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INSTRUCCIONS PER A LES PERSONES QUE S’EXAMINEN

INDICACIONS GENERALS
• No podran realitzar les proves les persones amb símptomes compatibles amb
la Covid-19 (febra, tos…), aquelles a les quals se’ls haja diagnosticat la malaltia
i que no hagen finalitzat el període d’aïllament requerit, les que estiguen
pendent de resultat de les proves diagnòstiques (PCR) o les que es troben en
quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona
amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
• És obligatori l’ús de mascareta quirúrgica, FFP2 o assimilable durant tota la
prova, a més de qualsevol altra mesura que les autoritats sanitàries disposen
en cada moment.
• Caldrà respectar en tot moment la distància interpersonal d’1,50 m com a mínim.
• Les persones candidates que residisquen en municipis que estiguen en
confinament perimetral poden imprimir la convocatòria completa per a justificar
la necessitat del seu desplaçament. Addicionalment, fins a 48 h abans de la
prova, poden demanar un document que ho justifique enviant un correu a
l’adreça aprenentatge-spl@valencia.edu, en el qual, necessàriament, s’ha de
fer constar el nom i cognoms, NIF o NIE, nivell de la prova i municipi de
residència. Els correus enviats amb posterioritat o sense les dades requerides
no es consideraran prioritaris i poden no obtenir cap resposta.
• Cada persona candidata té una hora assignada per a accedir a la prova oral i
una altra per a la prova escrita. Les citacions s’han ordenat per a evitar les
aglomeracions i minimitzar riscos. En cap circumstància accediu a l’edifici en
què us hàgem citat amb més de 5 minuts d’antelació sobre l’hora assignada.
• Una vegada localitzat l’accés a l’edifici, heu d’anar directament a l’aula que us
correspon per a fer l’examen. Seguiu les indicacions a l’hora de desplaçar-vos
per l’edifici i eviteu l’ús d’ascensors sempre que siga possible.
• Abans d’entrar a l’aula haureu de netejar-vos les mans amb gel hidroalcohòlic.

• Durant les proves, per tal de garantir la correcta ventilació dels espais, les
portes i les finestres de les aules estaran obertes. Proveïu-vos de roba adient
a aquesta circumstància per a garantir-vos el confort tèrmic necessari per a fer
els exàmens.
• L’inici i la durada de la prova pot variar per les mesures de seguretat.
• Si en algun moment teniu símptomes compatibles amb la Covid-19, indiqueuho als responsables i se us conduirà a la zona reservada d’aïllament i es
notificarà a les autoritats sanitàries.
• La negativa al compliment d’aquestes normes serà motiu d’expulsió de la prova.
PROVES ORALS
• Abans d’entrar a l’aula d’examen, us haureu d’identificar amb el document
corresponent (DNI, NIE amb fotografia, passaport o carnet de conduir).
• Abans que us asseieu a fer la prova oral, es desinfectaran la taula i les cadires.
• Durant la preparació de la prova oral es poden prendre notes. Cal portar-hi el
material necessari per a fer-ho i també de recanvi, ja que no estarà permés de
compartir-ne cap.
PROVES ESCRITES
• No es farà cap crida a la porta de l’aula, quan hi arribeu us haureu d’identificar
amb el document corresponent (DNI, NIE amb fotografia, passaport o carnet de
conduir).
• Haureu de seure al lloc de l’aula que us indique el personal responsable.
• Una vegada us hàgeu assegut, no podreu canviar de lloc i serà el mateix lloc
que ocupareu durant tota la prova. Vigileu que les vostres pertinences no
envaïsquen l’espai dels companys.
• Les respostes escrites s’han de fer amb bolígraf blau o negre. Cal portar-hi el
material necessari per a fer-ho i també de recanvi, ja que no estarà permés de
compartir-ne cap.
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