
INFORMACIONS I RECOMANACIONS EN RELACIÓ AMB EL SEGON EXERCICI  
A les 07.45 h es durà a terme el sorteig del supòsit corresponent a cada torn.  
La prova és de tipus pràctic (no de tipus test).  
La versió del programari LibreOffice que es farà servir és la 5.4.0.3.  
Les persones aspirants podran fer l'exercici en la versió catalana o castellana del 
programari LibreOffice. Per defecte, aquest programari està instal·lat en castellà, 
però si algú vol fer la prova en català es proporcionaran les instruccions adients 
per canviar l'idioma.  
Els fulls amb els enunciats proporcionaran en català o en castellà, a petició de la 
persona aspirant.  
 
Abans de començar la prova, les persones aspirants disposaran de temps 
suficient per efectuar les accions següents:  
-Identificar-se i accedir al sistema amb el codi d'usuari i la contrasenya 
proporcionats.  
-Fer les comprovacions oportunes d'acord amb les instruccions del personal 
col·laborador.  
-Canviar l'idioma del programari, si escau (per defecte està instal·lat en castellà).  
 
Pel que fa al desenvolupament de l'exercici, hi haurà diferents torns. Aquests 
torns començaran per les persones els llinatges de les quals comencin per les 
lletres N i S, segons la base 10.2 de la convocatòria específica per a l'ingrés al cos 
auxiliar (BOIB núm. 132/2017).  
 
La crida serà única per a cada torn i no s'admetrà cap canvi de torn.1  
 
Les persones aspirants:  
-Únicament podran tenir damunt la taula un bolígraf, la identificació personal i el 
full d'enunciats.  
-No podran tenir a la seva disposició cap telèfon mòbil i rellotge intel·ligent ni cap 
altre dispositiu electrònic. Tampoc no podran fer servir taps auditius.  
-No podran entrar a l’aula corresponent una vegada començades les operacions 
de comprovació.  
-Abans d'entrar a l'aula, s'han d'assegurar de tenir el telèfon mòbil aturat a fi de 
no ocasionar cap molèstia a la resta de persones aspirants durant la prova. 
  
En acabar l'exercici és important revisar el lliurament dels fitxers d'acord amb 
les indicacions rebudes a l'inici de la prova i s'ha de tancar la sessió. 
 

                                                           
1 Excepte en els supòsits EXTRAORDINARIS I INAJORNABLES, sol·licitats a l’EBAP 
abans de dia 26/11/2018, degudament acreditats i valorats pel Tribunal. 
 


