Annex instruccions exàmens en situació de la pandèmia de la COVID-19.
Benvolguts/des estudiants,
A continuació us indiquem les instruccions que heu de seguir durant les avaluacions acreditatives
ateses les circumstàncies en què ens trobem en relació amb la pandèmia de la COVID-19.
Us volem agrair que llegiu atentament aquest document atès que és de màxima importància per a
la salut de tots els membres de la comunitat de la Facultat.
- Heu d'arribar al campus i entrar-hi entre 10 i 15 minuts abans de l'inici del vostre examen, deixar
les vostres pertinences (mòbil i rellotges intel·ligents inclòs) al vostre armariet i agafar només el
que necessiteu per fer l’examen (bolígraf, llapis, goma, típex, calculadora en cas necessari, i serà
d’ús personal, NO es pot compartir amb altres persones). Posteriorment, us heu de rentar les
mans amb aigua i sabó o higienitzar-vos les mans amb solució hidroalcohòlica i dirigir-vos
directament a dins de l’aula que tingueu assignada. A l'aula hi haurà el professor que us indicarà on
us heu d'asseure tan distanciats com sigui possible uns dels altres.
- En funció de la temperatura exterior, penseu a portar un jersei per tal que no passeu fred durant
la realització de l'examen, atès que les aules es ventilen contínuament amb aire de l'exterior.
Durant la realització dels exàmens les portes poden estar obertes o tancades atès que el sistema
de ventilació funciona igualment.
- Un cop acabeu l'examen, us heu de dirigir a la taula del professor, posar la permuta en el cas de
la PEM i deixar els exàmens on us indiqui el professor evitant que passin per diverses mans.
Posteriorment, heu de sortir de l'aula i dirigir-vos directament cap a fora del campus evitant en tot
moment aglomeracions a qualsevol indret. En cas que el nombre d’alumnes que acabin l’examen
simultàniament sigui elevat, la sortida de l’aula es farà de forma esglaonada.
- NO penjarem els models d'exàmens corregits a les cartelleres. Un cop tothom hagi acabat
l'examen trobareu un model d'examen d'assaig i pràctic corregit a l'aula de l'assignatura. En el cas
de les plantilles de correcció de les PEM les rebreu per correu electrònic.
- En tot moment heu de portar la mascareta ben posada cobrint nas i boca. Recomanem dur
mascaretes que ofereixin un nivell de protecció igual o superior al d’una mascareta quirúrgica.
Les higièniques han de complir amb les especificacions de qualitat NE 0064-1:2020 o 0065:2020.
- A dins del campus NO es pot menjar ni beure, ni durant l'examen tampoc a excepció de que sigui
per força major (diabetis, etc).
- En cas que algun estudiant NO pogués fer els exàmens presencials per trobar-se confinat/da, ho
ha de notificar al més aviat possible seguint les instruccions que trobareu a l’apartat
Notificació/seguiment de casos i contactes estrets i activació de mesures docents en situació
d’aïllament que trobareu al següent enllaç: https://www.upf.edu/web/focus/coronavirus/suport-aestudiants. En aquest enllaç trobareu també tota la informació rellevant i FAQS pel que fa al
coronavirus. Un cop notificada la vostra situació ens posarem en contacte amb vosaltres per
indicar-vos el dia i com fareu l’examen. En el cas pertànyer al col·lectiu de especial sensibilitat al
coronavirus heu de contactar amb UPF inclusió.
Us preguem, si us plau, que eviteu aglomeracions en els passadissos, entrada a les aules, etc. Us
recordem també la importància de la higiene de mans en general i específicament abans i després
de fer l’examen.
Que tingueu uns bons dies d'estudi i ja queda menys per arribar a la fi d'aquesta pandèmia!
Moltes gràcies de nou per la vostra col·laboració!
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