Informació per a l’estudiantat vulnerable o que durant un temps haja
d’estar aïllat
16 de setembre de 2020
Estudiantat vulnerable
Qui determina si un estudiant o una estudianta és vulnerable?
Ho ha de determinar el seu metge, amb un informe que ha de ser argumentat.
Com i a qui s’ha de notificar?
1. Cal enviar per correu electrònic l’informe mèdic a la secretaria de l’ETSE-UV (etse@uv.es)
dirigit al responsable Covid del Centre.
2. Cal que l’estudiant notifique la situació per correu electrònic al coordinador o coordinadora
de curs (estudiantat de grau) o al director o directora (estudiantat de màster), i es recomana
que també al professorat de les assignatures afectades, perquè li faciliten el seguiment de
la docència de forma no presencial.
I si la persona vulnerable no és l’estudiant sinó un familiar directe, dels que conviuen amb ell?
En aquests moments, aquesta situació no és considera suficient per a aplicar cap exempció en
la docència presencial de l’estudiant o estudianta.
Estudiantat aïllat
En cas d’aïllament, com i a qui s’ha de notificar?
1. Cal que l’estudiant notifique la situació per correu electrònic a la secretaria de l’ETSE-UV
(etse@uv.es), al coordinador o coordinadora de curs (estudiantat de grau) o al director o
directora (estudiantat de màster), i es recomana que també al professorat de les
assignatures afectades, perquè li faciliten el seguiment de la docència de forma no
presencial.
2. A més, si es tracta d’un cas confirmat haurà de notificar-ho immediatament a l’adreça de
correu electrònic covid@uv.es.
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