CIRCULAR, DE 21 D'ABRIL, A LES DIRECCIONS DELS
CENTRES DE L'ISEACV
Assumpte: Modificacions a la Circular de 20 d'abril sobre consideracions de cara
a l'elaboració del calendari d'actuacions per a la finalització del curs acadèmic
2019/20.
Benvolgudes directores i benvolguts directors:
Després de reunida, la Conferencia General de Política Universitària ha emés, amb data
15 d'abril de 2020, unes recomanacions a les institucions universitàries sobre criteris
generals per a l'adaptació del sistema universitari espanyol davant la situació generada
per la crisi del COVID-19, durant el curs 2019-20.
Al recer d'aquestes recomanacions, entenem que cal establir algunes pautes d'actuació
que ajuden a organitzar tant el que resta de curs actual sota la modalitat de docència no
presencial, com dels procediments i característiques de l'avaluació, sobretot del segon
quadrimestre, de les assignatures corresponents.
La coincidència d'ensenyaments superiors artístics oferts en l'àmbit geogràfic de la
Comunitat Valenciana, fa que siga pertinent determinar, en trets generals, alguns
aspectes comuns a tots ells que ajudaran a donar major seguretat acadèmica a
l'estudiantat, tot sense detriment de l'organització singular interna pròpia de l'autonomia
definida de cada centre.
És fonamental que el professorat, l'estudiantat i el personal d'administració i serveis
estiguen informats de tot el que a ells els puga afectar o correspondre. És el segon
quadrimestre el que cal avaluar tot considerant les circumstàncies en què s'ha produït.
Les matèries anuals ja tingueren un adequat període de desenvolupament, el qual podrà
ara tenir-se en consideració juntament amb el que curricularment s'haja pogut realitzar
amb les restriccions actuals.
L'escenari present obliga a transformar l'avaluació tradicional en models no presencials. A
les guies docents es poden arreplegar aquells ajusts que no suposen una modificació dels
plans d'estudi autoritzats o acreditats. Els ajusts es vincularan a elles mitjançant un
document annex, al qual figuraran els instruments, nous terminis i condicions
acadèmiques d'avaluació.
En general, el calendari establert a l'inici del curs es manté com a referència per a totes
les actuacions i convocatòries. Cadascuna d'aquestes, cas de sofrir variació excepcional,
es tornarà a establir amb dates i terminis. Les noves dates sempre estaran supeditades a
què la situació i les autoritats sanitàries així ho permeten.
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Els estudiants que cursen finals de titulacions que requerisquen inalterablement de
pràctiques presencials no realitzades fins al moment, podran dur-les a terme després de
presentat el Treball Final corresponent. Es podrà, per tant, presentar i defensar el TFT
abans d'haver conclòs les pràctiques, i la seua qualificació restarà condicionada al seu
acabament i avaluació positiva. Cal tenir en compte el percentatge del 50% per a la
superació de les pràctiques que s'hagen pogut realitzar.
Aquelles matèries el component pràctic de les quals no puga ser substituït per cap
alternativa no presencial d'avaluació, i sempre que canviaren les condicions sanitàries
abans de concloure el present curs, podrien fer-se de forma presencial.
També amb caràcter general, totes les assignatures i matèries susceptibles d'aprofundirse al llarg del proper curs, estimaran el present curs com a excepcionalment
circumstancial a fi de simplificar el màxim possible els continguts no essencials. Es
basaran en el treball ja realitzat de forma presencial i tota la matèria impartida fins a la fi
del curs haurà de ser avaluada i qualificada per a cada estudiant. Qualsevol proposta ha
de poder ser tecnològicament assumida per l'estudiantat.
Correspon a l'equip docent indicar en quin moment l'estudiantat es troba en condicions
de poder ésser avaluat. En aquest sentit, només amb l'informe valoratiu de l'equip docent
pot l'estudiantat acudir a convocatòries extraordinàries d'avaluació.
Als TFT i els TFM se'ls podran fixar nous requeriments acadèmics, nous marges temporals
i arbitrar-se la forma no presencial de presentar-los i ser valorats per les respectives
comissions. Aquestes adaptacions s'hauran de documentar per tal d'incorporar-les a les
corresponents guies docents. Per a casos excepcionals, i prèvia autorització de l’ISEACV,
s’habilita el mes de setembre per a la defensa i avaluació dels TFT. Per als TFM, haurà
d'estudiar-se cada cas en particular.
S'hauran d'explicitar prèviament els criteris d'avaluació amb el consens i coneixement de
l'estudiantat i amb el temps adequat per a la seua superació, i també el mètode i la
plataforma que es farà servir per avaluar-lo.
Pel que fa a les memòries de final de curs, s'ajorna la presentació per al 30 d’octubre de
2020, a fi que es puga recollir la casuística produïda. Els resultats dels projectes
d'investigació i de la formació permanent del professorat aniran inclosos en aquestes
memòries.
En aquest sentit, se suspenen totes les accions formatives que impliquen presencialitat.
Per al proper curs, s'inclouran aquelles activitats de formació del professorat que no
s'hagen pogut dur a terme i s'incidirà en les accions formatives adreçades a desenvolupar
competències en tecnologia de la informació i de la comunicació.
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Les proves d'accés es duran a terme el més prompte possible una vegada resolta la prova
específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE), que tindrà lloc el dia
10 de juliol.
Aquestes consideracions seran tingudes en compte per part dels centres a l'hora
d'elaborar i confeccionar els seus calendaris d'actuacions referits a la finalització del curs
acadèmic 2019-20.
València, 21 d'abril de 2020.
El Director de l'ISEACV
Firmado por JOSEP-MANEL GARCIA
COMPANY - NIF:20412116F,
el día 21/04/2020, con certificado.
DIRECTOR DE L'ISEACV
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