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POTS VINDRE A LA UNIVERSITAT SI...

Només pots acudir al Campus quan tingues previstes activitats acadèmiques

segons el model docent i els horaris establits per la Facultat. 

Abans d'acudir a la Universitat, informa't  bé dels teus horaris i de la ubicació de les

teues aules.
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NO POTS VINDRE A LA UNIVERSITAT SI...

NO HAS D’ACUDIR A LA UNIVERSITAT O MANTINDRE'T EN LES SEUES

INSTAL·LACIONS en les situacions següents:

•Si has rebut un diagnòstic positiu per COVID-19 i no has finalitzat el període

d’aïllament. 

•En cas de presentar símptomes de la COVID-19. Si els símptomes han començat a

manifestar-se en el teu domicili, has de seguir les indicacions del protocol sanitari

ordinari del teu centre de salut.

•Si no presentes símptomes, però estàs en situació d’aïllament per haver mantingut

contacte estret amb una persona diagnosticada, tampoc has d’acudir a la Universitat. 

•Comunica les situacions anteriors al correu covid@uv.es si has estat en les

instal·lacions de la Universitat en les 48 h. immediatament anteriors.
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NO POTS ROMANDRE A LA UNIVERSITAT SI...

•Si els símptomes comencen quan estigues en les instal·lacions de la Universitat,

informa immediatament al professorat o al personal de consergeria, perquè el posen en

coneixement de la persona “Referent COVID” corresponent, i segueix les indicacions que

et donen. Hauràs d’abandonar immediatament la Universitat i comunicar la situació

a l’adreça de correu covid@uv.es
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RECORDA QUE SÓN SÍMPTOMES COVID-19:

•Comuns: la febre, la tos i la sensació de falta d’aire.

•En alguns casos pot haver-hi disminució de l’olfacte i del gust, calfreds, mal de gola,

mal de cap, feblesa general, dolors musculars, diarrea o vòmits.

•Són símptomes greus que requereixen assistència immediata i urgent la dificultat per

a respirar, el dolor o la pressió en el pit, incapacitat de parlar o moure’s, confusió o

coloració blavosa en els llavis o en el rostre (cianosi).
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LA MASCARETA ÉS OBLIGATÒRIA:

La mascareta, higiènica o quirúrgica, és obligatòria en tots els espais (interiors i

exteriors) de la Universitat. Has d’acudir a la Universitat amb la teua pròpia mascareta i

és recomanable que sempre en portes una de recanvi. A l’aulari hauràs de mantindre-la

sempre posada, per això no està permés menjar al seu interior. El personal de serveis o

el professorat pot procedir a l’expulsió de les instal·lacions per incompliment d’aquesta

mesura sanitària.
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ACCESSOS A L’AULARI:

•En els accessos a l’aulari trobaràs les indicacions d’entrada i eixida. Respecta les

indicacions dels senyals i usa sempre l’escala més pròxima a l’aula on rebràs docència.

Evita l’ús de l’ascensor en la mesura que siga possible.
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PERMANÈNCIA A L’AULA:

•A l’aula ocupa exclusivament un seient marcat per al seu ús i utilitza la mateixa plaça

durant tota la jornada lectiva si tens el torn complet en aquesta aula. NO DESPLACES O

CANVIES DE LLOC EL MOBILIARI DE L’AULA.

•No està permés romandre en els accessos a les aules, ni en els corredors o zones

comunes de l’aulari. En els períodes entre classes hauràs de romandre en espais oberts

o en els habilitats a tal fi a l’interior dels edificis, si n’hi haguera.
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HIGIENE PERSONAL:

•No descuides la higiene de mans. A l’aulari tindràs a la teua disposició gel

hidroalcohòlic, encara que és recomanable que també en portes el teu propi. 

•Quan tusses o esternudes cobreix-te la boca amb un mocador i rebutja’l de manera

adequada. Si no tens mocador, utilitza la part interna del colze. 

•Evita tocar-te ulls, nas i boca.
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HIGIENE DE L’AULA I DELS MATERIALS:

•Si trobes les finestres i la porta de l’aula obertes no has de tancar-les, perquè és

obligatori mantindre la ventilació adequada en les instal·lacions. 

•És recomanable utilitzar material propi, no compartir-ho amb altres estudiants ni amb

el professorat. Si és imprescindible compartir-ho, assegura’t que està ben higienitzat. 

•És recomanable que acudisques a l’aula amb equip informàtic o dispositiu electrònic

propi.
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ATENCIÓ ADMINISTRATIVA I TUTORIES

Consulta a la web del Centre i a les dels departaments la informació acadèmica que

necessites, així com l'horari i el sistema d'atenció al públic dels serveis administratius.

El teu professorat t'indicarà el seu horari de tutories en l'annex a la guia docent o a

l'aula virtual.
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BIBLIOTEQUES, MATERIALS I RECURSOS DOCENTS

CONFIGURA LA CONEXIÓ VPN:

•Configura l’accés remot (VPN) als serveis de la biblioteca de la Universitat, per a poder

accedir des de casa. Pots trobar com fer-ho en la web de la UV, secció biblioteques. 

•La Universitat posa a la disposició de l’estudiantat recursos electrònics d’interès, com

la Biblioteca Digital de les editorials Aranzadi i Tirant lo Blanch, així com Bases de Dades

jurídiques.
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BIBLIOTEQUES, MATERIALS I RECURSOS DOCENTS

FES-TE AMB TOT EL MATERIAL DOCENT:

•Revisa en les Guies Docents i Annexos de les teues assignatures la bibliografia

recomanada i els materials que necessitaràs per a seguir el curs. Obtén un exemplar de

tots ells al més prompte possible, per a evitar problemes en cas de noves restriccions

de mobilitat.
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EN CAS DE RESTRICCIONS DE MOBILITAT NO

OBLIDES EL MATERIAL DOCENT: 

En cas de noves restriccions de mobilitat assegura't de portar amb tu tots els

materials, apunts i manuals de totes les assignatures.

Si tens possibilitat, pots guardar una còpia digitalitzada dels apunts i els recursos en els

teus dispositius informàtics.
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