
1 

 

 

MESURES DE PREVENCIÓ DEL COVID 19 PER A FER EXÀMENS EN LA  
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

(v 23‐12‐2020) 
 
La prevenció de la transmissió del virus SARS‐CoV‐2 durant la realització d’exàmens en la 
Universitat de València amb presència d’alumnes ha de seguir una estratègia combinada de mesures  
de protecció  de manera que l’adopció de més  d’una  mesura done major seguretat en l’evitació del 
contagi o la transmissió. 

 
A continuació s’enumeren les mesures de prevenció general que cal adoptar en els exàmens 
presencials: 

 
A. EXÀMENS ESCRITS. 

 
− Limitació de la capacitat de l’aula: s’haurà d’ajustar a la capacitat que hi haja establerta per a 

cada aula. 

− Ús de màscara obligatori: aquesta obligació ha de respectar-se en tot cas, amb independència 
de la distància interpersonal i de les característiques del lloc, interior o exterior. 

− Compliment de les indicacions d’etiqueta respiratòria: consisteixen a cobrir-se el nas i la boca 
en tossir o esternudar amb la part interior del colze o, preferentment, amb mocadors d’un sol 
ús. 

− Manteniment de la distància física interpersonal, incloent: 

o Respecte de les indicacions i la senyalització de separació. 
o Compliment dels fluxos de circulació establerts en els locals. 
o Ús preferent de les escales i, en tot cas, respecte de la prioritat en l’ús dels ascensors dels 

qui patisquen mobilitat reduïda o dels qui transporten càrregues.  
− Correcta ventilació dels locals obrint les finestres sempre que siga possible i ho permeten les 

condicions climatològiques, així com amb el funcionament permanent de la ventilació mecànica 
disponible. 

− Ús dels sistemes de climatització disponibles per a millorar el confort tèrmic. 

− Compliment de les pautes higièniques generals, incloent: 

o Rentada freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. La rentada de mans 
és especialment important després de tossir, esternudar, usar mocadors o tocar objectes 
manipulats per altres. Es recomana una adequada higiene de mans almenys abans i 
després de realitzar les proves. 

o Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca. 
o Disposar a l’aula de solució  hidroalcohòlica per als estudiants i els professors. 
o Disposar a l’aula de desinfectant de superfície per a reforçar la neteja, així com mocadors 

d’un sol ús. 

− Previsió de les necessitats d’elements d’escriptura, evitant-ne l’ús compartit per diferents 
estudiants. 

− Una vegada recollits els exàmens, es dipositaran en un lloc segur i es farà una adequada higiene 
de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 

− Correcció d’exàmens: no és necessari fer quarantena abans de manipular-los. No obstant això, 
és important que abans, durant i després de fer-ho s’utilitze la màscara higiènica o quirúrgica i 
es mantinga una adequada higiene de mans amb aigua i  sabó. 
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B. EXÀMENS ORALS. 
 

− Limitació de la capacitat de la sala:  

o Es limitarà a 15‐20 estudiants i els professors durant el temps de l’examen, establint 
grups que en cap cas han de mesclar-se. Una vegada finalitzat l’examen d’un grup, 
hi haurà un temps mínim de 5 minuts per a facilitar la ventilació de l’aula abans de 
l’accés del grup següent. 

o Es mantindrà la primera fila buida amb la finalitat de garantir el manteniment d’una 
distància interpersonal superior a 1,5 m entre els estudiants i els professors. 

o Es posarà una taula auxiliar per als estudiants que s’estan examinant, mantenint una 
distància superior a 1,5 m dels professors. 

− Ús de màscara obligatòria: aquesta obligació haurà de respectar-se en tot cas, amb 
independència de la distància interpersonal o de les característiques del lloc, interior o 
exterior. 

− Compliment de les indicacions d’etiqueta respiratòria: consisteix a cobrir-se el nas i la boca en 
tossir o esternudar amb la part interior del colze o, preferentment, amb mocadors d’un sol ús. 

− Manteniment de la distància física interpersonal, incloent: 

o Respecte de les indicacions i la senyalització de separació.  
o Compliment dels fluxos de circulació establerts en els locals. 
o Ús preferent de les escales i, en tot cas, respecte de la prioritat en l’ús dels ascensors 

dels qui patisquen mobilitat reduïda o dels qui transporten càrregues.  
− Correcta ventilació dels locals obrint les finestres sempre que siga possible i ho permeten les 

condicions climatològiques, així com amb el funcionament permanent de la ventilació mecànica 
disponible. 

− Ús dels sistemes de climatització disponibles per a millorar el confort tèrmic. 

− Compliment de les pautes higièniques generals, incloent: 

o Rentada freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. La rentada de mans 
és especialment important després de tossir, esternudar, usar mocadors o tocar objectes 
manipulats per altres. Es recomana una adequada higiene de mans almenys abans i 
després de realitzar les proves 

o Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca. 
o Disposar a l’aula de solució  hidroalcohòlica per als estudiants i el professors. 
o Disposar a l’aula de desinfectant de superfície per a reforçar la neteja, així com mocadors 

d’un sol ús. 

− Establir pautes de conducta que permeten reduir l’emissió d’aerosols, com baixar la veu 
i, en tot cas, evitar cridar. 

− Cita prèvia: es recomana fixar cites prèvies amb els estudiants per evitar la confluència 
en corredors i zones comunes 


