Instruccions per als examinands de les proves orals de català. Setembre de 2021

INSTRUCCIONS PER ALS EXAMINANDS DE LES PROVES ORALS DE CATALÀ

QÜESTIONS GENERALS

― S’han de seguir les mesures de PREVENCIÓ I HIGIENE establertes en el Protocol que
fixa les condicions de prevenció i higiene i les mesures de limitació de capacitat,
d’organització interna, de seguretat i de protecció dels alumnes en el
desenvolupament de les activitats formatives i de capacitació impartides per
l’Escola Balear d’Administració Pública (BOIB núm. 79, de 15 de juny), d’entre les
quals es poden destacar:
* Mantenir una bona higiene de mans (amb aigua corrent i sabó o amb solucions
alcohòliques).
* Per tossir o esternudar és necessari cobrir-se la boca i el nas amb la cara interna
de l'avantbraç (colze flexionat).
* L'ús de mascareta és obligatori i ha d'adequar-se a les recomanacions de les
autoritats sanitàries, de manera que cobreixi el nas i la boca, des de part de l'envà
nasal fins a la barbeta inclosa. Es recomana la utilització de mascaretes
quirúrgiques, amb filtre FFP1, FFP2 o FFP3, o homologades, les quals han d'estar
netes en accedir a l'aula o no tenir més usos que els recomanats pel fabricant. En
tot cas, la mascareta no ha d'estar proveïda de vàlvula exhalatòria.
* La distància de seguretat interpersonal és de com a mínim un metre i mig (1,5
metres).
* Es recomana l'ús de manera preferent de les escales per accedir a les
instal·lacions de l'EBAP.
* En cas d'utilitzar l'ascensor, s'ha de tenir en compte que només el pot fer servir
una persona a la vegada, tret que els ocupants siguin convivents.
* S'han de respectar els límits de capacitat marcats a les portes dels banys de
l'edifici en què es troben les instal·lacions de l'EBAP.
* S'ha de tenir en compte que s'han establert usos diferenciats d'entrada i de
sortida de l'edifici; per tant, cal fer els trajectes pels itineraris
marcats a aquest efecte.

― 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
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diagnòstic o les que estiguin en quarantena domiciliària per indicació de les
autoritats sanitàries o laborals.
De conformitat amb el punt 21.4 de les Instruccions per les quals es regeix el Pla
de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de 2021, si alguna persona amb dret
d’examen no pot comparèixer en el lloc, el dia i l’hora fixats a causa d’alguna força
major degudament acreditada, se li conservarà el

DRET D’EXAMEN

fins a la

convocatòria de proves de l’any 2022.

― Cada persona ha de dur el SEU PROPI MATERIAL , perquè l’EBAP no en facilitarà
(bolígraf o llapis per fer esborranys). El material no es pot compartir.

― Només es poden dur els OBJECTES PERSONALS INDISPENSABLES, que s’han de dur en
una bossa tancada.

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

POT SER

PUBLICACIÓ DELS TORNS DE LES PROVES
 IMPORTANT. Els examinands han de CONSULTAR PRÈVIAMENT en el web Llengua
Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) quina és l’AULA on han de fer la prova
oral i L’HORA exacta a què estan convocats.
DESENVOLUPAMENT 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 PUNTUALITAT MÀXIMA, ni molt prest ni molt
tard, per evitar aglomeracions. No es pot accedir a les instal·lacions abans de
l’hora assignada.
Els examinands han de CONSULTAR PRÈVIAMENT quina és l’AULA on han de fer
l’examen i 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:
o

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

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

o

Els PUNTS D’ENTRADA I DE SORTIDA són:
Mallorca
Tots els nivells

Seu de l’EBAP (c. del Gremi de Corredors, 10, 3r pis, polígon

(prova oral)

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. Tenen preferència en l’ús
dels ascensors les persones amb mobilitat reduïda.

Menorca
Nivells B1, B2, C1
i C2

Seu de l’EBAP a Menorca (c. del Bisbe Gonyalons, 20, Maó).
Entrada única i circuit d’entrada i de sortida al pis de dalt.

(prova oral)
Eivissa
Nivells B2, C1 i C2
(prova oral)

Seu de l’EBAP (carretera de Sant Antoni, km 2,7, sa Coma).
 Entrada: per la porta principal del pavelló 101.
 Sortida: per les portes de darrere del pavelló 101.

― 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
document d’identitat, sempre mantenint 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.
― Qualsevol residu d’higiene (per exemple, un mocador de paper) s’ha de llençar als
fems i no s’ha de deixar res dins l’aula.
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