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Els criteris aplicats al següent protocol, atenen als criteris aprovats al document aprovat a 
Consell de Govern de 2 de juliol de 2020.  Mesures de la fase de represa en el marc del Pla de 
desconfinament de la UPC.  Tanmateix aquests criteris es complementen amb les mesures 
específiques de prevenció en el marc de la pandèmia COVID19 de l’ESEIAAT 
 
❏ Indicacions específiques per a la realització d’exàmens presencials 2020/21: 
 

- L’estudiantat s’haurà d’esperar a l’exterior dels edificis, tot guardant la distància de 
seguretat, fins 15 minuts abans de l’inici de la prova avaluadora.  

- Demanem al professorat màxima puntualitat, assistint 15 minuts abans de l’inici de 
l'examen a l’aula per tal de gestionar-ne l’accés. 

- Per evitar aglomeracions als passadissos, les aules romandran obertes. 
- Les entrades i les sortides s’han de realitzar de forma ordenada respectant la distància 

entre persones. 
- S’ha hagut d’adaptar les franges horàries assignades per a la realització dels exàmens 

amb l’objectiu de reduir el risc de contagi (accessos esglaonats i neteja a fons entre 
franges). Consulteu els horaris dels exàmens. 

- Les finestres i les portes s’hauran de mantenir obertes durant la realització de les proves, 
per a una correcta ventilació. 

- En cap moment l’estudiantat es pot treure la mascareta, ni es pot aixecar del seu lloc 
sense el permís del professorat. En entrar a l’aula, tothom s’haurà de desinfectar les 
mans amb gel hidroalcohòlic. 

- El professor/professora donarà les instruccions d’on ha de seure l’estudiantat, 
respectant els llocs on no es pot seure per protocol Covid-19. 

- MOLT IMPORTANT: a efectes de tenir traçabilitat, l'estudiantat s’haurà d’identificar a 
través del codi QR ubicat a cada taula, amb el seu telèfon mòbil. El marcatge d’entrada 
s’ha de realitzar tan aviat ocupin el seu lloc. Així mateix, just abans d’abandonar l’aula 
s’ha de realitzar el marcatge de sortida. 

- Per a la realització dels exàmens cal minimitzar el contacte amb el material comú. Cada 
estudiant ha de portar el seu propi material i evitar compartir-lo. 

- Per tal de repartir i recollir els exàmens cal mantenir la higiene de mans. A totes les aules 
hi ha gel hidroalcohòlic i paper.  

- L’estudiantat ha d’abandonar inmediatament l’edifici un cop finalitzat l’examen, 
quedant terminantment prohibit romandre als passadissos i halls. 
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