Instrucció del Deganat per l’alumnat de la Facultat de Dret pel que fa
l’accés a l’aula, comportament dins de l’aula i causes d’exempció de la presencialitat
en el primer trimestre del curs 2021-2022
I. Accés a l’aula de docència:
1.-Seguiu les indicacions de direcció d’entrada i sortida i de pujada i baixada de la senyalització que trobareu al
campus.
2.-Porteu posada i ben ajustada en tot moment la mascareta.
3.-Guardeu silenci en dirigir-vos a l’aula i en sortir-ne, penseu que passareu davant d’aules que estaran fent classe
amb la porta oberta.
4.-Guardeu la distància de seguretat a l’entrada a l’aula.
5.-Sempre que us sigui possible, eviteu restar a l’interior del campus i sortiu al campus exterior (Àgora o Pati de
Jaume I).

II. Comportament a l’interior de l’aula:
1.-Sigueu ben puntuals.
2.-Netejeu-vos les mans abans d’entrar (hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic en el campus).
3.-Un cop dins, no tanqueu les portes de l’aula, asseieu-vos de seguida i espereu asseguts i en silenci al professorat.
Guardeu silenci en tot moment a classe, a menys que el/la professor/a us doni l’ús de la paraula.
4.-Continueu amb la mascareta posada i ben col·locada. És molt recomanable que utilitzeu mascaretes FFP2 sense
vàlvula*.
5.-Queda prohibit menjar i consumir begudes dins l’aula -en el benentès que, si és necessari, podeu fer un glop
d’aigua-, així com retirar-vos la mascareta per qualsevol altra circumstància.
6.-Si teniu símptomes compatibles amb la COVID-19, no assistiu a classe, encara que estigueu vacunats, i aviseu al
professor.
*A la UPF les mascaretes permeses són les higièniques reutilitzables (segons l’Especificació UNE 0065:2020), les quirúrgiques (segons norma

UNE-EN 14683:2019+AC:2019) i les de protecció respiratòria autofiltrant sense vàlvula d’exhalació, de tipus FFP2 (segons norma UNE-EN
149:2001+A1:2010).

III. Exempció de presencialitat:
1.-Segons la Resolució del Vicerector d’Ordenació acadèmica de 17 de setembre de 2021:
a)“Queden exempts d’assistència a les activitats docents els estudiants malalts i confinats per causa de la
Covid-19, així com aquells estudiants amb símptomes de la malaltia que, segons els protocols sanitaris
vigents en cada moment, han de respectar un període de confinament.”
b)“Tenen també exempció d’assistència a les activitats docents els estudiants pertanyents a grups de
persones especialment sensibles per especial vulnerabilitat amb relació a la infecció per coronavirus SARSCoV-2 que hagin notificat i acreditat la seva situació a UPF Inclusió (upfinclusio@upf.edu)”
2.- L’estudiantat inclòs en el supòsit a) cal que notifiqui la seva situació a la Universitat d’acord amb Instrucció
sobre notificació i seguiment de casos i contactes estrets , amb còpia a covid.dret@upf.edu. Cal consultar també a
la web la Informació per als estudiants .
.
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