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INDICACIONS EN RELACIÓ A LA REALITZACIÓ D’EXÀMENS EN PRIMER QUADRIMESTRE 2021-22 
FRONT SITUACIÓ PER COVID19 

 
El Vicerectorat d’estudis de grau i postgrau de la Universitat de València ha emès una resolució 
sobre la realització d’exàmens1 per a assignatures de primer quadrimestre i anuals. En el cas de 
les titulacions de la Facultat de Ciències Socials, la resolució es concreta en les següents mesures. 
 
Estudiantat que en la data fixada d'examen es trobe confinat per positiu per Covid19 o per 
contacte estret amb persones afectades 

1. La situació de confinament en la data fixada per a l’examen d’una assignatura per ser positiu 
per Covid19 o contacte estret d’una persona afectada es considerarà causa de força major i 
impossibilitat sobrevinguda per a realitzar l’examen corresponent en la dada establerta en el 
calendari d’exàmens de la titulació. 

2. L’estudianta o l'estudiant presentarà una sol·licitud de canvi de data de l’examen dirigida a 
l'adreça deganatsoc@uv.es. Aquesta sol·licitud caldrà presentar-la sempre abans de l'examen, 
sense que siga precís acomplir l'antelació mínima d’un mes de l’inici del període oficial d’exàmens 
que estableix la normativa. Caldrà utilitzar el model que es pot descarregar en el següent enllaç: 
https://www.uv.es/deganatsoc/peticio_canvi_examen_auto  

 
Només es consideraran les sol·licituds enviades des d’un compte @alumni.uv.es. 
 
3. Serà imprescindible acompanyar la sol·licitud de la següent documentació: 

a) Estudiantat que haja resultat positiu: Prova PCR o equivalent amb data de realització. 

b) Estudiantat que haja estat en contacte estret d’una persona positiva: Prova PCR o 
equivalent de la persona amb la qual ha estat en contacte i prescripció de confinament de 
l’estudiant o de l’estudianta per les autoritats sanitàries. En aquest cas, cal també 
presentar consentiment de la persona afectada d’aportar aquesta informació.  

c) Alternativament, si encara no es disposa del resultat d’una prova PCR, i/o no es possible 
aportar acreditació del contacte estret i de la prescripció de confinament, justificant 
d’haver-se donat d’alta en el Registre Coronavirus de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública:  
https://coronavirusregistro.san.gva.es/sipcovid19/?language=ca  

4. El Centre, en col·laboració amb el departament responsable de l’assignatura, garantirà que 
l’examen es faça en una altra data que serà única per a tot l’estudiantat afectat i adient a l'hora 
de garantir que ha passat el període de quarantena. L’examen es realitzarà a partir del 31 de gener 
i, preferentment, fins el 18 de febrer de 2022, inclòs. La Facultat publicarà, en la pàgina web un 
calendari d’exàmens posposats per COVID19. 

5. Si l’acta de l’assignatura ha sigut tancada amb anterioritat a la nova data d’examen, es 
considerarà aquesta situació com a motiu per a la modificació de l’acta. 

 
1 Veure http://www.uv.es/deganatsoc/COVID19/Resolucio_examens_confinament_2022_1q.pdf.  
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6. De forma excepcional, i només per a estudiantat que acredite adequadament les circumstàncies 
indicades en aquest document, el professorat responsable de l’assignatura podrà decidir la 
realització d’una prova en un format diferent al recollit en la guia docent2. La prova haurà de 
garantir l’equivalència de nivell i d’exigència en els continguts amb la prova realitzada a la resta 
d’estudiantat i les condicions de determinació de la identitat de la persona i l’autenticitat i la 
privacitat de la prova. 

A més d’aquestes mesures de caràcter acadèmic, es recorda a tot l’estudiantat i a tot el 
professorat l’exigència de dur mascareta i mantindre mesures d’higiene, distància i ventilació 
necessàries per qüestions preventives. 

 

 

València, 23 de desembre de 2021 
 

 

 
2 El professorat podrà decidir que aquesta opció s’aplique per a l’examen a realitzar en la data fixada en el 
calendari d’exàmens o només en la data de l’examen ajornat si persisteixen les condicions de confinament. 
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