Instruccions per als examinands de les proves de llengua catalana
Bon dia a tothom i benvinguts a les instal·lacions de l’EBAP. A continuació, us
donarem unes instruccions que heu d’escoltar i seguir per al bon
desenvolupament d’aquesta prova de llengua catalana:
— Damunt la taula, només hi podeu tenir el DNI (sempre visible), la fitxa de
l’examinand i el bolígraf per a escriure.
— Apagau completament els telèfons mòbils i qualsevol altre aparell
electrònic. No poden romandre ni en silenci ni en mode de vibració.
— Dins cada aula hi ha el personal col·laborador de l’EBAP a la vostra
disposició per a resoldre qualsevol dubte referit a l’organització de la prova.
Si necessitau un certificat d’assistència, comunicau-ho a aquest personal
col·laborador. El certificat s’emplenarà durant el desenvolupament de la
prova. L’EBAP no farà cap certificat d’assistència amb posterioritat.
— La durada de la prova és de 2 hores i 30 minuts. El temps començarà a
comptar a partir del moment en què la persona responsable de cada aula
doni el vistiplau perquè comenci la prova. S’avisarà quan quedin 20 minuts,
aproximadament, per a entregar.
— Abans de començar la prova, heu d’emplenar la fitxa de l’examinand.
— Només podeu usar bolígraf de tinta blava o negra per a emplenar la fitxa de
l’examinand i per a fer la prova. Queda totalment prohibit usar bolígraf
d’un altre color o llapis. També està totalment prohibit emprar líquid
corrector (©Tipp-Ex). Si us equivocau, ratllau l’equivocació i posau devora la
rectificació.
— Llegiu atentament els enunciats de les preguntes i, sobretot, respectau les
indicacions que hi ha sobre el nombre de paraules en el bloc d’expressió
escrita.
— Escriviu amb lletra clara, que no doni lloc a confusió. En cas de dubte amb la
grafia, es considerarà un error.
— Queda totalment prohibit escriure el vostre nom i llinatges en qualsevol
dels fulls de la prova.
— Una vegada acabada la prova, l’heu d’entregar juntament amb la fitxa de
l’examinand.
— Molt important: quedarà exclòs de la prova qualsevol examinand que parli
o copiï durant l’examen.
— Gràcies per escoltar aquestes instruccions i que tingueu sort.

