
 
 
 

ACORDS DE L’EQUIP COVID DE LA FACULTAT DE QUÍMICA PER A L’INICI DEL CURS 
21_22 

 
Reunit el Comitè COVID de la Facultat de Química el dia 8 de setembre per estudiar les 
mesures aplicables per a l’inici del curs 21_22, s’han acordat les següents mesures en el 
marc  del protocol d’inici de curs acadèmic aprovat per la Conselleria de Sanitat el 22 de 
juny, ratificat en reunió del 6 de setembre entre les conselleres competents en Sanitat i 
en Universitats i les rectores i rectors de les universitats públiques valencianes, i de 
l’acord del Consell de Govern de la Universitat aprovat el passat mes de juny sobre la 
planificació de la docència de les seues titulacions oficials amb criteris de presencialitat: 

 
1. La docència en les aules s’organitzarà amb el criteri de màxima presencialitat de 

l’estudiantat, sempre i quan les condiciones epidemiològiques ho permeten. 
 

2. S’establirà la disposició de l’estudiantat mantenint la màxima distància interpersonal 
d’acord a la capacitat de l’aula. Sempre que siga possible s’ocuparan els seients de 
les aules marcats amb la senyal de “seient recomanat” 

 
3. Aquesta presencialitat anirà acompanyada de les mesures sanitàries que ja estant 

aplicant-se com son: 
a. Evitar aglomeracions, de manera que no es podrà romandre a l’interior dels 

edificis més enllà del temps imprescindible  
b. S'aconsella fer ús de l'escala en lloc de l'ascensor. 
c. L’ús de mascareta continua sent obligatori a l’interior dels edificis.  
d. Es mantindrà la ventilació natural, per tant les portes i finestres de les aules 

han de romandre completament obertes. Per a incrementar la seua eficàcia, 
durant els descansos s'ha d'eixir a l'exterior de l'aula. 

e. Es recomana l’ús del gel hidroalcohòlic, tant a l’entrada com a l’eixida, així 
com en cas de compartir material. 

 
4. El sistema de ventilació dels laboratoris ja està operatiu. Per tant. pel seu correcte 

funcionament les portes i finestres dels laboratoris docents han d’estar tancades. 
 

5. Donat que als laboratoris es treballa habitualment per parelles i la distància 
interpersonal és mínima, a l’igual que el curs anterior, per entrar al laboratori els 
estudiants hauran d’utilitzar mascareta FFP2. 

 
6. Els mesuradors de CO₂ continuaran operatius. Davant la possibilitat d'una ventilació 

insuficient, l'equip emetrà una xicoteta alarma sonora i lluminosa. En aquest cas 
seguir les instruccions disponibles a l'aula i incrementar la ventilació i usar els 
ventiladors enfocats cap a l'exterior-. 



 
7. L’alumnat i el professorat malalt per COVID no haurà d’assistir a la Facultat. En els 

dos casos el tractament serà el mateix que el que s’aplique per a qualsevol malaltia, 
i per tant no hi haurà docència online alternativa. 

 
8. L’alumnat i el professorat malalt per COVID comunicarà dita circumstància a la 

direcció qcacovid@uv.es. La gestió dels casos COVID es realitzarà d’acord amb els 
protocols establerts per les autoritats sanitàries. 

 
Aquestes mesures son susceptibles de modificació en funció de la evolució de la situació 
epidemiològica. 
 
    Burjassot, 8 de setembre de 2021 
 
    Equip COVID 
    Facultat de Química 


