
 

 
 

 

 
COS FACULTATIU SUPERIOR ESPECIALITAT RECERCA I DESENVOLUPAMENT. 

INSTRUCCIONS PER AL DIA DEL SEGON EXERCICI 
 

a) La primera part de l’examen serà a les 9.00 hores i la segona part serà 2 hores 
després de la finalització de la primera part. 

b) A la porta d’entrada de cada aula hi haurà la llista amb les persones que s’hi han 
d’examinar  

c) Els aspirants s’han d’identificar amb el DNI, el carnet de conduir o el passaport 
original. També seran admesos si presenten denúncia efectuada a la Policia per 
robatori, extraviament o pèrdua dels documents anteriors. La fotocòpia 
compulsada només serà vàlida si està compulsada davant un notari.  

Si una persona aspirant no figura en la llista, se n’ha de prendre nota, s’ha de 
comunicar al Tribunal i se li ha de deixar fer l’examen de forma condicionada. Ha 
d’emplenar una sol·licitud d’admissió condicionada. 

d) Desenvolupament de la prova: 

1. DURANT EL TEMPS DE LA PROVA: 

1r. Els aspirants han de deixar bosses, carteres, jaquetes, etc., a un dels 
costats que s’indiqui de l’aula, a terra o sobre la tarima. 

2n. Els mòbils han d’estar desconnectats. 

3r. No poden tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent o cap 
altre dispositiu electrònic. 

4t. En cap cas no es poden doblegar els fulls d’examen. Les persones 
aspirants no han d’escriure damunt els altres fulls, perquè són autocopiadors. 

5è. S’han enumerar tots els fulls. 

6è. Durant el temps que duri la prova els aspirants només podran tenir 
damunt la taula: 

- DNI 

- Bolígrafs blau o negre 

- Fulls per desenvolupar els temes 

- Aigua 

- Cinta correctora. Si s’utilitza, la persona aspirant ha de tenir en compte 
que només es marcarà el primer full. 

 2 . FORMA DE FER L’EXAMEN  : 



 

 
 

 

Als exàmens no hi pot figurar cap dada personal, nom, traços, marques o 
signes que permetin conèixer la identitat de l’opositor. 

NO han de signar l’examen. 

Abans de fer entrega de l’exercici cada opositor ha de desfer els dos fulls del 
paper autocopiador i entregar els fulls blancs.  

 

3 . CRITERIS DE L’EXERCICI 
    

De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a desenvolupar per escrit tres temes, 
designats per sorteig públic.   

 L’exercici s’efectuarà el mateix dia en dues sessions: 

1ª sessió: 

Durada màxima de 4 hores, excepte per als aspirants a qui s’hagi autoritzat 
l’adaptació de l’examen. 

Desenvolupar per escrit dos temes, designats per sorteig públic  

2ª sessió: 

Durada màxima de 2 hores, excepte per als aspirants a qui s’hagi autoritzat 
l’adaptació de l’examen. 

Desenvolupar per escrit un tema, designat per sorteig públic. 

En el sorteig de la segona sessió s’han d’excloure els temes que hagin sortit en el 
sorteig de la primera sessió. 
 
Entre l’acabament de la primera sessió i el començament de la segona ha de 
transcórrer com a mínim una hora.   

Es valoraran els coneixements exposats sobre els temes que corresponguin, així 
com la claredat i l’ordre d’idees i la qualitat de l’expressió escrita. 

e) Una vegada començat l’examen en l’aula, ningú no es podrà moure del seu 
seient durant el temps que duri l’exercici, tret de causes de força major. Si una 
persona vol anar al bany l’ha d’acompanyar un membre del Tribunal. 

 

f) El temps per fer l’exercici és de 6 hores en total. Una vegada iniciat l’exercici, 
s’escriurà a la pissarra l’hora d’inici i la d’acabament: màxim 4 hores pel matí 
i màxim 2 hores per l’horabaixa. (excepte en els casos en què s’hagi autoritzat 
adaptació de l’examen) 

 



 

 
 

 

g) Transcorregut el temps límit no es podrà escriure més, i tothom ha d’entregar 
els exàmens.   


