Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Obert de Catalunya
En aquest document trobareu les respostes a alguns aclariments sol·licitats.

DUBTES PPT

RESPOSTA

Els segons fulls dels exàmens porten etiquetes o Les proves dels alumnes només porten etiqueta i codi
algun identificador de l’alumne?. Si la resposta és que de matèria al primer full tal i com mostra la imatge del
PTT. Tots els fulls d'una prova van grapats en “l'espai
no, hem d’entendre que van grapades?
reservat grapa” (part superior esquerra triangle
negre). El canvi de prova es detecta per la lectura
d'un nou codi de barres.
En el plec s’indica que el número de pàgines totals Una aproximació actual és de 70% a la PAF1 i un
per a les 4 convocatòries és de 230.000, podríem 30% a la PAF2.
conèixer el volum aproximat per a convocatòria
ordinària i de recuperació per semestre?
En el plec s’indica que la IOC facilitarà un llistat
d’alumnes per matèria per poder realitzar les
validacions de les proves digitalitzades, podríem
conèixer les característiques d’aquest llistat?. Es
tracta d’un llistat d’alumnes matriculats per
assignatura o un llistat d’assignatures per alumne?.
És format CSV o Excel?

Actualment es tracta de fulls d'assistència per matèria.
El fulls consten de codis identificatius de
prova/convocatòria en la seva capçalera i una llista
dels codis d'alumnes que han confirmat assistència a
la prova.

En quin tipus de capsa (dimensions) es lliuren els Es lliuren en capses de cartró d'aproximadament
exàmens?. Podríem saber el volum aproximat de 30x40x40 cm (amplada x llargada x alçada)
capses per seu?
Podríem disposar d’un model de les proves amb les Enllacem al web un exemple de full de respostes (en
seves etiquetes i del llistat de control?.
aquest cas amb codis però sense respostes) i una
llista de control d'assistència.

Quisiéramos matizar el término “Página”. Una página Entenem per “página” cadascuna de les cares d'un
es cada una de las dos caras que tiene una hoja. full de paper. El full de respostes d'exemple penjat al
Teniendo en cuenta esto es importante confirmar si en web té 2 fulls de paper i 4 pàgines numerades d'1 a 4.
el pliego se está hablando de página como cada una
de las caras que forman una hoja o no.
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