
Exam day tips: Linguaskill amb vigilància a distància

Comprova la data i la franja horària del 
teu examen. Si tens alguna pregunta, 
contacta amb el centre abans del dia de 
l'examen.

Assegura't de què disposes d'un ordinador 
amb càmera, auriculars i micròfon 
incorporats i que el sistema funciona 
correctament.

Assegura't que la sala que utilitzaràs és 
silenciosa i que no tindràs molèsties 
durant tota la sessió d'examen (3 hrs).

Abans del test El dia del test: l'entorn El dia del test: normes El dia del test: l'ordinador

No oblidis tenir amb tu la teva 
identificació, per exemple, el teu DNI o 
passaport. Hauràs de mostrar-ho enfront 
de la càmera de l'ordinador abans de 
començar l'examen.

Requisits de l'ordinador:Requisits de l'entorn:

- No pot tenir més d'una pantalla o 
monitor.
- Tots els programes o finestres han de 
tancar-se abans de començar el test.
- Només es permet mantenir oberta la 
finestra de l'examen, qualsevol altre 
programa (p.e. Excel, Word, PowerPoint, 
Skype) o pàgina web han de tancar-se.

Normes que has d'observar durant el test:

Bona sort en el teu 
examen!
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- Hauràs de mostrar davant la càmera el teu 
document d'identificació (DNI/passaport) 
abans de començar el test.
- Hauràs de realitzar un enregistrament de 
vídeo de 360º del teu entorn.
- La taula on realitzis la prova haurà d'estar 
buida d'objectes.
- No pot haver-hi ni en la taula ni en les parets 
de la sala cap mena de material escrit (posters, 
cartells, rètols).
- No està permès que cap altra persona entri a 
la sala mentre es desenvolupa l'examen.
- La sala ha d'estar prou il·luminada amb una 
qualitat de "llum diürna".
- La font d'il·luminació no ha d'estar a la teva 
esquena.
- La sala ha de ser el més silenciosa possible. 
- Els objectes següents NO poden utilitzar-se ni 
estar sobre la taula durant l'examen: llibres, 
paper, bolígrafs, llibres de text, quaderns, 
telèfons, tabletes.

- Has de vestir adequadament (com si 
estiguessis en un lloc públic) i no portar 
barret o peces de cap (excepte hijabs).
- Excepte durant el Listening Test, no pots 
usar auriculars ni qualsevol altre tipus 
d'equip d'àudio.
- No has de comunicar-te en cap cas amb 
altres persones.
- No pots fer ús del telèfon en cap cas.
- Un cop introduït el codi per a cada mòdul, 
no has d'abandonar el camp de visió de la 
teva càmera sota cap circumstància. La 
vigilància a distància detecta aquestes 
absències del lloc de l'examen i es consideren 
causa justificable de desqualificació 
immediata per a aquell mòdul, motiu pel qual 
no es publicaran els resultats d'aquest.
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