EXAMS CATALUNYA - PLATINUM EXAM CENTRE ES439

Avis per a candidats
Aquest avís conté normativa important per al dia de l'examen.
Si us plau, llegiu-lo amb atenció. Si hi ha quelcom que no enteneu, pregunteu-li al vostre professor o supervisor.
ADVERTIMENT: Si no acompliu les normes sereu DESQUALIFICAT de l'examen.

HEU DE ...

NO HEU DE ...

EXAMS CATALUNYA - PLATINUM EXAM CENTRE ES439

Arribar amb la suficient antel·lació sobre l'horari
previst.
Exhibir un document identificatiu original, vàlid,
vigent i amb fotografia (p.e. passaport o DNI) en
cadascuna de les proves.
Tenir a la vostra taula únicament els estris
necessàris per realitzar les proves (bolígrafs,
llàpisos, goma d'esborrar i identificació).
Escoltar al supervisor i seguir les seves instruccions.

Disposar d'aparells electrònics (telèfons mòbils,
enregistradores, rellotges intel·ligents, reproductors
de música/video, càmeres, etc.) dins de l'aula
d'examen o accedir a ells durant els descansos de
l'examen.
Tenir en el pupitre o a sobre cap tipus de material
que pugui ajudar-vos.
Portar posat un rellotge de polsera en la sala
d'examen (se us indicarà si l'heu de deixar a sobre
el pupitre o fora de la sala d'examen).

Llegir atentament totes les instruccions escrites i
seguir-les.

Fer trampes, copiar o intercanviar qualsevol objecte
o material amb altre candidat.

Aixecar la mà si:

Comunicar-vos, intentar comunicar-vos o
molestar a altre(s) candidat(s) durant l'examen.

• la informació personal que figura al full de
respostes o en la pantalla és errònia
• creieu que l'examen proporcionat és erròni
• les preguntes estan incompletas, no apareixen o
presenten errades
• els auriculars no funcionen o no podeu escoltar
el Listening test
• no esteu segur del que cal fer (no es pot demanar,
ni es proporcionarà, informació sobre les preguntes).
Avisar al supervisor si no us trobeu be.
Deixar immediatament d'escriure quan li ho diguin.
Abans d'aixecar-vos espereu a que el supervisor hagi
recollit el vostre 'candidate login', quadern d'examen,
full(s) de resposta(es) i qualsevol paper extra .

Usar un diccionari.
Usar bolígrafs esborrables, fluid o cinta correctora
en qualsevol dels materials d'examen.
Fumar, menjar o beure en la sala d'examen
(excepte aigua en ampolles de plàstic transparent).
Abandonar la sala d'examen en cap cas sense el
permís del supervisor.
Treure de la sala d'examen quaderns de preguntes,
fulls de respostes, 'candidate logins' o el paper
d'esborrany utilitzat.
Fer soroll en les proximitats de la sala d'examen.

AQUEST AVÍS HA DE COL·LOCAR-SE EN UN LLOC VISIBLE FORA (NO DINS) DE LA SALA D'EXAMEN
Per a tots els exàmens Cambridge English (tret dels Starters, Movers i Flyers)
i TKT i Delta Module One de Cambridge English Teaching

Avís de desqualificació

Si feu trampes, empreu procediments fraudulents o infringiu les normes, sereu desqualificat.
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