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Normes generals per aplicació de proves a 1r i 2n de Batxillerat1 
 

1. Si el professor/a ho creu adient podrà canviar el lloc que ocupen els alumnes a l’aula 
abans de començar la prova. 

2. En començar la prova, només s’ha de tenir sobre la taula el material concret necessari 
per a cada matèria (bolígraf/s, llapis, goma, corrector, calculadora, regle, marcador, 
diccionari…), en cap cas es permetrà tenir l’estoig que haurà de romandre dins la 
motxilla. 

3. Tots els llibres i apunts hauran d’estar dins la motxilla, el calaix de la taula estarà 
sempre buit durant la realització de proves. 

4. No s’admet l’entrada de menjar o begudes als exàmens, excepte aigua de manera 
excepcional, aquesta ha de ser amb ampolla transparent i no ha de tenir cap tipus 
d’etiqueta. 

5. Els telèfons mòbils, smart watches o qualsevol aparell de telecomunicació  han 
d’estar desconnectats i es deixaran sobre la taula del professor abans de començar 
l’examen. L’ús d’aquests aparells i d’altre material no autoritzat està rigorosament 
prohibit. En cas que es detecti que un estudiant el té activat o en fa ús, serà expulsat 
de la prova, no se li corregirà l’examen, li quedarà la matèria suspesa en aquella 
avaluació i se li posarà a l’Alexia una falta greu de comportament o disciplina. 

6. Durant la realització dels exàmens tots els alumnes han de tenir els pavellons auditius 
(les orelles) descoberts per a la verificació que no s’estan utilitzant dispositius auditius 
no permesos, per tant serà obligatori portar el cabell recollit. Durant l’examen els 
alumnes han de tenir sempre les dues mans visibles. 

7. Guardar silenci absolut i comportar-se de manera correcta durant les proves. Es pot 
expulsar de l’examen qualsevol estudiant que incompleixi aquesta norma. 

8. Lliurar sempre els exàmens, encara que s’hagin deixat en blanc.  

9. És obligatori respondre en la llengua corresponent els exàmens de Llengua catalana 
i literatura, Llengua castellana i literatura, Literatura catalana, Literatura castellana i 
les Llengua estrangera (anglès i francès). 

10. No es pot respondre amb llapis (llevat de les matèries en què explícitament 
s’autoritzi), ni amb tinta vermella o verda i tampoc amb bolígrafs de tinta borrable. 

11. No està permès vestir amb dessuadora que porti butxaques o butxaca frontal, ni 
jaquetes, ni bufandes durant la prova. 

12. L’estudiant romandrà assegut durant l’examen, si necessita alguna cosa aixecarà la 
mà. 

13. Els possibles dubtes sobre les qüestions de l’examen es plantejaran durant els 
primers minuts de la prova, després no es podran fer preguntes (excepte aquells 
alumnes que tinguin un PI per NESE que ho permeti). 

 

 

 

                                                           
1 L’incompliment d’algun d’aquests criteris per part d’un alumne/a pot suposar l’expulsió de la prova. 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/pau_dia_prova/pau_info_dia/#bloc1
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/pau_dia_prova/pau_info_dia/#bloc1
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Recomanacions per la redacció de proves 
 
En la redacció de la resolució de la prova cal mostrar el saber i el saber fer. Per això, és 
aconsellable tenir en compte sempre les recomanacions següents: 

1. El vocabulari adient, una bona puntuació i ortografia, i una expressió sintàctica 
correcta són sempre requisits indispensables en tota la prova ja que 
demostren riquesa de llenguatge, domini gramatical i competència lingüística. 

2. La presentació pulcra i clara és un valor afegit. 

3. La claredat conceptual, l'ordre lògic i el rigor expositiu són components bàsics de 
tota la prova. 

4. És necessari justificar les respostes donades, argumentar correctament i mostrar 
la capacitat de reflexió, de comprensió i de comunicació dels coneixements 
assolits, llevat del cas que es desprengui de l'enunciat que no cal fer-ho. 

5. Cal tenir cura tant de les estratègies o plantejaments fets com dels 
desenvolupaments: les correccions i puntuacions avaluen i valoren tots els 
aspectes de les respostes o resolucions. 

6. Es valora l'ús adequat de les terminologies específiques de les assignatures i 
dels llenguatges usats. 

7. Tots els exàmens són avaluats en funció d'allò que es deixa per escrit. 

 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/pau_dia_prova/pau_info_dia/#bloc4

