
1R  EXERCICI DE LES PROVES D’INGRÉS ALS COSSOS FACULTATIUS SUPERIORS   
DE 7 DE MAIG DE 2022

INSTRUCCIONS PER ALS ASPIRANTS

QÜESTIONS GENERALS 

− Es recomana l’ús de la mascareta en tot moment. Cada aspirant s’ha de 
proveir de la mascareta pròpia, preferentment FFP2 o quirúrgica.
Es recomana dur, a més, una mascareta de recanvi per si es romp la que es
duu posada.
L’ús de la mascareta ha de ser l’adequat, és a dir, ha de cobrir des de part 
de l'envà nasal fins a la barbeta inclosa.

− Es poden dur una botella d’aigua, gel hidroalcohòlic i mocadors de paper, 
que es poden tenir sobre la taula durant el desenvolupament de la prova.

− Els aspirants que, com a conseqüència de pertànyer a algun dels grups 
considerats especialment vulnerables per les autoritats sanitàries davant la
COVID-19 (majors de 60 anys, persones diagnosticades d’hipertensió 
arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques,
càncer o immunodeficiències, i dones embarassades), necessitin algun 
tipus de mesura de seguretat especial, l’han d’al·legar en un termini màxim
de DOS DIES HÀBILS abans de la data de la prova, enviant un missatge 
electrònic a l’adreça oposicions@caib.es
En aquesta comunicació, els aspirants han d’indicar quines mesures 
especials ha de tenir en compte l’organització, la qual cosa s’ha d’acreditar 
amb un informe mèdic específic que indiqui clarament aquestes mesures.

− S’ha de respectar la DISTÀNCIA DE SEGURETAT INTEPERSONAL d’1,5 m, tret que 
dins l’aula no sigui possible com conseqüència de la distribució de les 
persones aspirants.
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− S’han de tenir en compte les MESURES GENÈRIQUES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
davant malalties respiratòries, com són: en tossir o esternudar, cal cobrir-
se la boca i el nas amb el colze flexionat; la higiene de mans s’ha de fer 
amb freqüència (amb aigua i sabó o amb o amb solucions alcohòliques); 
cal evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la 
transmissió... Tot i que l’organització disposarà de GEL HIDROALCOHÒLIC per a
cada aula, cada aspirant pot dur el propi gel desinfectant d’ús personal.

− Es recomana tenir en compte les condicions meteorològiques del dia de 
l’examen que poden afectar la confortabilitat de l’espera per accedir a les 
instal·lacions (p.ex., necessitat d’utilitzar paraigües).

DIA DE LA PROVA

− S’ha d’arribar a les instal·lacions amb la PUNTUALITAT MÀXIMA, ni molt prest 
ni molt tard, per tal d’EVITAR AGLOMERACIONS. Es recomana no accedir a les 
instal·lacions abans de l’hora de crida assignada a cada aula. 

Els aspirants han de CONSULTAR PRÈVIAMENT quina és l’AULA on han de fer 
l’examen i anar directament a l’aula assignada.

Tot d’una en acabar la prova, CAL SORTIR DE L’EDIFICI PEL MATEIX ITINERARI QUE 
S’HA UTILITZAT PER ENTRAR. El temps de permanència a les instal·lacions on es
durà a terme la prova ha de ser l’indispensable.

− Cal respectar els ITINERARIS D’ENTRADA I DE SORTIDA marcats.

− Només poden accedir a les instal·lacions on es desenvolupa la prova la 
persona interessada. Els familiars o acompanyants no hi poden accedir .

− CRIDA: per tal d’evitar aglomeracions i mantenir la distància d’1,5 metres, 
s’han de respectar les pautes següents:
La crida començarà a les 9.30 hores de forma simultània a totes les aules 
en què estiguin convocades les persones aspirants, en els punts d’entrada i
d’acord amb la distribució publicada en el portal de l’opositor 
(oposicions.caib.es)

− La identificació personal es farà a l’entrada de l’aula. Si la persona 
responsable de l’aula ho considera necessari per tal de fer adequadament 
la identificació personal, l’aspirant s’ha de llevar puntualment la mascareta 
en el moment de presentar el DNI, sempre mantenint la distància de 
seguretat d’1,5 m.
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− Es recomana fer ús del GEL HIDROALCOHÒLIC abans d’entrar a l’aula i en 
sortir-ne.

− S’han de deixar els OBJECTES PERSONALS als espais habilitats a l’aula.

DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

− Durant la prova, l’aspirant ha d’ocupar sempre el mateix lloc de l’aula.

− Una vegada dins l’aula, les sortides i entrades només seran les 
estrictament imprescindibles (p.ex., per anar al bany). En aquests casos, cal
entrar i sortir respectant la distància de seguretat en tot moment.

− Totes les comunicacions entre les persones aspirants i les persones 
col·laboradores o els membres del Tribunal s’han de fer respectant la 
distància de seguretat d’1,5 m.

− Qualsevol residu d’higiene (mocador, p. ex.) s’ha de llençar als fems i no 
s’ha de deixar res dins l’aula.

− Queda prohibit l’ús de taps per les orelles, telèfons mòbils i dispositius 
electrònics (p.e. rellotges digitals).

− S’han d’observar la resta d’instruccions i indicacions que es comuniquin a 
les persones aspirants.

FINALITZACIÓ DE LA PROVA

− En sortir, es recomana no aturar-se en passadissos i zones comunes, ni 
esperar els companys a l'interior de l’edifici. 

− Els aspirants han de SORTIR D’UN EN UN, per ordre de fila, en el moment que 
la persona col·laboradora ho indiqui.
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