
Exam day tips: paper-based exams Per consells sobre el Speaking test i els exàmens computer-based podeu consultar exams-owl.com/

Per a més informació sobre els exàmens: exams-catalunya.com/

Registra't en el Online Results Service 
utilitzant el Candidate ID i el Secret Number 
que apareixen al teu Confirmation of Entry 
(CoE).

Comprova la data, l'hora i l'adreça del teu  
examen. Exams Catalunya et facilitarà 
aquesta informació. Si tens cap pregunta, 
contacta amb el centre abans del dia de 
l'examen.

No oblidis comprovar el temps que et costarà 
desplaçar-te al lloc de  l'examen.

Arriba aviat a l'examen. Segueix les  
instruccions per arribar a la sala d'examen 
o pregunta a la recepció.

No pots tenir el telèfon mòbil/objectes 
electrònics en la sala d'examen.  Exams 
Catalunya t'indicarà si pot custodiar-los 
de forma segura. En cas contrari, has de 
considerar deixar-los a casa.

Abans de l'examen Què cal portar? Durant l'examen En finalitzar cada part

Porta la teva identificació (ID),  per 
exemple, passaport o DNI. Ha de ser el 
document original (no una còpia), estar 
vigent i figurar una foto teva.

Porta boligraf i llapis amb goma 
d'esborrar. El centre te'ls proporcionarà 
en cas d'emergència.

No portis menjar o beure a la teva taula en 
la sala d'examen (excepte una ampolla 
d'aigua de plàstic transparent).

No pots tenir la teva bossa o motxilla en la  
taula o disposar del telèfon mòbil/objectes 
electrònics dins de la sala d'examen. El 
centre et dirà què has de fer amb les teves 
pertinences.

El centre et dirà on posar la teva bossa, els 
auriculars, etc. Hi haurà un rellotge a la 
sala d'examen. Tingues la teva identificació 
preparada per a la seva comprobàció.

No podràs accedir al telèfon mòbil/aparells 
electrònics durant l'examen.

El centre podrà fer-te una fotografía el dia 
de l'examen per als exàmens B2 First, C1 
Advanced i C2 Proficiency.

Escolta amb atenció les instruccions que 
llegirà el vigilant i assegura't de seguir-les. Si 
tens alguna pregunta, necessites ajuda o vols 
abandonar la sala, aixeca la mà per sol·licitar 
assistència.

No parlis amb altres candidats ni intentis 
veure el que estan escrivint.

Durant el Listening test, comprova que pots 
escoltar correctament. Aixeca 
immediatament la mà si no sents 
l'enregistrament. Recorda que en un examen 
sentir i entendre no és el mateix.

Deixa d'escriure inmediatament quan el 
vigilant ho digui.

Lliura tots els papers al vigilant, incloent els 
quaderns de preguntes, fulls de respostes, 
esquemes, esborranys, etc.

Roman en el teu lloc en tot moment fins que 
el vigilant et doni permís per deixar la sala.

Si tens qualsevol pregunta o problema 
digues-li-ho al vigilant immediatament.

Recorda que no podrás accedir al teu 
telèfon mòbil/aparells electrònics  
durant els descansos.

Si t'has registrat en el Online Results Service 
rebràs un correu electrònic tan aviat com es 
publiquin els resultats.

Bona sort en el teu 
examen!
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