CRITERIS PER A LA REALITZACIÓ DELS
EXÀMENS DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ I PROCEDIMENT
SANCIONADOR EN CAS DE COPIAR-HI.

Aprovats per la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en
les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià el dia 19 de maig
de 2016.
1. Els estudiants acudiran al lloc on es desenrotllen els exàmens, almenys mitja
hora abans de l’hora assenyalada per al començament, proveïts del corresponent
document oficial d’identitat que haurà de romandre sobre la taula de l’estudiant
durant tot l’examen. Qui es negue a identificar-se no podrà accedir a l’aula
d’examen. En el cas que l’estudiant ja estiga en l’aula, li serà retirat l’examen i
serà expulsat de l’aula una vegada haja transcorregut almenys mitja hora des de
l’inici de l’examen. L’incident es farà constar en l’acta d’incidències.
2. Una vegada s'ha entregat l’examen a l’estudiant, este només tindrà al seu abast
el material autoritzat per a la realització. En conseqüència, tret d'una autorització
expressa, es prohibix no solament l’ús, sinó la tinença de qualsevol tipus de
material de consulta o ajuda (llibres, apunts, quaderns, fulls, calculadores –
excepte les autoritzades en certes assignatures–, tauletes tàctils, ordinadors,
audiòfons, rellotges amb capacitat d’emmagatzematge en memòria, etc.), així
com de dispositius electrònics de comunicació, d’emmagatzematge de dades i
ordinadors personals. Els telèfons mòbils hauran de romandre apagats. L’examen
es contestarà exclusivament en els quadernets entregats pel tribunal, tret
d'aquelles assignatures que requerisquen material específic (DAR, TEG, DIS
L’estudiant procedirà immediatament a apegar les seues etiquetes identificatives
en els llocs indicats i a omplir la solapa. Tret d'una autorització expressa l’examen
es contestarà utilitzant un sol bolígraf de color blau o negre i l’estudiant
s’abstindrà de realitzar qualsevol tipus de marca.
3. Els estudiants hauran d’abstindre’s de la utilització o cooperació en
procediments fraudulents durant els exàmens, entre altres:
a) Copiar per mitjà de qualsevol procediment.
b) La comunicació per qualsevol mitjà amb un altre estudiant o amb una altra
persona que es trobe en l’interior o en l’exterior del lloc d’examen.
c) La suplantació de personalitat i la falsificació de documents.
d) L’incompliment de les indicacions dels membres del tribunal i o/persones
col·laboradores, sempre dins del marc d’aplicació d’estos criteris.

e) Alteració del normal desenrotllament de la realització dels exàmens.
f) L’ofensa o desconsideració cap als membres del tribunal, personal de suport,
persones col·laboradores, o els companys.
4. Quan un estudiant incórrega en algun dels supòsits previstos en els articles
anteriors, el membre del tribunal que realitze l’actuació procedirà a:
1) Retirar l’examen amb una breu anotació en este de la incidència, així com a
estampar la seua firma de forma llegible en este.
2) Informar el president del tribunal tan ràpidament com siga possible.
3) Fer constar la incidència en l’acta d’incidències.
4) Expulsar de l’aula d’examen l’estudiant si ja ha transcorregut almenys mitja
hora des de l’inici.
En tot cas, haurà de fer-se constar la incidència en l’acta corresponent, amb
indicació del nom de l’estudiant, número de DNI o passaport, data, hora i
assignatura; així com el nom i cognoms del membre del tribunal que haja
constatat la incidència i un breu informe dels fets succeïts.
Si la incidència consistix en l’ús o tinença de material no autoritzat el
membre del tribunal procedirà, si és possible, a la seua confiscació o escaneig; i
s'adjuntarà a l’expedient. A falta d’això, es reflectirà en l’acta el tipus de material,
amb descripció detallada de les seues especificacions tècniques, i, si és possible,
s’adjuntarà una foto.
Considerant com a il·lícita qualsevol acció dels estudiants encaminada a
copiar en els exàmens de PAU, si es detecta que un estudiant copia en un
examen de PAU es procedirà de la manera següent: L’estudiant haurà
d’abandonar l’aula de l’examen (sempre que haja passat mitja hora des del
seu començament) i la qualificació d’este examen serà de 0 (zero). Esta
situació serà comunicada a la presidència del tribunal, la qual haurà d’estar
assabentada de les circumstàncies concretes en què l’estudiant estava copiant,
per si de cas cal fer posteriorment un informe que explique com s’han produït
els fets. La presidència del tribunal farà constar clarament en l’examen que
l’estudiant estava copiant, per la qual cosa li correspon una qualificació de 0.
A l’estudiant que l'han sorprés copiant en un examen no se li anul·laran els
exàmens de PAU realitzats anteriorment i podrà realitzar els altres que li
puguen quedar.

Amb l’objectiu d’establir les condicions que determinen el fet de copiar en un
examen:

Durant la realització dels exàmens no es podran utilitzar dispositius
electrònics com són els telèfons mòbils, tauletes tàctils, ordinadors,
auriculars, rellotges amb possibilitat de guardar informació, ni cap altre
dispositiu paregut, excepte adaptacions autoritzades. L’estudiant no podrà
tindre en les mans estos dispositius en cap moment durant el transcurs dels
exàmens. L’estudiant no podrà tindre posats en la monyica ni usar-los en cap
moment, rellotges amb capacitat d’emmagatzematge d’informació ni de cap
tipus. Tampoc es podran utilitzar calculadores que no siguen les
especificades en les normes d’ús d’estos útils matemàtics en les assignatures
que ho permeten. Durant els exàmens no es podran consultar apunts ni cap
altre tipus de document que puga contindre informació de l’assignatura
(excepte en les assignatures que ho permeten de forma explícita). L’estudiant
no podrà tindre en les mans este tipus de documentació en cap moment
durant el transcurs dels exàmens. No es podran utilitzar (excepte en les
assignatures que ho permeten explícitament) retoladors de colors per a
respondre els exàmens ni per a marcar algunes línies o paraules en el full de
respostes. Les respostes als exàmens no es podran fer amb llapis i s’haurà
d’escriure amb tinta de color blau o negre.
Cas de confirmar-se una suplantació de personalitat en algun dels exàmens, a
l’estudiant matriculat en les PAU se li posarà un 0 en les PAU.
5. En cas de produir-se alguna de les situacions descrites anteriorment, i a la vista
del contingut de l’acta i de les possibles al·legacions de l’estudiant, la Comissió
Gestora de les Proves d’Accés a la Universitat resoldrà sobre les sancions a
aplicar-hi, si és el cas. No obstant això, mentre no hi haja una resolució definitiva,
l’estudiant podrà fer la resta d’exàmens. Si és necessari, serà el Coordinador
General de les PAU qui, després de consultar amb els coordinadors de les
universitats si ho estima necessari, adopte les mesures provisionals pertinents.
6. L’estudiant és responsable d’entregar l’examen complet al tribunal en la forma
en què este especifique. En cap cas podrà abandonar l’aula abans que haja
transcorregut mitja hora des de l’inici de l’examen i sense l’autorització del
tribunal. Una vegada abandonada l’aula, no podrà reingressar en ella fins que siga
convocat a la següent prova o tinga autorització expressa del tribunal.
7. És responsabilitat exclusiva de l’estudiant el compliment d’estos criteris.

