
Als alumnes del Matilde Salvador els correspon el TRIBUNAL 1 que estarà a la FCJE 
(Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques) 

 
Els estudiants del tribunal 1 entraran per l’accés Oest, pujant a les plantes primera i 
segona. Les aules destinades al tribunal 1 són les aules JB1102, JB1107, JB1110 (primera 
planta) i les aules JB1201, JB1202, JB1203, JB1204 i JB1206 (segona planta). 
 
Els estudiants hauran d’estar al seu punt d’accés mitja hora abans del començament 
de les proves (a les 9:00h al matí i a les 15:00h a la vesprada) i anar a les seues aules. 

 



 
Com a molt tard el dilluns 6 de juny es penjarà a la pàgina web la informació concreta 
de a quina aula anirà cada estudiant a cada moment de les PAU.  
 
No es cridarà per llista. L’alumnat entrarà directament a les aules aproximadament des 
de mitja hora abans de començar cada examen i s’asseurà, deixant el DNI damunt la 
taula per la seua identificació posterior. La identificació la durà a terme el professorat 
d’aula mentre té lloc cada examen. 
 
L’estudiantat abandonarà l’aula on s’ha examinat a mesura que vaja acabant els 
exàmens (sempre i quan haja passat mitja hora des del seu començament) i es recomana 
que isca a l’exterior per estalviar aglomeracions a llocs interiors. Els vocals de centre 
cuidaran que així siga. 
 
La distribució a les aules assegura la distància interpersonal suficient. Es recomana 
fortament la utilització de les mascaretes, especialment a llocs interiors on puga haver 
aglomeracions. Les portes i algunes finestres de les aules romandran obertes durant 
cada examen per assegurar una correcta ventilació. Com és habitual, les aules es 
netejaran els tres dies en acabar els exàmens, cada vesprada. 
 
No s’esmorzarà ni es dinarà a zones interiors (corredors, aules) dels edificis. El campus 
és gran i disposa d’àmplies zones verdes, i de cafeteries espaioses. 


