
INFORMACIÓ SOBRE ELS EXÀMENS 
 
Els exàmens presencials es fan en el Centre Associat on l’alumne s’ha matriculat. 
Els estudiants del Centre Associat UNED Girona i de les seves Extensions Comarcals (Olot i 
Figueres) els fan a la seu del Centre Associat a Salt (C/ St. Antoni 1, 2on pis. Factoria 
Cultural Coma Cros). 
 
També es poden presentar a exàmens en el centre associat de Girona els estudiants matriculats 
a d’altres Centres Associats. 
 
Per examinar‐se cal presentar‐se en el Centre Associat uns 15 minuts abans de l’hora d’inici de 
les proves, i portar el document amb el que us heu matriculat ( DNI, NIE o passaport ) i el carnet 
d’estudiant. 
No es pot entrar a l’examen amb un retard superior als 30 minuts. 
 
Atenció amb els telèfons mòbils¡¡: han d’estar apagats i guardats. Si el Tribunal us veu amb el 
mòbil engegat i a la taula o a prop vostre poden pensar que esteu copiant i obrir‐vos expedient. 
 
Com arribar al Centre: 
 
Us recomanem que, sempre que us sigui possible, vingueu a peu, en bicicleta, moto o 
transport públic ja que tot i que hi ha aparcament té un alt nivell d’ocupació. 
 
En Bus: Des de Girona, podeu agafar la línia 3 d’autobús, que té una freqüència de 10 minuts 
de dilluns a divendres, de 20 minuts els dissabtes i de 1 hora els diumenges. 
Surt de la Plaça Marqués de Camps de Girona, però també té parada a la Plaça Poeta Marquina 
i a la Punxa (que queden a prop de l’Estació de tren i d’autobús) ; la parada per baixar que queda 
més a prop del Centre Associat és la de l’Estació Jove (al Passeig dels Països Catalans) (parada 
següent de la de Mercadona), que queda a uns 5‐8 minuts de la Coma Cros. 
 
Informació sobre les línies d’autobús: 
http://www.girona.cat/bus/cat/linies.php 
 
En cotxe: La Coma Cros té un aparcament, però s’omple de seguida, una mica més enllà, seguint 
pel carrer Sant Dionís, hi ha el parking de l’Institut Vallvera i la zona esportiva (a uns 3 minuts 
del Centre) i si seguiu endavant pel mateix carrer, trobareu primer el parking que hi ha a darrera 
de les Bernardes i més endavant el del Teatre de Salt (aquests dos al costat del Rec Monar (uns 
10‐15 minuts a peu fins a la Coma Cros). 
Si entreu per la zona de l’autopista i de l’Espai Gironès podeu deixar el cotxe per aquesta zona i 
agafar l’autobús de la Línia 3 que us deixarà al Carrer Major (al passeig Ciutat de Girona) a 2 
minuts de la Coma Cros. 
 
ATENCIÓ!!: El dia 8 de cada mes, els serveis municipals de Salt procedeixen a la neteja de 
l’aparcament que hi ha davant l’ entrada de la Coma Cros i del de davant del Canal (Centre 
d’Arts escèniques). I el dia 11 de cada mes netegen l’ aparcament del costat contrari al Canal. 
Aquests dies no es pot aparcar entre les 7 i les 11 h. 
 
Consulteu el calendari d’exàmens al vostre Campus (“El meu escriptori”)  o al següent enllaç: 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14024325&_dad=portal&_schema=PORTAL#grado
sEEES  
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Assegureu‐vos de que esteu consultant el calendari d’exàmens “EN ESPAÑA”. 
Es recomana consultar els horaris la setmana anterior a la celebració dels mateixos, per assegurar‐
vos de que us presentareu el dia i hora correctes. 
També és molt important fixar‐se en el nom exacte de les assignatures que curseu i els seus CODIS 
(els teniu en el vostre full de matricula i també figuren en els horaris d’exàmens), per tal de no 
confondre assignatures amb títols similars. 
 
Els dies d’examen, el Centre Associat de Girona restarà obert en horari continu, de 8,30 a 21 h. 
L’horari d’atenció al públic de la Secretaria serà l’habitual, de 9 a 14 h i de 17 a 20 h. 
 
A la UNED teniu 6 convocatòries per aprovar cada assignatura i només es comptabilitzen com a 
convocatòries els exàmens realitzats al Setembre (si no us presenteu al setembre no perdeu cap 
convocatòria) i els exàmens de fi de carrera (els extraordinaris que es fan a Madrid). 
 
Les qualificacions dels exàmens es fan públiques al cap d’uns 25‐30 dies de finalitzar les proves i 
es poden consultar a través de la Secretaria Virtual (Campus UNED), a la qual haureu d’accedir amb 
el vostre identificador. 
 
Si teniu qualsevol dubte, truqueu‐nos (972‐212600) o envieu‐nos un correu a 
info@girona.uned.es 


