ALUMNAT

PROCEDIMENT PER A L’ADAPTACIÓ DE LES ACTIVITATS DOCENTS I
D’AVALUACIÓ PER L’ALUMNAT VULNERABLE, AFECTAT O MALALT PER LA
COVID19
Facultat de Ciències de la Comunicació – setembre de 2020

TIPOLOGIA 1: ALUMNAT VULNERABLE A LA COVID-19
Estudiants que pateixen diabetis, malaltia endocrinològica, malaltia cardiovascular, inclosa la
hipertensió arterial, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica,
malaltia digestiva crònica, trastorn psiquiàtric, immunodeficiència/immunodepressió, càncer (en
tractament actiu), embaràs, edat de més de 60 anys i obesitat mòrbida (IMC>40).
De forma molt excepcional, estudiants amb circumstàncies familiars especials i a càrrec de
persones vulnerables.
Documentació a presentar per part de l’alumnat: l’estudiant ha d’enviar un correu electrònic
explicant la situació personal amb un certificat mèdic o informe del metge especialista a la
coordinació de la titulació amb còpia al deganat.
Procés d’informació intern de la Facultat:
1. Un cop revisada la documentació i acceptada la sol·licitud, la coordinació informa el
professorat de la situació d’aquest estudiant i se li demana que faci l’adaptació per a tot el
quadrimestre.
2. El professorat informa l’estudiant de les adaptacions corresponents per a tot el
quadrimestre.

TIPOLOGIA 2: ALUMNAT AFECTAT PER QUARENTENA PER LA COVID19
Estudiants que han de guardar la quarantena per ser asimptomàtics, o per contagi proper, o perquè
estan a l’espera dels resultats de la PCR per períodes de dues setmanes.
Documentació a presentar per part de l’alumnat: l’estudiant ha d’enviar un correu electrònic a
la coordinació de la titulació amb documentació acreditativa (correu electrònic o SMS de les
autoritats sanitàries, volant mèdic, etc.) que es troba en quarantena i especifica el termini durant
el qual no podrà assistir a les sessions presencials. L’enviament de la documentació s’ha de
realitzar en un màxim d’una setmana.
Procés d’informació intern:
1. La coordinació de titulació comunica el cas a la Unitat d’Atenció Primària del Servei
Assistencial de Salut. En cas d’haver de prendre mesures, el grup de referència serà
l’alumnat matriculat a l’assignatura.
2. Un cop revisada la documentació i acceptada la sol·licitud, la coordinació informa el
professorat de la situació d’aquest estudiant i se li demana que faci l’adaptació pel període
de temps determinat (normalment dues setmanes).
3. El professorat informa a l’estudiant de les adaptacions corresponents per al període
corresponent a la quarantena.
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4. Un cop s’ha acabat la quarantena, l’estudiant envia un correu electrònic a la coordinació i
al seu professorat informant de que pot tornar a les classes presencials.

TIPOLOGIA 3: ALUMNAT MALALT DE LA COVID19
Estudiants que es contagiïn de la COVID19 durant el quadrimestre i no puguin seguir la docència
presencial i/o virtual per un període indeterminat (dies o setmanes).
Documentació a presentar per part de l’alumnat: l’estudiant ha d’enviar un correu electrònic a
la coordinació de la titulació amb documentació mèdica acreditativa que es troba malalt de la
COVID19 i especifica el termini durant el qual no podrà assistir a les sessions presencials segons
les indicacions mèdiques que li han donat. L’enviament de la documentació s’ha de realitzar en un
màxim d’una setmana.
Procés d’informació intern:
1. La coordinació de titulació comunica el cas a la Unitat d’Atenció Primària del Servei
Assistencial de Salut. En cas d’haver de prendre mesures, el grup de referència serà
l’alumnat matriculat a l’assignatura.
2. Un cop revisada la documentació i acceptada la sol·licitud, la coordinació informa el
professorat de la situació d’aquest estudiant i se li demana que faci l’adaptació pel període
de temps necessari.
3. El professorat informa a l’estudiant de les adaptacions corresponents per al període
corresponent a la malaltia.
4. Un cop ha superat la malaltia, l’estudiant envia un correu electrònic a la coordinació i al
seu professorat informant de que pot tornar a les classes presencials.

ADRECES DE CORREU ELECTRÒNIC:
Deganat: dg.c.comunicacio@uab.cat
Coordinacions de graus:
▪
▪
▪
▪
▪

Comunicació Audiovisual: coordinacio.grau.comunicacio.audiovisual@uab.cat
Periodisme: coordinacio.grau.periodisme@uab.cat
Publicitat i Relacions Públiques: coordinacio.grau.publicitat@uab.cat
Comunicació de les Organitzacions: coordinacio.grau.comunicacio.organitzacions@uab.cat
Comunicació Interactiva: coordinacio.grau.comunicacio.interactiva@uab.cat

Coordinacions de Màsters Oficials:
▪
▪
▪
▪

Màster en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat: coordinacio.master.mucap@uab.cat
Màster en Mitjans, Comunicació i Cultura: coordinacio.master.mitjans@uab.cat
Màster en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals: coordinacio.master.periodisme@uab.cat
Màster
en
Planificació
Estratègica
en
Publicitat
i
Relacions
Públiques:
coordinacio.master.publicitat@uab.cat
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