
INSTRUCCIONS QUE HEU DE LLEGIR ALS OPOSITORS (model òptic)

DURANT EL TEMPS DE LA PROVA:

1r. Heu de deixar bosses, carteres, jaquetes, etc., a un dels costats de l’aula, a
terra o sobre la tarima.

2n. Els mòbils han d’estar desconnectats completament. No és suficient que
estiguin en silenci.

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

4t. No podeu doblegar els fulls d’examen.

5è. Durant el temps que duri la prova, no podeu tenir cap altre material que el
qüestionari, el full de respostes, aigua, caramels o similar, i, en tot cas, un full
en blanc.

6è. Només podeu utilitzar bolígraf blau o negre i no mesclar-los.

 El model d’examen

De caràcter obligatori i eliminatori. Aquesta prova consta de dues fases: Examen
dia 4 de desembre de 2022 i examen, d’avui,  dia 10 de desembre de 2022.

Consistirà a  respondre un qüestionari  de tipus  test,  designat  per  sorteig  públic
entre  tres  alternatives  diferents,  de  55  preguntes (les  50  primeres  seran  de
caràcter obligatori i avaluable, i les altres 5 son de reserva), amb quatre respostes
alternatives, només una de les quals serà correcta, referit al programa de temes
que s’assenyala a les bases.

El temps per resoldre aquest exercici serà de 90 minuts.

Es qualificarà de 0 a 20 punts. Cada pregunta contestada correctament es valorarà
amb 0,4  punts. Les preguntes no resoltes o quan la resposta senyalada no tengui
un apartat equivalent a les alternatives previstes en l’exercici no es valoraran. Les
preguntes amb resposta errònia o en que figuri més d’una resposta es penalitzaran
amb un quart del valor assignat a la resposta correcta.

S’ha d’obtenir un mínim de 10 punts per entendre superada la prova i que pugui fer
mitja amb la primera part de l’examen fet dia 4 de desembre.



a) 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.  Per  anar  al  bany,  el  temps  no  s’interromprà  per  aquesta
circumstància. En cas d’haver de sortir per alletament, aquest temps sí que
s’interromprà i es podrà recuperar.

b) No es pot llegir l’examen fins que no ho diguem.

c) Ningú no pot escriure res fins que ho indiquem.

El  temps  per  fer  l’exercici  és  de  90  minuts.  Una  vegada  iniciat  l’exercici,
escriurem a la pissarra l’hora d’inici i la d’acabament).

Hora d’inici:

Hora de finalització:

Avisarem en veu alta del temps que resta per acabar la prova.

d) Transcorregut  el  temps límit  de 90  minuts,  no es podrà escriure més,  i
tothom ha d’entregar els exàmens. A aquest efecte, els girareu cap per avall i,
si  és  necessari  i/o  el  tribunal  no  indica  el  contrari,  un  dels  col·laboradors
passarà a recollir-los.

e) Podeu endur-vos el model de qüestionari, si sortiu a l’acabament de la prova,
però SI  SURTIU ABANS d’una hora,  NO PODREU ENDUR-VOS L’EXAMEN. En
aquest darrer cas, heu de posar el vostre DNI o nom al model d’examen per
poder recollir-lo quan finalitzi la prova. El model d’examen es penjarà al web.


