
 

NORMAS A SEGUIR EN 
LA REALIZACIÓN DE 
EXÁMENES: 
 

 

NORMES A SEGUIR EN 
LA REALITZACIÓ 
D’EXÀMENS: 
 

MANDATORY RULES IN 
THE PERFORMANCE OF 
EXAMS: 
 

1. Acceso al aula del examen: es 
imprescindible identificarse (DNI, 
NIE, permiso de conducir o 
pasaporte). 

 

1. Accés a l’aula de l’examen: és 
imprescindible identificar-se (DNI, 
NIE, permís de conducció o 
passaport). 

 

1. Access to the exam room: 
indispensable to identify yourself 
(ID, NIE or passport). 

 

2. Sobre la mesa: enunciado y hojas 
entregadas por el profesorado, un 
bolígrafo, un documento oficial de 
identificación y, si procede, una 
calculadora autorizada por el 
profesorado. Cualquier otro 
material debe estar autorizado 
expresamente por el profesorado 
de la asignatura. 

 

2. Sobre la taula: enunciat i fulles 
lliurades pel professorat, un 
document oficial d'identificació i, si 
escau, una calculadora auto-
ritzada pel professorat. Qual-
sevol altre material ha d’estar 
autoritzat expressament pel 
professorat de l’assignatura. 

 

2. On the table: wording and exam 
sheets delivered by the teaching 
staff, a pen, an official ID and a 
calculator authorized by the 
teaching staff. Other material must 
be authorized by the teaching 
staff. 

 

3. Dispositivos electrónicos: 
absolutamente prohibido dispo-
ner de cualquier medio de 
comunicación y almacena-
miento de datos (móviles, relo-
jes, audífonos…). 
 

 

3. Dispositius electrònics: 
absolutament prohibit disposar 
de qualsevol mitjà de comu-
nicació i emmagatzematge de 
dades (mòbils, rellotges, 
audiòfons ...). 
 

4. Electronic devices: absolutely 
prohibited to have any commu-
nication and data storage 
devices (mobile phones, wat-
ches, headphones,…). 

 

4. Sanciones: expulsión del aula y 
apertura de expediente disci-
plinario (Reglament d’Avaluació i 
Qualificació de la Universitat de 
València per a Títols de Grau i 
Master). 
 

5. Sancions: expulsió de l’aula i 
obertura d’un expedient disciplinari 
(Reglament per a l’avaluació i 
qualificació de la Universitat de 
València per a Títols de Grau i 
Màster). 

 

3. Punishments: expulsion from the 
classroom and opening of disci-
plinary proceedings (Reglament 
per a l’avaluació i qualificació de la 
Universitat de València per a Títols 
de Grau i Màster).  

 
 


