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Nota informativa da dirección do Centro sobre os efectos da crise de COVID-19 na 

ETSAC. 

 

1. Reunións de análise da situación. 

Os directores dos centros reuníronse na Reitoría o venres día 13 co equipo de goberno da 

UDC, asistido polo conselleiro do reitor por cuestións informáticas, Carlos Escudero. 

Nesa reunión, en verdade unha tormenta de ideas, puxéronse unha gran variedade de 

cuestións sobre as que as máis relevantes teñen que ver coa implementación do ensino dixital, 

para o que a UDC ten que traballar. cunha enorme pantalla. De feito, todos os servidores non 

esenciais para o ensino foron desactivados, aumentando a capacidade de Moodle a 10.000 

conexións simultáneas. 

 

2. Peche parcial dos edificios da ETSAC. 

A Dirección ordenou o peche parcial da ETSAC, que inclúe a condena do acceso ao edificio do 

Departamento, que só será accesible nas mesmas condicións que un día festivo e a apertura 

controlada do edificio principal. Neste permanecerá un punto de control mínimo do servizo 

composto por conserxe, unha persoa da administración e o director do centro. A súa función 

será activar o teletraballo de todo o PAS, controlar o acceso ao edificio e definir os propios 

servizos mínimos. 

 

  

3. Instrucións técnicas para a organización do proceso de migración cara á docencia / 

tutela dixital do traballo estudantil. 

De acordo coa aplicación do artigo 9 do Real decreto 463/2020, a Universidade está a traballar 

para activar e mellorar un conxunto de ferramentas co fin de facilitar a modalidade de ensino 

non presencial. Estas son as ferramentas: 

 

Primeiro, a través de Yammer 

https://www.yammer.com/udc.es/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17216880640 

Creouse un grupo de traballo sobre formación electrónica, no que xa están aloxados algúns 

tutoriais e nos que están centrados. as dúbidas e comentarios que xorden do duro traballo 

destes días. A través desta plataforma, Carlos Escudero, responsable de todos os servizos TIC 

da UDC, pídenos difundir o seguinte: 

 
Anunciaranse actos de formación en directo para realizar o teletraballo e teleeducación que se 

programarán para a mañá do luns 16 para todos os PDI, estudantes e PAS. Aínda que serán 

presentacións moi similares, estas estarán orientadas segundo o perfil. Ademais da asistencia 

en directo co chat Q&A, haberá a posibilidade de ver a presentación de novo en Microsoft 

Stream. Este horario notificarase ao longo da tarde / noite de hoxe domingo 15 de marzo. 

O eixo principal centrarase na ferramenta de comunicación en liña que temos na UDC: 

Microsoft Teams. Para aproveitar o tempo, suxiro que vexa as entradas que se publicaron 

neste grupo ou no grupo Teletraining e tamén siga esta información: 

Os equipos arquivan en axudaTIC, onde atoparás, entre outros, a ligazón ao software para 

instalalo en ordenadores, móbiles e tabletas (aínda que os equipos funcionan desde o 

navegador web, recoméndase a instalación da aplicación): https://axudatic.udc.gal 

/pages/viewpage.action?pageId=50528546 

Excelentes pílulas informativas que constitúen un curso de accidentes (en inglés, pero moi fácil 

de entender, se só visualmente): 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvFpuOcSazL6PqQvX4x10CDYdKmFXv4V6 
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Podemos avanzar que xa están a crear grupos de equipo específicos co conxunto de 

profesores e alumnos de cada materia. Estes grupos levarán na súa designación o código da 

materia (curso académico 2019-20. Código da materia), que lle recordamos que pode consultar 

por exemplo na ligazón de guías docentes: 

https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=630&ensenyament=630G02&consult

a=assignatures 

 

A nosa recomendación é habilitar unha sección específica en Moodle para esta situación 

transitoria, na que se aloxan os materiais didácticos que cada equipo de profesores considere 

apropiados, así como un posible foro e ferramentas de entrega, se procede. E complementa 

esta iniciativa co uso de Equipos, que che permitirá manter un chat aberto, programar unha 

videoconferencia, compartir escritorio ou presentacións, etc. O seguinte enlace permítelle ver 

rapidamente algunhas das súas múltiples funcionalidades (aínda que estamos convencidos de 

que toda esta información se ampliará mañá): 

https://web.microsoftstream.com/video/83a85d99-8585-4518-adf2-d5030337862e 

 

 

 4. Planificación da docencia nesta situación extraordinaria 

Dende a dirección esiximos a todos os coordinadores do asunto os plans para estas semanas 

(etsacdir@udc.es), para estar informados e ser conscientes de calquera continxencia que se 

poida producir (sendo xa que é unha situación nova para todos). Agradecemos moito a súa 

colaboración en circunstancias tan difíciles como extraordinarias. 

 

Ás guías docentes, tal e como se define na reunión descrita no punto (1) desta nota, a UDC 

engadirá unha nota que indique que durante esta situación excepcional poden estar suxeitas a 

unha interpretación única. As guías, en todo caso, nunca serán alteradas. 

A Universidade pídenos explicar aos estudantes a través dos medios dixitais: 

a) Novidades nas metodoloxías do ensino. 

b) As alteracións que poidan haber nos sistemas de avaliación, particularmente nas avaliacións 

parciais. 

 

5. Observacións xerais 

Pedimos a máxima atención aos medios de comunicación convencionais,  dado que estamos 

ante unha situación moi cambiante. Agora mesmo, non sabemos se estamos autorizados a 

decretar un peche total do edificio ou estamos obrigados a establecer servizos presenciais 

mínimos. Sexa cal sexa o resultado do que decidan as autoridades superiores, pedímoslle que 

todos respecten os protocolos sanitarios e que permanezan nas súas casas polo ben de todos. 

Lembrámos de novo que se alguén ten a desgraza de caer enfermo, esta enfermidade é 

obrigatoria, polo que deben avisarnos con urxencia, así como ás autoridades sanitarias 

e ás do servizo de prevención de riscos laborais da UDC prl@udc.es  
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