
Informacions i recomanacions del segon exercici

La prova és de tipus pràctic, amb registrament de les respostes amb full òptic i correcció automàtica
per ordinador.

La versió del programa LibreOffice que es farà servir és la 5.4.0.3.
Aquest programa per defecte es trobarà en castellà, però si algú vol fer la prova en català es 
proporcionaran les instruccions adients per fer el canvi d'idioma.

Es proporcionarà un únic enunciat de l'examen amb el text integre tant en català com en castellà.
L’enunciat de la prova no es podrà treure de l'aula.

Hi haurà diferents torns.
Aquests torns començaran per les persones que tenguin l'inici dels llinatges amb les lletres NS, 
segons la base 10.2 de la convocatòria específica per a l'ingrés al cos auxiliar (BOIB núm. 
132/2017).

La crida és única al torn corresponent. No s'admetrà cap canvi de torn, tret d'aquelles persones 
aspirants inscrites a les proves de català de la Direcció General de Política Lingüística dels nivells 
C1 i C2, prova teòrica, la qual es realitza el mateix dia 26 de maig. Aquestes persones aspirants 
podran sol·licitar, per escrit i abans de dimarts dia 22, el canvi a un altre torn i el dia de la prova 
hauran de presentar el corresponent justificant d'haver assistit a l'exercici de català. En cas contrari 
perdran el dret d'examen.

Una hora abans de cada torn es realitzarà el sorteig de l'exercici que correspongui.
Tots els exercicis són de dificultat semblant.

La prova constarà de 10 preguntes de tipus pràctic amb la mateixa puntuació. 
Les respostes errònies no restaran puntuació. 

Es recomana no esperar al darrer moment per transcriure les respostes al full òptic.

Les persones aspirants únicament podran tenir sobre la taula bolígraf, identificació personal, full de 
qüestionari de preguntes, full de respostes òptic, cinta correctora i foli en blanc.
Els aspirants no podran tenir a la seva disposició cap mòbil, rellotge intel·ligent o cap altre 
dispositiu electrònic, ni fer us de taps auditius.
Les persones aspirants que arribin tard únicament podran entrar l’aula corresponent sempre i quan 
no s'hagi repartit cap examen.
Abans de començar l'exercici, els aspirant s'han d'assegurar de tenir el telèfon mòbil aturat per tal de
no ocasionar cap molèstia a la resta de persones aspirants durant la prova.


