á situación xerada polo tránsito á docencia virtual,
procederáse a subir as calificacións ata acadar unha situación semellante á de cursos anteriores,
previo informe facultativo e non vinculante dos centros e/ou dos departamentos implicados. A tal
efecto, considerarase que os resultados son significativamente distintos cando a media das
calificacións da materia sexa inferior á media dos cinco cursos anteriores menos dúas veces a
desviación típica ou cando a porcentaxe de estudantes que aproben con respecto ó número total
de alumnos sexa inferior á media dos cinco cursos anteriores menos dúas veces a desviación típica
deste parámetro”.
Segundo.- Ordenar á Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado que proceda, de ser o
caso, a introducir as modificacións oportunas nas ditas Instrucións 3/2019 e 5/2019, da dita
Vicerreitoría, de 6 de agosto e de 5 de novembro, respectivamente, cara a desenvolver o
procedemento necesario para levar a cabo o disposto no punto anterior.
Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso perante a xurisdición
contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, pero que se computará desde o día hábil seguinte á data de
finalización da declaración do estado de alarma, con independencia do tiempo que houbera transcurrido desde a
publicación da presente resolución, sen prexuízo da eficacia e executividade da mesma, consonte ao disposto no acto
administrativo objeto de recurso ou impugnación, de conformidade co disposto na Disposición Adicional Oitava do Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19.
As persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra esta resolución un recurso de reposición, no prazo dun mes,
que se computará segundo o indicado no parágrafo anterior, perante o mesmo órgano que a ditou. Neste caso non se
poderá interpoñer un recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a
desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

En Vigo, a 4 de maio de 2020
O Reitor
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