
 
 
 

 

Reunit l’equip COVID de la Facultat de Química el dia 23 de desembre de 2021 a les 9:30 hores, 
tenint en compte: 

1. Les recomanacions de les autoritats sanitàries 

2. La resolució de 21 de desembre de 2021 del vicerectorat d’estudis i política lingüística 
en relació amb la realització d’exàmens per part de l’estudiantat que es trobe confinat 
per covid-19, per ser positiu o per ser contacte estret d’una persona afectada. 

3. La incidència de contagis que està causant la variant ómicron del coronavirus SARS-CoV-
2. 

4. L’efectivitat de les mesures adoptades per la Facultat de Química en la gestió de la 
pandèmia durant el curs 2020/2021. 

ACORDA: 

1. Senyalitzar pertinentment els llocs que s’hauran d’ocupar per la realització dels 
exàmens. A l’annex I es mostra l’ocupació màxima de les aules (30%) per la realització 
dels exàmens. Donat que el calendari d’exàmens està confeccionat de tal manera que 
només hi ha un examen a la mateixa hora, totes les aules de la Facultat poden ser 
ocupades. L’ocupació de les aules es realitzarà de més a menys capacitat. 

2. Que els estudiants s’hauran de dirigir directament a l’aula a la que estiguen convocats i 
ocuparan els seients senyalitzats. Amb la finalitat d’evitar aglomeracions als vestíbuls, 
es passarà llista una vegada els estudiants ocupen les aules designades. 

3. Que el procediment per casos de PCR positiva o contacte estret serà: 

Els estudiants que a causa del COVID estiguen confinats i/o en PCR positiva, i no puguen realitzar 
l’examen en la data fixada, presentarà una sol·licitud(https://links.uv.es/zzKnd4Z)  per correu 
electrònic al Comitè COVID del Centre (qcacovid@uv.es). Només s’atendran les sol·licituds que es 
realitzen des del correu @alumni.uv.es. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

a) En cas de PCR positiva: Prova PCR amb data de realització 

b) En cas de confinament per contacte directe, prescripció de confinament de l’estudiant 
per les autoritats sanitàries i prova PCR de la persona positiva amb el seu consentiment. 
Alternativament, si encara no es disposa del resultat d’una prova PCR, o no és possible 
aportar acreditació del contacte estret i de la prescripció de confinament, s’haurà 
d’aportar justificant d’haver-se donat d’alta en el Registre Coronavirus de la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública: 

https://coronavirusregistro.san.gva.es/sipcovid19/?language=ca 

El Centre, en col·laboració amb els departaments, fixarà un altra data d’examen per tots els 
estudiants que es troben en aquesta situació. La data es comunicarà als estudiants afectats per 
correu electrònic i es publicarà a la web de la Facultat, i sempre que siga possible, els exàmens es 
realitzaran abans del 18 de febrer de 2022. 

https://links.uv.es/zzKnd4Z
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https://coronavirusregistro.san.gva.es/sipcovid19/?language=ca


 
 

4. Que totes les finestres, persianes, cortines, estores i portes romandran obertes durant 
la realització de l’examen per tal de garantir la ventilació natural creuada. 

 

Burjassot a 23 de desembre de 2021 

 

Equip COVID 

Facultat de Química 

  



 
 

ANNEX I 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

AULA Ocupació 
màxima 

E.1.1 33 
F.1.1 33 
F.1.2 27 
F.1.3 13 
F.1.4 33 
F.1.5 33 
F.1.6 19 
F.1.7 21 
F.2.1 21 
F.2.2 16 
F.2.3 12 
F.3.1 10 
F.3.2 10 
F.3.3 12 
F.3.4 9 


