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PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER AL CURS UNIVERSITARI 2021-2022 

 

El present protocol s'elabora en un context de nivell de risc baix a la Comunitat 

Valenciana, amb tendència lleugerament en ascens i increment progressiu del 

percentatge de població vacunada, i té entre els seus objectius afavorir la màxima 

presencialitat de l'estudiantat a la Facultat mitjançant l'aplicació de les mesures 

organitzatives, de prevenció i d'actuació davant un cas sospitós o positiu de COVID-19. 

Aquest protocol estarà subjecte a les modificacions de la normativa estatal i 

autonòmica en aquest àmbit. 

El document tècnic del Ministeri de Sanitat sobre Actuacions de resposta 

coordinada per al control de la transmissió de la COVID-19, de data 02/06/2021, planteja 

aplicar les recomanacions contingudes en el document tècnic del Ministeri de Sanitat 

referit a les Mesures de Prevenció, Higiene i Promoció de la Salut enfront de la COVID-

19 per a centres universitaris en el curs 2020-2021, de data 11/03/2021, excepte en 

nivells de risc extrem, en què es recomana educació a distància en la mesura del 

possible. 

El present protocol pren com a referència els documents sobre la prevenció i 

protecció enfront de la COVID-19 per al curs acadèmic 2021-2022, remesos per la 

Universitat de València: 


 Acord de 6 de setembre de 2021 adoptat per les Conselleries de Sanitat Universal i Salut 

Pública i d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i les universitats de la 

Comunitat Valenciana en relació a l’inici de curs universitari 2021-22.  

 Protocol de 10 de juny de 2021 d'actuació per al curs universitari 2021/22, ratificat el 6 de 

setembre de 2021 per acord de les Conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública i 

d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i les universitats de la Comunitat 

Valenciana.  

 Acord del Consell de Govern ACGUV 167/2021, de 29 de juny de 2021, pel qual s’aprova 

la planificació de la docència de les titulacions oficials de la Universitat de València en el 

curs acadèmic 2021-2022.  

 Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre les mesures preventives a 

conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19 (IUV 17/2020).  

 Instrucció de la Gerència de modificació de la Instrucció IUV 17/2020 sobre les mesures 

preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19 

(IUV 3/2021).  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/documentos/actuaciones_respuesta_covid_2021.06.02.pdf
http://www.mscbs.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/documentos/covid19_medidas_centros_universitarios_11-03-21.pdf
https://www.uv.es/coronavirus/ACORD_GVA_UNIVERSITATS_VALENCIANES_INICI_CURS_2021-22.pdf
https://www.uv.es/coronavirus/Protocolo_inicio_curso_2021_22.pdf
https://www.uv.es/coronavirus/ACGUV_planificacio_docencia_annex_167.pdf
https://www.uv.es/coronavirus/Instruccio_general_Gerencia_17_2020.pdf
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=27638
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Les directrius, les preguntes freqüents i la informació general dirigida a l’estudiantat, 

al PAS i al PDI publicades a www.uv.es/covid han de considerar-se, amb caràcter general, 

vigents i aplicables al curs acadèmic 2021-2022. 

 

 

1. Limitació de contactes 

Les mesures de limitació de contactes tenen l'objectiu de reduir el risc de transmissió del 

virus entre els membres de la comunitat universitària. 

 S'evitaran aglomeracions en els diferents espais de la Facultat, en els accessos 

als edificis, aules i corredors, no permetent-se la permanència prolongada en 

zones de pas o espais comuns. Cal seguir les senyalitzacions als corredors i 

espais comuns. La Facultat ha previst horaris escalonats per a l’accés al Centre i 

l’entrada i eixida de les classes. 

 La Facultat recomana que les reunions de coordinació i altres activitats no docents 

es realitzen de forma telemàtica o híbrida sempre que siga possible. 

 A més de als espais docents, s’ha de mantenir també l’ús de mascareta i la 

distància interpersonal en altres sales i espais per a l’ús del personal del centre 

(despatxos, sales comuns, secretaries, etc.). 

 

2. Mesures de prevenció personal 

 Higiene de mans de manera freqüent, amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic. 

Es recomana fer-ho almenys a l'entrada i eixida de la Facultat, en cas de realitzar 

un ús compartit de materials o objectes amb finalitats docents, abans i després de 

cada canvi d'aula o espai, d'anar al lavabo, dels menjars o de manipular la 

mascareta. 

 Higiene respiratòria i ús de la màscara d'acord amb el que es disposa en la 

normativa vigent. 

 La Facultat disposa dels següents elements de prevenció i protecció necessaris: 

o Dispensadors amb gel hidroalcohòlic a l’entrada de les aules i altres espais 

comuns per facilitar la higiene de mans. 

o El professorat disposa de mascaretes addicionals als espais docents en 

cas que alguna persona necessite substituir la seua per trencament, 

https://www.uv.es/covid/en/covid.html
https://www.uv.es/audiofil/entrada_sortida_modif_SERGIO_2021_2022.pdf
https://www.uv.es/audiofil/entrada_sortida_modif_SERGIO_2021_2022.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
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defecte o higiene. També estaran disponibles als departaments i unitats. 

3. Neteja i ventilació del centre 

El centre disposa un protocol de neteja, desinfecció i ventilació que respon a les 

característiques singulars del centre i les seues activitats. 

Pel que fa a la ventilació, per tal de d’obtindre una qualitat de l’aire compatible 

amb els protocols de seguretat, cal mantenir les portes i finestres obertes en tot 

moment per afavorir la ventilació creuada. La Facultat disposa de mesuradors de CO2 

a totes les aules per registrar l’evolució del CO2 de forma continuada, que avisen en cas 

de que la intensitat de l’activitat recomane una suspensió temporal per a ventilar l’espai.  

 

4. Gestió dels casos 

 Si una persona presenta símptomes lleus compatibles amb la COVID-19 durant la 

seua estada en la Facultat, haurà de comunicar-ho al professor o professora si es 

troba en una aula o al servei de Prevenció; després podrà abandonar la Facultat i 

contactar de manera immediata amb el seu centre de salut per rebre indicacions 

a seguir. La Facultat compta amb un espai COVID per a l’aïllament preventiu de 

la persona afectada fins que reba les indicacions del gabinet mèdic de la UV o de 

els autoritats sanitàries (sala de professorat al semisoterrani). 

 Qualsevol persona positiva o aïllada per COVID-19 haurà de comunicar la seua 

situació immediatament a la Comissió COVID-19 del Centre (covidfftic@uv.es). 

En cap cas ha d'acudir al centre. No podrà reincorporar-se a l'activitat acadèmica 

normal fins que siga indicat per les autoritats sanitàries. La Comissió COVID-19 

prendrà les mesures oportunes sobre la resta de persones que han estat en 

contacte estret amb la persona afectada, seguint les indicacions dels protocols de 

seguretat vigents. 

 Es manté vigent el Procediment d’actuació a seguir en cas de contagi per COVID-

19 dirigit al PAS i al PDI. Es comunicarà la circumstància a covid@uv.es i a 

covidfftic@uv.es. 

 

5. Directrius i recomanacions per a l’estudiantat 

Tal com assenyala el document citat del Ministeri de Sanitat sobre mesures de prevenció 

en l'àmbit universitari, l'alumnat universitari correspon majoritàriament a població d'edat 

mailto:covidfftic@uv.es
mailto:covid@uv.es
mailto:covidfftic@uv.es
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jove, amb major percentatge de casos asimptomàtics o amb pocs símptomes, amb major 

mobilitat i major nombre d'interaccions socials. 

 Es traslladen, per tant, a l’estudiantat les següents directrius i recomanacions 

generals: 

 L’estudiantat amb residència temporal a la Comunitat Valenciana per motiu dels 

seues estudis ha d’obtindre l’alta en el SIP. 

 Abans d’acudir a la Facultat, l’estudiantat s’haurà d’informar de l’organització, 

ubicació i horari de les classes presencials. 

 No podran accedir a la Facultat les persones amb símptomes compatibles amb la 

COVID-19; aquelles a les quals s'haja diagnosticat la malaltia i que no hagen 

finalitzat el període d'aïllament requerit; o les que es troben en període de 

quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb 

símptomes o diagnosticada de la COVID-19 o qualsevol altra raó que indiquen les 

autoritats sanitàries. 

 L'estudiantat haurà d'accedir a la Facultat proveït de mascareta pròpia. L'ús 

de la màscara serà obligatori en tot moment segons la normativa en vigor, 

inclosos aules i laboratoris (TAU). 

 

6. Organització dels accessos i circulació de persones 

 Les entrades i eixides hauran de ser ordenades, fent cas de la senyalització i 

mantenint la distància interpersonal recomanada. 

 No es permetrà la permanència en corredors, zones de pas i altres zones d'ús 

comú en els quals així estiga indicat, a fi de facilitar que, tant l'estudiantat com el 

professorat, puga accedir a les aules mantenint la distància interpersonal 

recomanada. 

 L'estudiantat haurà d'acudir directament a l'aula i ocupar el seu seient segons el 

protocol d’accés al Centre i les aules. Una vegada finalitzades les classes, la 

permanència en recintes tancats de les instal·lacions es limitarà a l'estrictament 

necessari. 

 

 

https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-grau-/-llicenciatura/oferta-graus/horaris-dates-examen/horaris-1286114579105.html
https://www.uv.es/audiofil/entrada_sortida_modif_SERGIO_2021_2022.pdf
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7. Organització dels espais en aules i laboratoris 

 La docència a les aules s’ha organitzat atenent al criteri de presencialitat màxima 

de l'estudiantat establert als documents de referència. S'establirà la disposició de 

l'alumnat que conduïsca a la major distància interpersonal possible, concorde 

a la capacitat i tipus de mobiliari de cada aula. 

 En el cas de la docència de tipus més pràctic, es recomanable evitar intercanvi 

d'objectes, així realitzar neteja constant de material i espais, evitar contacte 

directe, assegurar ventilació adequada i procurar climatització sense recirculació 

de l'aire. 

 S’ha minimitzat el màxim possible el canvi d’aula durant una mateixa jornada per 

afavorir la desinfecció i ventilació posteriors dels espais. En aquest sentit, es 

recomana que l’estudiantat ocupe el mateix espai durant tota la jornada. 

 

9. Informació 

Sala d’Aïllament: Sala de professorat (semisoterrani) 

Direcció de correu: covidfftic@uv.es 

Més informació: www.uv.es/covid  

 

 

  

mailto:covidfftic@uv.es
http://www.uv.es/covid

