
Presentació exàmens i escrits

La presentació d’un text escrit és fonamental per tal d’afavorir-ne la comprensió. Per això,
has de tindre en compte les següents indicacions:

1. Posa les teues  NOM, COGNOM i GRUP en l’encapçalat i  en tots  els fulls que
utilitzes. Numera els fulls.

2. Escriu  amb  lletra  clara  i  entenedora,  procura  que  les  línies queden  rectes
(pregunta si pots fer servir una pauta). No és admissible presentar un text escrit en
majúscules.

3. Escriu únicament amb bolígraf blau o negre.

4. Deixa  màrgens a  l’esquerra  (una  mica  menys  de  3  cm.)  i  a  la  dreta
(aproximadament  1  cm.).  Respecta  també  uns  màrgens  superiors  i  inferiors
raonables. Pots marcar els  màrgens laterals amb un regle abans de començar a
redactar.

5. Distribueix el  text  en  paràgrafs justificats o amb sagnat  per organitzar millor  la
informació. Recorda deixar un espai adequat entre paràgrafs (aproximadament, el
doble  que  entre línies).  Evita  els  paràgrafs  massa  llargs  i  els  paràgrafs
excessivament curts.   

6. Indica clarament la pregunta o apartat que estàs contestant.

7. Planifica la resposta amb un guió en brut. Evitaràs esborralls. Marca les paraules
eliminades amb  una  línia  transversal  i  posant-les  entre  parèntesis  com  en
l'exemple:  (colejio)  colegio.  Preferiblement,  no  utilitzes  típex (en  tot  cas,
pregunteu-ho abans).

8. Subratlla els  títols (o escriu-los en cursiva si ho fas amb ordinador) i posa entre
cometes els capítols, articles o poemes, com en l'exemple: “Lecciones de cosas”
es  un  poema  de  Angel  González  incluido  en  el  libro  Grado  elemental  (Grado
elemental si escrius a mà).

9. En  la  presentació  de  treballs  i  proves  escrites  de  caràcter  matemàtic,
estructura la informació de manera que explicite les dades,  la pregunta que es
planteja, el  procés seguit (detallant de manera clara els passos necessaris) i  la
solució, amb les unitats corresponents i la seua interpretació si cal. 

10.Revisa l'ortografia.

Recorda  la  norma de  les  tres  C:  CLAREDAT,  CONCISIÓ,  CORRECCIÓ!  A més  del

contingut i l’ortografia, als escrits es valorarà també la presentació i la neteja d’acord amb

aquestes indicacions. 

IES SALVADOR GADEA
C/ Encreullades, 4 46960 ALDAIA (Valencia)

Tlf.: 96.120.62.10  Fax: 96.120.62.11
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