INSTRUCCIONS PER ALS EXAMINANDS DEL TERCER EXERCICI (PROVA D’APTITUD PSICOLÒGICA I DE
PERSONALITAT) DEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI PER CONSTITUIR UNA BORSA D’OCUPACIÓ
TEMPORAL ESPECÍFICA, DESCENTRALITZADA PER ILLES, PER A LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL

QÜESTIONS GENERALS

 No poden acudir a l’examen les persones amb SIMPTOMATOLOGIA compatible amb la COVID-19
(febre, tos, dificultat respiratòria...), les que estiguin en aïllament per diagnòstic o les que estiguin
en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o
diagnosticada de COVID-19. Els aspirants hauran d’entregar als col·laboradors el document de
DECLARACIÓ RESPONSABLE que es troba al PORTAL DE L’OPOSITOR i que hauran d’imprimir
prèviament. En el cas de no disposar d’aquest document, hauran de comunicar-ho als
col·laboradors en el moment de la crida.

 L’ÚS DE LA MASCARETA ÉS OBLIGATORI EN TOT MOMENT (també durant el temps de realització de
l’examen). Cada examinand s’ha de proveir de la mascareta pròpia. Es recomana dur, a més, una
mascareta de recanvi, per si es romp la que es duu posada.



S’exceptuen els casos prevists per la normativa, en els quals s’ha de presentar la declaració
d’estat de salut de conformitat amb el model normalitzat.



Aquesta declaració s’ha de presentar el dia de la prova en el control d’accés a les
instal·lacions i, després s’ha d’entregar a l’entrada de l’aula.



Amb posterioritat, l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) farà les comprovacions
corresponents per tal que les persones que han presentat aquestes declaracions acreditin
l’exempció mitjançant un informe mèdic.



No es pot accedir a les instal·lacions en les quals es farà la prova si no es duu la mascareta.



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.

 S’ha de respectar la DISTÀNCIA DE SEGURETAT d’1,5 metres, tant dins l’aula com en els
passadissos.

 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 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, és recomanable que cada
examinand dugui el seu propi gel desinfectant d’ús personal.

 Cada persona ha de dur el SEU PROPI MATERIAL, perquè l’EBAP no en facilitarà: bolígraf blau o
negre. No es pot emprar cinta o líquid corrector. El material no es pot compartir. També 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.

 Només es poden dur els OBJECTES PERSONALS INDISPENSABLES, que s’han de dur en una bossa
tancada. No es pot disposar de telèfon mòbil, rellotge intel·ligent o cap altre dispositiu electrònic.
Els mòbils han d’estar APAGATS des del moment en què es dugui a terme la crida dels
aspirants. Si durant la realització de la prova sona un telèfon o un rellotge intel·ligent, aquest
fet implicarà l’exclusió immediata de l’aspirant del procés selectiu.

 L’examinand que incompleixi les pautes establertes per assegurar el desenvolupament de les
proves en condicions d’higiene i de seguretat POT SER EXPULSAT en qualsevol moment.

DIA DE LA PROVA

 El temps de permanència a les instal·lacions on es durà a terme la prova ha de ser l’indispensable:
cal arribar-hi amb la MÀXIMA PUNTUALITAT, ni molt prest ni molt tard, per evitar aglomeracions.
No es pot accedir a les instal·lacions abans de l’hora de crida assignada a cada aula.

 Els examinands han d’anar directament a l’aula assignada (és important que l’examinand recordi
aquesta dada) en haver passat el control d’accés.

 Tot d’una en acabar la prova, cal sortir de l’edifici: els examinands no poden quedar pels
passadissos.

 Cal respectar els ITINERARIS D’ENTRADA I DE SORTIDA marcats.
 Es farà un CONTROL D’ACCÉS a l’entrada de les instal·lacions per comprovar les circumstàncies
següents:


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



Que l’examinand accedeix a l’hora establerta en la convocatòria de l’aula corresponent.

 HORA DE CRIDA I D’INICI DE LES PROVES ESCRITES: per tal d’evitar aglomeracions i mantenir la
distància d’1,5 metres, s’han de respectar les pautes següents:

•

L’entrada a les instal·lacions en què es durà a terme la prova es farà de forma esglaonada; la
crida es farà a les 15.30 h a l’aula corresponent, i seguidament s’iniciaran els exàmens.

•

Els PUNTS D’ENTRADA I DE SORTIDA són:

Mallorca
Seu de l’EBAP (c. del Gremi de Corredors, 10, 3a pl., pol. de Son
Rossinyol, Palma).



Entrada: per la porta principal de la Conselleria de Medi
Ambient. S’ha de pujar a la tercera planta i seguir la línia de
color marcada al terra corresponent a l’aula assignada.



Sortida: per l’EBAP.

Als ascensors només hi pot accedir una persona. Per tant, es
recomana l’ús de les escales.
Menorca
Recinte Firal, c. de l’Alqueria Cremada, s/n (POIMA), Maó

Eivissa
Seu de l’EBAP (ctra. Eivissa-St. Antoni, km. 2,3, Sa Coma)

•

En arribar davant l’aula assignada s’ha de fer una FILA D’ACCÉS i mantenir en tot moment la
DISTÀNCIA interpersonal d’1,5 metres.

•

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’examinand s’ha de
llevar puntualment la mascareta en el moment de presentar el DNI, mantenint sempre la distància
de seguretat d’1,5 metres.

•

S’ha de fer ús del GEL HIDROALCOHÒLIC abans d’entrar a l’aula i en sortir-ne.

DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA ESCRITA

 Durant la prova, l’examinand 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 els examinands i els col·laboradors s’han de fer respectant la
distància de seguretat d’1,5 metres.

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

FINALITZACIÓ DE LA PROVA

 L’ENTREGA de l’examen s’ha de fer de la manera següent:


Si l’examinand finalitza abans del temps màxim fixat, la recollida es fa directament a la seva
taula per part de la persona col·laboradora.



Una vegada ha finalitzat el temps màxim fixat per a la prova, els examinands han d’esperar en
el seu lloc perquè la persona col·laboradora pugui recollir els exàmens d’un en un per ordre de
fila.

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

