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DIRECTRIUS ESTUDIANTS  

ASPECTES OBLIGATORIS: 

1) És obligatori que portes mascareta posada i portes una de recanvi, hidrogel personal 
i recomanable aigua per a beure. L'ús de la mascareta, correctament col·locada, és 
obligatori durant l'estada en qualsevol lloc del campus (espais exteriors i interiors), 
incloent les activitats acadèmiques. En cap cas les mascaretes inclouran vàlvula 
d'exhalació. 

2) Cal mantindre la distància de seguretat d'almenys 1,5 metres en tot moment i lloc 
(espais exteriors i interiors). 

3) Has d'entrar escalonadament a l'aula, durant els 5’ anteriors a l'hora prevista per a 
començar la classe. Cada estudiant disposarà d'un lloc predeterminat a l'aula. 

4) A causa de les limitacions d'aforament i necessitats de traçabilitat en cas de contagi, 
únicament es pot assistir presencialment a les aules i horaris assignats al grup 
matriculat. 

5) Si romans un torn complet (matí o vesprada) en la mateixa aula, has d'ocupar 
sempre el mateix lloc que et siga assignat. 

6) Si canvies d'aula, hauràs d'higienitzar la teua cadira i espai de treball assignats, per 
a això disposaràs de paper i producte desinfectant. 

7) Has de portar el teu equip portàtil, per a poder seguir les pràctiques de laboratori i 
les classes online. 

8) Has de seguir els itineraris d'entrada i eixida previstos per a l'accés als edificis de 
l'escola. Per a això tingues en compte les indicacions de la cartelleria fixa i dels 
projectors o pantalles situats en els corredors i escales. 

9) Si tens símptomes de la Covid-19 no has d'acudir a la universitat i has de seguir el 
protocol sanitari ordinari. 

10) En el cas que hages de guardar quarantena o dones positiu en Covid-19, comunica'l 
al correu electrònic coordinació-covid@etsinf.upv.es. 

11) Si els símptomes de la Covid-19 apareixen durant la teua estada en la universitat, 
informa el professor o professora perquè es pose en contacte amb els responsables 
del centre perquè et traslladen a la sala preparada per a tal efecte. 
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ASPECTES NO PERMESOS: 

12) No es pot romandre a les portes de les aules, en els corredors ni en els llocs comuns 
formant grups o reunions.  

13) No has de compartir cap mena de material amb altres estudiants o amb professors. 

14) No està permés menjar en cap espai interior del Centre. Tampoc està permés fumar 
a l'interior del Centre, i en exterior si no es pot mantindre almenys 1,5 metres de 
separació. 

ASPECTES RECOMANABLES: 

15) Es recomana romandre al campus únicament el temps necessari per a la realització 
de les activitats programades. 

16) Cal intensificar la higiene de mans. 

HAS DE SABER QUE: 

17) S'augmentarà en tot el possible la ventilació dels espais docents, mantenint les 
finestres obertes el major temps possible. 

18) En la/s porta/s de cada aula hi ha un cartell que indica les Instruccions i aforament. 

19) A primera hora del matí i de la vesprada, tots els llocs estaran higienitzats.  

20) En tot cas, aquestes normes podran canviar d'acord amb el que disposen les 
autoritats competents. 

 

Per a més informació visitar: http://www.upv.es/covid-19/index-es.html 
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Directrius PROFESSORS 

1) És obligatori l'ús de la mascareta, correctament col·locada durant l'estada al campus, 
especialment durant les activitats acadèmiques. En cap cas les mascaretes inclouran 
vàlvula d'exhalació.  

2) En la taula del professor hi haurà una fulla plastificada on s'explicarà l'ús de l'equip 
(convencional, teams o vídeo apunts).  

3) És molt recomanable que les finestres i portes romanguen obertes durant tota la 
sessió a l'aula. No obstant això, si les condicions climàtiques són adverses, poden 
obrir-se les finestres al final de casa classe i tancar-se als 10 minuts de l'inici de la 
següent. 

4) A la porta de cada aula hi ha un cartell que indica les instruccions i aforament.  

5) A causa de les limitacions d'aforament i necessitats de traçabilitat en cas de contagi, 
únicament poden assistir a les aules assignades els estudiants autoritzats per a cada 
classe pertanyents a aqueix grup de matrícula. 

6) Durant el desenvolupament de la docència s'han d'evitar activitats del tipus: traure 
a l'alumnat a la pissarra o passejar-se per la classe. 

7) A primera hora del matí i de la vesprada el lloc del professor estarà higienitzat. En 
les restants sessions, el professor entrant haurà d'higienitzar el lloc i els dispositius 
que utilitze, per a això es disposarà de paper, film transparent i producte 
desinfectant. 

8) Si tens símptomes de la Covid-19 o estàs guardant quarantena no has d'acudir a la 
universitat i has de seguir el protocol sanitari ordinari. 

9) En el cas que hages de guardar quarantena o dones positiu en Covid-19, comunica'l 
al correu electrònic coordinacion-covid@etsinf.upv.es. 

10) Si els símptomes de la Covid-19 t'apareixen durant la teua estada en la universitat, 
o li apareixen en un alumne del teu grup, posa't en contacte amb la consergeria del 
centre per a poder ser traslladats a la sala Covid del centre. 

11) En tot cas, aquestes normes podran canviar d'acord amb el que disposen les 
autoritats competents. 
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Per a més informació visitar: http://www.upv.es/covid-19/index-es.html 


