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SEGON EXERCICI 
 
Desenvolupar per escrit 3 temes, designats per sorteig públic, d’entre el temari de 
matèries específiques corresponents a l’especialitat d’assessorament lingüístic.  
 
Temps: 2 sessions el mateix dia. A la primera sessió, d’una durada de 4 hores, se 
sortejaran i desenvoluparan 2 temes. A la segona sessió, d’una durada de 2 hores, se 
sortejarà i desenvoluparà 1 tema. En el sorteig de la segona sessió s’han d’excloure els 
temes que hagin sortit en el sorteig de la primera sessió. 
 
Instruccions de desenvolupament de cada sessió 
 
El Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés al cos facultatiu 
superior, especialitat assessorament lingüístic, reunit en sessió del dia 12 de 
novembre de 2018, va aprovar les instruccions de desenvolupament de la prova que 
s’indiquen a continuació. 
 
1. Els telèfons mòbils han d’estar desconnectats. 
2. Damunt la taula només hi pot haver el DNI o document oficial d’identificació 

equivalent, el programa de temes, els papers de l’examen i, si fa falta, una botella 
d’aigua. Per fer esborranys es poden demanar fulls en blanc, que també s’hauran de 
lliurar al Tribunal en acabar. La informació dels esborranys no serà tenguda en 
compte a l’hora d’avaluar. 

3. La prova s’ha de fer amb bolígraf blau o negre. No es pot escriure amb llapis ni amb 
bolígraf vermell. Tampoc no es pot usar líquid corrector o productes semblants. 

4. La lletra ha de ser clara i no pot donar lloc a confusions. En cas de dubte, es 
considerarà un error. 

5. El nom de l’opositor o opositora no pot figurar en els papers de l’exercici (temes o 
fulls d’esborrany); si hi apareix, l’exercici serà invalidat sense més opció. Tampoc no 
hi pot haver marques estranyes. En aquest cas, el Tribunal prendrà la decisió 
oportuna. 

6. Un cop fet el sorteig i començada la prova, ningú no podrà entrar a l’aula per 
incorporar-se al desenvolupament de l’exercici. En el cas que algú es vulgui retirar, 
ho ha de fer constar EXPRESSAMENT en els fulls de la prova. 

7. Els opositors o opositores poden sol·licitar un certificat d’assistència a la secretària 
del Tribunal. 

 


