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Recomendacións de actuación ante os imprevistos 
xurdidos na realización dos exames 
na modalidade non presencial

As universidades víronse obrigadas a modificar as actividades de formación 
presenciais establecidas nas guías docentes por outras desenvolvidas a distancia co 
fin de continuar o proceso de ensinanza-aprendizaxe ocasionado, como é ben sabido, 
polo confinamento derivado da COVID-19. Non obstante, as probas de avaliación en 
liña poden presentar imprevistos técnicos que se deben resolver do modo máis breve 
posible e sen que o estudantado se vexa prexudicado. Como medidas que intentan 
paliar estas situacións proponse o seguinte plan de continxencias.
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Plan de continxencias

Ante calquera incidencia ou imprevisto xurdido durante unha proba de avaliación en liña 
propóñense dous tipos de resposta:

1. Prioritaria no tempo
Proporcionarlles solucións ou alternativas aos problemas técnicos ou persoais 
que puideran presentarse durante a realización da proba de avaliación, mediante 
unha solución acorde co problema xurdido ou polo menos mediante a súa mini-
mización.

2. Unha vez actuado
Documentar a situación a través da identificación de boas prácticas, da delimita-
ción de responsabilidades e da reprodución das solucións e das alternativas para 
resolver os problemas, proporcionarlle unha xustificación e/ou unha cobertura ao 
estudantado prexudicado polo imprevisto e xustificar a iniciativa do profesorado 
na posta á disposición dunha alternativa viable ao estudantado afectado.

Os apartados 1 e 2 tratan das accións ante os problemas técnicos e persoais. Entre os 
problemas técnicos, pode habelos estruturais e puntuais. Ademais, o apartado 3 pro-
porciona recomendacións xerais para todos os casos.

O apartado 4 detalla o xeito de documentar as incidencias e a súa resolución. 
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1. Accións para tomar ante 
as continxencias de tipo técnico

Entre os problemas técnicos existen dous grandes grupos:

 1.1. Problemas estruturais

• Cortes periódicos ou caída por un tempo determinado da rede da Universidade 
de Vigo ou das súas aplicacións, así como da rede dos grandes operadores. Esta 
situación pode implicar a un número elevado de persoas, tanto de estudantes 
como de docentes.

• No caso de que xurdan problemas na rede ou nas aplicacións da universidade 
e que non se poidan resolver de maneira inmediata desde os propios servizos 
da institución, a alternativa proposta é fixar unha nova data para a proba de 
avaliación, de acordo coas persoas implicadas e coa coordinación do título ou coa 
dirección ou co decanato do centro.

• No caso dunha caída da rede dalgún dos grandes operadores, habería que 
habilitar unha data alternativa (ou un aprazamento no mesmo día, se o calendario 
de exames do título o permite).

1.2. Problemas persoais ou puntuais

Poden producirse dous tipos de problemas de tipo persoal:

a) Problemas de incomunicación por falta de medios ou por condicións non 
adecuadas no entorno do estudantado.

b) Problemas puntuais nas comunicacións durante a realización das probas 
(perda de conexión, corte do subministro eléctrico, ...).

1.2.1. Problemas por incomunicación

No primeiro dos casos pode resolverse, unha vez se comunique esta situación 
ao profesorado, mediante probas alternativas de tipo oral ou doutro tipo que o 
profesorado considere adecuadas e que sexan factible para o estudantado afectado.

Outra posibilidade é realizar as probas de avaliación en localizacións distintas ao seu 
domicilio habitual onde se notificara a problemática anterior:

• Utilización das aulas de referencia da rede Cemit para a realización dos exames 
universitarios. As aulas Cemit encargaranse exclusivamente de xestionar os espazos 
e as reservas das prazas para facilitar a realización dos exames da universidade 
na súa rede, así como de asesorar o estudantado para que dispoña de conexión 
a Internet durante a súa estancia na aula, sen que isto implique responsabilidade 
ningunha ante os posibles fallos de conectividade que poidan xurdir mentres teñan 
lugar as probas. Adicionalmente, a oficina Cemit encargarase de coordinar, de 
xestionar, de asesorar, de atender e de facer o seguimento da iniciativa. O horario será 
de mañá. 
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• Unha vez anunciada pola universidade a posta en marcha desta iniciativa, o 
estudantado deberá reservar un espazo nestas aulas segundo o procedemento 
indicado pola rede Cemit. O profesorado coordinador da materia non realizará 
ningún tipo de actividade, senón que será o estudantado que teña problemas 
de incomunicación quen deberá poñerse en contacto coa rede Cemit segundo o 
explicado no procedemento mencionado.  

1.2.2. Problemas por incomunicación

Imprevistos técnicos puntuais durante a realización das probas que afectan un 
estudante individualmente ou un número reducido.

Neste caso, o máis recomendable será acordar co estudantado afectado unha 
alternativa: ampliar o tempo de realización do exame, unha proba oral de todos 
os coñecementos ou unha revisión oral do que fixera ata o momento e completar 
o que lle faltaba «en directo». En todo caso, deberíase realizar o mesmo día, se o 
estudantado o acepta, a fin de alterar o menos posible a planificación dos seus 
exames.

2. Accións para tomar ante 
as continxencias de tipo persoal
Neste tipo de continxencias atópanse aquelas situacións sobrevidas por enfermidade 
do estudantado ou dunha persoa ou familiar directo ao seu cargo e que lle puideran 
impedir levar a cabo a proba de avaliación. 

Unha vez se lle comunique ao profesorado esta situación, pode resolverse mediante 
probas alternativas orais ou doutro tipo que o profesorado considere adecuada e que 
sexa factible para o estudantado afectado.

En calquera caso, esta clase de incidencias deberá documentarse a través do 
formulario de incidencias e anexarse a xustificación correspondente que acredita a 
dita situación.
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3. Recomendacións xerais para todos os casos 
1. Comunicarlle previamente (unha semana antes da data da proba) ao estudantado a 
canle de comunicación que teñen aberta co profesorado, así como as solucións ante 
os diferentes tipos de problemas que se puideran prever.

a. Recoméndase o uso do teléfono: pódese desviar o teléfono do despacho 
ao móbil, de modo que o número facilitado sexa só o fixo institucional. Este 
desvío pódeselle solicitar aos Servizos Informáticos (o centro deberá recoller as 
solicitudes, non se tramitarán de forma individual).

b. Emprego do móbil institucional se se dispón dun ou do persoal se o 
profesorado así o autoriza e o facilita. En ambos os casos, o profesorado debería 
dar unha resposta de recepción da mensaxe entrante a fin de que sirva de proba.

c. Recordarlle ao estudantado que nestes mecanismos postos á súa disposición 
para os problemas sobrevidos no exame, unha mala praxe pola súa parte podería 
considerarse como causa de infracción.

2. Uns días antes da proba de avaliación, propoñer un ensaio xeral e probar o uso 
correcto das aplicacións, con comunicación previa aos Servizos Informáticos para o 
seguimento da devandita.

3. Comunicar o emprego do número de teléfono institucional por Whatsapp 
(secretarías dos centros, ver o apartado de documentación das incidencias) para facer 
constar as incidencias durante as probas: 

a. Enviarase un Whatsapp coa incidencia acontecida (para os efectos do rexistro).

b. Autorizarase a remisión das respostas ou dos documentos da proba de 
avaliación se o incidente técnico permitira terminala, pero impedira este envío final 
porque fallou. 

c. Esta mensaxe non obterá resposta. 

4. Os posibles cambios de data, unha vez autorizados pola coordinación da titulación 
ou pola dirección ou o decanato do centro, informaranse a través de Faitic (aviso/
anuncio con correo electrónico a todo o estudantado) cunha antelación mínima de 48 
horas, sempre que se atrase a súa data.

5. Recomendarlle ao profesorado que realiza o exame que o faga, de ser posible, desde 
o seu despacho da universidade, de forma que se minimice o risco dos cortes técnicos 
(só queda a posibilidade da caída do sistema universitario e elimínanse os problemas 
do provedor doméstico) e que, no caso de habelos, lle solicite axuda aos servizos da 
universidade.

6. Indicar que aquel estudantado con limitacións de acceso pode optar por un exame 
oral ou outro tipo de proba alternativa que estime oportuna o profesorado e que sexa 
factible para o estudantado. No caso de acudir ás aulas Cemit seguiranse as regras 
ditadas no procedemento disposto para tal efecto.
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4. Documentación das continxencias
A incidencia encontrada rexistrarase mediante o formulario que se anexa a continua-
ción e remitiráselle, a través do Whatsapp institucional ou do correo institucional, á 
secretaría dos centros como elemento de notificación da incidencia.

1. Whatsapp institucional (incidencia que debe ser comunicada polo estudantado)

a. As secretarías dos centros dispoñen dun teléfono da universidade para a 
sinatura das actas. Ese número de teléfono será o que reciba as notificacións dos 
problemas por parte do estudantado (de modo que quede rexistrado cando se 
rexistrou a incidencia e a súa descrición).

b. Serían, en todo caso, comunicacións unidireccionais, sen resposta.

c. Desta forma, sería a persoa da dirección ou do decanato do centro encargada 
da secretaría quen daría fe destas incidencias.

d. Nese mesmo Whatsapp enviaranse os documentos dos que fallou o envío 
durante o exame (só se é posible a comunicación).

2. Formulario ou modelo co propósito de documentar que aconteceu e como se 
resolveu a situación (debe ser cuberto polo estudantado e o profesorado, no caso de 
coñecelo, en formularios separados).

a. O obxectivo do formulario é reflectir as incidencias acontecidas e o procede-
mento da resolución.

b. Colateralmente, esta información permitirá compilar unha listaxe de boas 
prácticas que apoiarían a realización das probas de avaliación en sucesivas opor-
tunidades.

c. O formulario enviaríaselle ao final da proba á coordinación da titulación.
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Identificación do estudantado afectado 

Nome e apelidos  DNI  

Centro    

Titulación  

Materia  Curso  

Descrición da incidencia 

Plataforma da proba  Data  

Hora de inicio da 
incidencia 

 Hora final  

Descrición dos feitos e 
do seu alcance sobre o 
desenvolvemento da 
proba de avaliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrición da solución adoptada (se a houbera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación do profesorado responsable 

Nome e apelidos  DNI  

Identificación do teléfono móbil ao que se lle comunicou a incidencia 

Número de teléfono  Número de teléfono 
no caso de ser 
mediante Whatsapp 

 

 

Formulario de rexistro de incidentes durante as probas de avaliación telemáticas (o 
profesorado e o estudantado encherán as casas do formulario que lle correspoden)

Anexo




