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RESOLUCIÓ 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 

  

 

La situació sanitària generada per la Covid-19 aconsella establir mesures específiques en relació 

amb la realització dels exàmens de les assignatures de primer quadrimestre i anuals per part de 

l’estudiantat que, en la data fixada per a la realització del mateix, es trobe confinat per ser 

positiu per Covid-19 o per ser contacte estret1 d’una persona afectada. 

 

El Reglament d’Avaluació i Qualificació de la Universitat de València per a títols de grau i 

màster oficial, regula, en l’article 9, el procediment d’incidències d’exàmens, i diu: 

1.  Amb caràcter general, el calendari de les proves finals d’avaluació no pot modificar-se al 

llarg del curs acadèmic, excepte per causes de força major o impossibilitat sobrevinguda. En 

aquest cas, hauran d’arbitrar-se mecanismes que garantisquen la realització d’aquestes i que 
procuren el menor perjudici als estudiants matriculats, i aquestes modificacions hauran de 

tenir l’aprovació del degà o director, amb l’informe previ de la CAT o de la CCA.  

 

Entenent que la situació de confinament per Covid-19, tant per a una persona que haja resultat 

positiva com per a aquella que siga contacte estret d’una persona afectada, és una causa de força 

major i impossibilitat sobrevinguda que justifica que no es puga realitzar l’examen de forma 

presencial en la data prevista, 

 

 

RESOLC: 

 

1. Considerar la situació de confinament de l’estudiantat, per ser  positiu per Covid-19 o per 

ser contacte estret d’una persona afectada, en la data fixada per a l’examen de qualsevol 

assignatura de primer quadrimestre o anual, com a causa de força major i impossibilitat 

sobrevinguda per a realitzar l’examen de forma presencial en el dia establert en el 

calendari d’exàmens de la titulació. 

2. Considerar que aquesta situació eximeix l’estudiantat de presentar la sol·licitud de canvi 

de data amb una antelació mínima d’un mes de l’inici del període oficial d’exàmens. 

3. Assignar al Centre la competència inicial per a valorar l’adequació i la justificació de les 

circumstàncies que concorren en les sol·licituds presentades per l’estudiantat vinculades 

a la causa indicada en aquesta resolució, i derivar-les, en el seu cas, al departament 

responsable de cada assignatura per a la seua gestió.  

 

 

 

 

 
1  Es considera contacte estret només la persona que, com a conseqüència d’un contacte amb una persona 

positiva, ha d’estar confinada per prescripció de les autoritats sanitàries.  
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Amb aquesta finalitat, s’estableix el següent PROCEDIMENT: 

1. L’estudiantat confinat haurà de presentar una sol·licitud en el Centre en què estiga 

matriculat, justificant i documentant la seua situació. 

La sol·licitud es realitzarà per correu electrònic dirigit a l’adreça que el Centre determine, 

el més aviat possible, i sempre amb anterioritat a la realització de l’examen o exàmens 

als quals no puga assistir. Només es consideraran les sol·licituds enviades des d’un 

compte institucional @alumni.uv.es. 

2. L’estudiant haurà d’aportar la següent documentació2: 

- Estudiantat que haja resultat positiu: Prova3 PCR, o equivalent, amb data de realització. 

- Estudiantat que siga contacte estret d’una persona positiva: Prova PCR, o equivalent, de 

la persona amb la qual ha estat en contacte estret, i prescripció de confinament de 

l’estudiant per les autoritats sanitàries. En aquest cas, s’haurà d’acompanyar el 

consentiment de la persona positiva d’aportar aquesta informació. 

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: 

- 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    

3. El Centre, en col·laboració amb els departaments responsables de cadascuna de les 

assignatures, garantirà que l’examen es faça en una altra data, que preferentment serà la 

mateixa per a tot l’estudiantat afectat en cada assignatura. 

La data alternativa haurà de garantir que l’estudiantat haja superat el període de 

quarantena. D’acord amb l’anterior, l’examen podrà realitzar-se fora del termini ordinari 

fixat en el calendari acadèmic i, preferentment, fins al 18 de febrer de 2022, inclòs. 

4. Si, per tal de no perjudicar l’estudiantat que es va examinar en la data fixada en el 

calendari, l’acta de l’assignatura ha sigut tancada amb anterioritat a la nova data 

d’examen, es considerarà aquesta situació com a motiu per a la modificació de l’acta als 

efectes establerts en l’article 19.3 del Reglament d’Avaluació i Qualificació.   

 

 

2  Si l’estudiantat no està en disposició d’aportar la documentació en el moment de la sol·licitud, el Centre 

podrà determinar que, alternativament, puga presentar una declaració jurada on pose de manifest la seua 

situació i que no incorre en falsedat documental. Així mateix, el Centre podrà fixar un termini per a 

entregar, posteriorment, la documentació corresponent i concretar les conseqüències que, si escau, tindrà 

la no presentació acreditativa, en temps i forma, de la circumstància al·legada. 

3  Realitzada en un centre privat o públic. 

https://coronavirusregistro.san.gva.es/sipcovid19/?language=ca
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5. De forma excepcional, en funció de les característiques de l’assignatura, i només per a 

l’estudiantat que acredite adequadament les circumstàncies indicades en aquesta 

resolució, el professorat responsable de l’assignatura podrà decidir la realització d’una 

prova en un format diferent al recollit en la guia docent4.  

Aquesta prova haurà de garantir l’equivalència de nivell i d’exigència en els continguts 

amb la prova realitzada a la resta d’estudiantat. A més, es determinaran les condicions 

sota les quals s’haurà de desenvolupar la prova per a garantir la identitat de la persona i 

l’autenticitat i la privacitat de la prova. 

 

 

València, 21 de desembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

Isabel Vázquez Navarro 

Vicerectora d’Estudis i Política Lingüística 

 

 

 
4  El professorat podrà decidir que aquesta opció s’aplique per a l’examen a realitzar en la data fixada en el 

calendari d’exàmens o només en la data de l’examen ajornat si persisteixen les condicions de confinament.  
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