
FORMULARI DE SOL·LICITUD D’AJORNAMENT D’EXÀMENS PER A ESTUDIANTAT POSITIU I/O 

CONFINAT PER COVID-19 

Nom i cognoms: 

NPA: 

Grau: 

Declare  que a causa de la meua situació actual per 

     ser positiu per Covid-19 

     haver estat en contacte estret d’una persona positiva per Covid-19 

i aportant la següent documentació justificativa: 

    Prova PCR o equivalent (realitzat en centre públic o privat), amb data de realització. 

    Prova PCR o equivalent de la persona amb qui he estat en contacte + consentiment. 1

 Justificant d’alta en el Registre Coronavirus de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

    Declaració jurada on pose de manifest la meua situació (en cas de no disposar d’altra documentació). 

Sol·licite l’ajornament de l’examen o exàmens que es detallen a continuació: 

GRAU: 

Codi 

assignatura: 

Nom assignatura: Grup: Dia i hora 

examen: 

Professor/a: 

Enviar a la Comissió Covid-19 del Centre: covidfftic@uv.es 

Data:  

Signatura de l’estudiant: 

1Es considera contacte estret sols la persona que, com a conseqüència d’un contacte amb una persona positiva, ha d’estar 
confinada per prescripció de les autoritats sanitàries, segons les directrius de de la Generalitat Valenciana del 30 de desembre 
de 2021: https://coronavirus.san.gva.es/es/casos-positivos-o-contactos-estrechos.

____________________

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT: 
Que els fets exposats són certs i que em compromet a comunicar a la Comissió Covid de la FFTIC (covidfftic@uv.es) qualsevol 
variació en la meua situació personal que puga afectar a la realització dels exàmens previstos en aquesta convocatòria.
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