Alumnes afectats per pandèmia
1r semestre, curs 2021-22

Han d’emplenar la sol·licitud a UIBdigital

Comunicació de

positiu

Comunicació per

simptomatologia compatible
amb la COVID-19

Sense document oficial
que ho confirmi

Amb un document oficial
que ho confirmi
Cal aportar la documentació
amb el resultat de la prova
en el mateix moment que
s’envia la sol·licitud

sense la pauta completa de vaccinació

Cal aportar, adjunta a la sol·licitud, la documentació acreditativa
d’haver demanat hora a BITCita per fer-se una prova diagnòstica o
d’estar pendent del resultat d’una prova feta a un centre mèdic de
l’IB-SALUT o a un centre sanitari privat acreditat.

La documentació del resultat de la prova s’ha d’aportar
en un termini màxim de 10 dies després d’haver lliurat
la sol·licitud

Si no es fa, la sol·licitud
queda anul·lada i es perd
l’opció d’una avaluació
alternativa

!

Comunicació per contacte estret amb una
persona diagnosticada de la COVID-19 i

Si no es fa, la sol·licitud queda anul·lada i es perd l’opció
d’una avaluació alternativa

En tots aquells casos en els quals s'hagi acceptat la sol·licitud, serà el professor qui determinarà, d'acord amb els caps
d'estudis i el deganat de la facultat o direcció del centre, la forma en la qual serà avaluat.
Es donarà preferència a la realització d'una altra avaluació presencial.

NO necessiten enviar cap sol·licitud per UIBdigital

Poden anar a l’examen

Sempre que hagi
transcorregut
el temps per a la
immunització

Contactes estrets sense
simptomatologia i amb pauta
completa de vaccinació

Han d’haver fet la sol·licitud
d’alumnes de risc i que hagi
estat acceptada

Alumnes sense simptomatologia
que hagin passat la COVID-19

durant els últims 180 dies

Tindran un itinerari d’avaluació
diferenciat (d’acord amb l’article
29.14 del Reglament Acadèmic)

Alumnes amb risc
Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest reglament apareguin
en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti

