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DIRECTRIUS ESTUDIANTS 

 

1) És obligatori que portes mascareta (recomanable una de recanvi), hidrogel personal i 
recomanable aigua per a beure (les fonts estan clausurades). L'ús de la mascareta, 
correctament col·locada, és obligatori durant l'estada en qualsevol lloc de la universitat 
(espais exteriors i interiors), activitats acadèmiques incloses. En cap cas les màscares tindran 
vàlvula d'exhalació. 

2) El professorat amb docència presencial serà responsable d'organitzar els torns d'assistència 
a l'aula i respectarà sempre l’aforament màxim permès. Els torns d'assistència es 
comunicaran a l'alumnat implicat amb la suficient antelació (mínim 48 hores). 

3) No es pot romandre a les portes de les aules, als passadissos ni en els llocs comuns formant 
grups o reunions. Cal mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres en tot moment i lloc 
(espais exteriors i interiors) i intensificar la higiene de mans. 

4) Si l’alumnat té classes no-presencials entre classes presencials podrà fer ús de la biblioteca 
de l'ETSID i d'altres espais comuns habilitats per la UPV. No podrà romandre a les aules de 
la ETSID. En qualsevol cas, totes les classes seran gravades i estaran a disposició de l'alumnat. 

5) Les finestres i portes de l'aula hauran de romandre obertes durant tota la sessió. No obstant, 
si les condicions climàtiques o acústiques són adverses, les finestres hauran de romandre 
obertes durant 10 minuts per cada hora de classe per a garantir una ventilació adequada. 
En tot cas, una vegada finalitzada la sessió, s'han d'obrir totes les finestres de l'aula, excepte 
si es tracta de l'última sessió de la vesprada. 

6) Les portes i les finestres les obrirà i tancarà el professorat de la sessió o li ho podrà sol·licitar 
al alumnat pròxim a aquestes. També li ho podrà sol·licitar al personal tècnic associat en el 
cas d'aules-laboratori o tallers. 

7) A les portes de cada aula hi haurà un cartell que indicarà l'horari d'ocupació, l'aforament i 
les instruccions de seguretat. 

8) A causa de les limitacions d'aforament i necessitats de traçabilitat en cas de contagi, 
únicament podran assistir a les aules assignades l’alumnat autoritzat per a cada classe. 
Informeu-vos dels horaris abans d'acudir a la universitat. L’alumnat només acudira al 
campus quan així ho exigisca la realització de les activitats formatives pròpies dels estudis 
que estiguen cursant, i romandran en el campus únicament el temps necessari per a la seua 
realització. 
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9) A primera hora del matí tots els llocs estaran higienitzats. Si romans un torn complet (matí 
o vesprada) a la mateixa aula, has ocupar sempre el mateix lloc. Si no romans un torn 
complet en la mateixa aula, disposaràs de paper i producte desinfectant per higienitzar la 
teua cadira i espai de treball. 

10) S'ha d'evitar compartir qualsevol tipus de material amb la resta d’estudiants o amb el 
professorat. Si necessites utilitzar equips informàtics de l'aula, has de portar el teu propi 
teclat i ratolí ambdós amb connexió USB. Es recomana que portes preferentment el teu 
propi ordinador portàtil. A la biblioteca de centre disposes de més d'una trentena de 
portàtils en préstec. En cas d'haver de compartir qualsevol material s'hauran d'extremar les 
mesures de precaució i higienitzar abans de cada ús. 

11) Segueix els itineraris d'entrada i sortida previstos per l'accés al teu aula. En qualsevol cas, 
tingues en compte les indicacions de la cartelleria fixa i de les pantalles ubicades als 
passadissos i escales. 

12) Recorda que no està permès menjar en cap espai interior de el centre. Tampoc està permès 
fumar als accessos exteriors a l'escola ni en el seu perímetre exterior. 

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

14) Si els símptomes de la Covid-19 apareixen durant la teua estada a la universitat, informa el 
professor perquè es pose en contacte amb la persona Referent COVID del Centre. 

15) En tot cas, en el moment de fer-se efectives les activitats formatives, s'estarà supeditat a 
allò que dispose en cada moment les autoritats competents. 

Per a més informació visiteu: http://www.upv.es/covid-19/index-va.html 

Apartat: Bones pràctiques preventives 
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