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Les proves d’avaluació final es duran a terme, a data d’avui,  presencialment.  

En el supòsit de que les autoritats competents no ho permetin es faran seguint la modalitat 

online descrita en la segona part d’aquesta normativa i mantenint la data i l’hora prevista. 

 

Instruccions 

 
- L’estudiant s’ha d’adreçar a l’aula (assignada i publicada a Scala) entrar directament 

entre 5’-10’ abans de l’hora d’examen per deixar les seves pertinences i asseure’s al 

lloc que se li indiqui (no es passarà el llistat habitual d’admissió per evitar 

aglomeracions als passadissos). 

- L’estudiant haurà de portar mascareta en tot moment, respectar les distàncies 

estipulades i s’haurà de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’iniciar 

l’examen i també al finalitzar-lo. 

- Cal que l’estudiant deixi visible el seu DNI (o equivalent) durant tot l’examen final. 

- No es podrà compartir material entre els estudiants durant la prova. 

- Un cop finalitzat l’examen s’haurà de sortir de l’aula per no quedar-se aturat als 

passadissos i també sortir de la Facultat. 

- Aquell estudiant que no pugui assistir presencialment a l’examen per motius justificats 

i vinculats a la situació actual condicionada per la COVID-19, seguirà el mateix 

procediment descrit en el punt 11.4 de la Normativa Acadèmica (recordem que cal 

presentar una sol·licitud d’ajornament documentada i que, en el supòsit de ser 

acceptada per part de la direcció del grau, es podrà reprogramar l’examen que, a 

criteri del professor/a, l’examen endarrerit pot tenir un format diferent). 

- Al final de l’examen el vigilant avisarà als estudiants que encara ho hagin acabat, que 

a partir d’aquell moment, no es poden aixecar i que es passarà a fer la recollida dels 

exàmens pels seus llocs. Tothom romandrà assegut fins que no s’hagi completat la 

recollida dels exàmens. 
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Instruccions 
 

 Disposar d’un espai de treball tranquil i amb un mòbil i ordinador connectats a 
internet. 

 
 El mòbil es farà servir per loginar-se al Google Meet i l’ordinador per a l’examen 

de Moodle. Sempre s’ha de loginar amb l’adreça de Blanquerna. 

 
 Quan l’estudiant es logina s’ha d’identificar al vigilant de manera frontal a la 

càmera i amb el document d’identificació personal a les seves mans. 

 
 Connectar-se a l’examen (al Google Meet i al Moodle) 15’ abans de l’hora d’inici. 

 
 Per a la realització de l’examen és requisit imprescindible identificar-se primer 

davant del vigilant, en cas contrari serà qualificat com a NP. 

 
 Posteriorment a la identificació, s’ha de deixar el mòbil en posició horitzontal i a 

45o (pel darrera i a l’alçada de l’ordinador) per enfocar tant la pantalla completa 
com l’escenari de l’examen (veure imatge). 

 

 

 
 

 No es pot fer ús d’auriculars (orelles destapades). 
 

 Deixar la càmera i el micròfon del mòbil oberts (volum baix). 

 
 Si hi ha alguna incidència, excepcionalment es pot utilitzar l’eina de missatgeria 

de Moodle (clicant aquesta icona     a la part superior a la dreta). 
 

 En cas d'incidència o pèrdua de connexió, l'examen passarà a fer-se oral, 
prioritàriament en un període no superior a 12h. 
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