INSTRUCCIONS PER AL DIA DE LA PROVA
a) La CRIDA PER ALS EXÀMENS es farà a les 10.30 hores.
Els aspirants han de mantenir la distància de seguretat i mantenir l’ordre de fila.
Hauran de fer ús del gel hidroalcohòlic abans d’entrar a l’aula.
Es realitzarà la identificació personal (amb DNI/NIE/passaport), indicant a l’aspirant
que se llevi puntualment la mascareta, si és necessari per identificar-lo
correctament.
Els col·laboradors recolliran la declaració responsable COVID-19 quan l’aspirant
entri a l’aula, i indicaran el lloc on ha de seure, així com el lloc on ha de deixar les
pertinences personals.
Si es produeixen incidències durant la crida (p.ex., que la persona no sigui a la llista),
l’aspirant es situarà a un costat, mantenint la distància de seguretat. Aquestes
incidències es resoldran al final.
En cas d’EXEMPCIÓ D’ÚS DE LA MASCARETA, l’aspirant ha de ser el PRIMER A ACCEDIR a l’aula
i ha de seure a PRIMERA FILA.
b) DURANT EL TEMPS DE LA PROVA:
1r. Han de deixar bosses, carteres, jaquetes, etc., a un dels costats que s’indiqui
de l’aula, a terra o sobre la tarima.
2n. No poden tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent o cap
altre dispositiu electrònic.
3er. Els mòbils han d’estar APAGATS des del moment que es dugui a terme la
crida dels aspirants. Si durant la realització de la prova sona un telèfon o
rellotge intel·ligent, implicarà l’exclusió immediata de l’aspirant del procés
selectiu.
4t. Que durant el temps que duri la prova només podran tenir damunt la taula:
-El material propi que hagin portat (bolígraf i cinta correctora, botella d’aigua,
gel hidroalcohòlic i mocadors de paper). Tot aquest material no es pot
compartir. No es podrà utilitzar líquid corrector.
- Un full en blanc, proporcionat pel col·laborador

- Fulls de l’examen.
5è. Una vegada que s’hagin repartit els exàmens en un aula, ningú no es
podrà moure del seu seient durant el temps que duri l’exercici, tret de
causes de força major.
6è. S’ha d’advertir que ningú no pot escriure res fins que el col·laborador
d’aula ho digui.
7è. Que una vegada que el col·laborador indiqui que el temps per a la prova
ha finalitzat, no es podrà continuar fent l’exercici. S’ha d’advertir a les
persones aspirants que si no deixen de fer l’exercici se li considerarà com a
no presentat.
8è. Als exàmens no hi pot figurar cap dada personal, nom o signes o
anotacions de cap tipus que permetin conèixer la identitat de l’opositor.
c) CRITERIS PER DUR A TERME L’EXERCICI
Els col·laboradors informaran a les persones aspirants:
-Que aquesta prova i consisteix en respondre per escrit un qüestionari de 50
preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives.
-La durada de la prova és de 60 minuts
-L’exercici es qualificarà de 0 a 10 punts.
-Les preguntes en blanc, no es valoraran.
-Les respostes incorrectes es penalitzaran amb un quart del valor assignat a la
resposta correcta.

