
 
 
 
 

L’equip COVID de la Facultat s’ha reunit per tal d’adaptar la realització dels exàmens a 

les mesures de prevenció de la pandèmia, i d’acord amb la resolució del vicerectorat 

d’estudis i política lingüística https://links.uv.es/2hpIVrQ i https://links.uv.es/75cbAVk, 

s’han adoptat els següents acords: 

 

- Recomanar dividir l’examen en dues parts en aquells casos que tinguen una 

durada superior a dues hores per tal que els estudiants abandonen l’aula i es 

puga procedir a la seua ventilació. En cas de realitzar descans, els estudiants han 

d’abandonar les instal·lacions de la Facultat i no es poden quedar entre els dos 

edificis. Hi haurà un “monitor covid” per controlar-ho. 

 

- 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 per la realització 

dels exàmens (30%).  

 

- L’ocupació de les aules assignades es realitzarà de més a menys capacitat. Les 

aules s’obriran amb 15 minuts d’antelació a l’inici de l’examen. 

 

- Es disposarà de ventiladors a les aules grans per forçar la ventilació en cas 

necessari. Es recomana que en les assignatures de més de 150 estudiants els 

estudiants siguen citats de forma escalonada. Els estudiants es dirigiran 

directament a l’aula a la qual estiguen convocats i ocuparan els seients 

senyalitzats com a “lloc d’examen”.  

 

- Per tal d’evitar aglomeracions els estudiants convocats a les aules E1.1, F1.1, F1.2 

i F1.3 entraran per l’edifici E (els de les F accediran per la passarel·la) i la resta 

per l’edifici F. Recordeu que S’HA DE PASSAR LLISTA UNA VEGADA ELS 

ESTUDIANTS OCUPEN LES AULES ASSIGNADES. 

 

- Recordeu que el professorat ha d’anotar i enviar a qcacovid@uv.es quin 

estudiant ocupa cada seient per tal de realitzar les tasques de “rastreig” en cas 

necessari.  

 

- 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 al Comitè 

COVID del Centre (qcacovid@uv.es) aportant la següent documentació: 

o En cas de PCR positiva: Prova PCR amb data de realització 

o En cas de confinament per contacte directe, justificant d’haver-se donat 

d’alta en el Registre Coronavirus de la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública 
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https://coronavirusregistro.san.gva.es/sipcovid19/?language=ca o prova 

PCR de la persona positiva amb el seu consentiment. 

 

- Els estudiants que a causa del COVID no puguen realitzar l’examen de la primera 

convocatòria del segon quadrimestre s’examinaran en la data de la segona 

convocatòria. En cas que no puguen realitzar la segona convocatòria, el Centre 

en col·laboració amb els departaments, fixarà un altra data d’examen abans del 

15 de juliol per tots els estudiants que es troben en aquesta situació. La data es 

farà pública a la web de la Facultat. 
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AULA 
Ocupació 
màxima 

Percentatge 
d’ocupació 

E.1.1 33 28% 

F.1.1 33 28% 

F.1.4 33 28% 

F.1.5 33 28% 

F.1.2 27 30% 

F.1.7 22 26,5% 

F.1.6 19 27% 

F.2.1 16 27% 

F.1.3 13 26% 

F.2.2 12 28% 

F.3.3 12 30% 

F.2.3 10 33% 

F.3.1 10 33% 

F.3.2 10 33% 

F.3.3 12 30% 

F.3.4 9 22.5% 


