TERCER EXERCICI:

SEGON EXERCICI:

-Posseir el títol de Batxillerat, tècnic o superior.

Psicotècnic. Consisteix en la realització d’una prova

Consisteix a realitzar uns exercicis de coneixements de

-No superar l’edat de la jubilació.

psicotècnica adreçada a avaluar la competència psicosocial

llengua catalana: (oral i escrita) amb un temps màxim de 40

-Tenir la nacionalitat espanyola o d'un país de la Unió Europea.

dels aspirants per exercir les tasques pròpies del cos.

minuts per a la primera part i 10 minuts per a la segona.

-No estar separat per causa d’expedient disciplinari ni

El temps per realitzar aquesta prova no podrà excedir les

inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.

dues hores. La qualiﬁcació de l’exercici és d’apte o de

-No patir cap malaltia o defecte físic que incapaciti

no apte.

QUARTA PROVA

l’exercici de les funcions públiques.

SEGONA PROVA (Capacitat física)

Comprovació de les causes d’exclusió mèdica: es comprova

De caràcter obligatori i eliminatori:

que la persona aspirant no està inclosa en cap de les

REQUISITS

PRIMERA PROVA (Obligatòria i eliminatòria)

Consisteix en la realització dels quatre exercicis físics següents:
ﬂexió de braços, tracció general, circuit d’agilitat i cursa

PRIMER EXERCICI:

llançadora. La puntuació d’aquesta prova és de 0 a 40 punts.

Qüestionari sobre la part general del temari: Consisteix a

La valoració ﬁnal d’aquesta prova és d’apte o no apte.

respondre un qüestionari de 100 preguntes (més 5 de

Per ser apte caldrà obtenir una puntuació mínima de 15 punts.

reserva), amb quatre opcions de resposta.

Per a la realització de l’exercici, les persones participants

El temps de realització no podrà ser superior a 1 hora i

hauran de lliurar al tribunal un certiﬁcat mèdic oﬁcial.

La qualiﬁcació és d'apte o no apte. Els aspirants que
acreditin el Nivell B o equivalent en restaran exempts.

exclusions mèdiques indicades en la convocatòria.
Les persones aspirants hauran d’emplenar un qüestionari
relatiu al seu estat de salut.
La qualiﬁcació de la fase d’oposició es determinarà fent la
suma dels dos primers exercicis de la primera prova.

Dimarts i dijous, 19 h.-22 h.

45 minuts. Per cada resposta errònia es descomptarà ¼ part
del valor d’una resposta encertada.

TERCERA PROVA (Llengua catalana i castellana)

SEGON EXERCICI:

PRIMER EXERCICI:

Qüestionari sobre la part especíﬁca del temari. Consisteix

Consisteix a realitzar uns exercicis de coneixements de

a respondre un qüestionari de 100 preguntes (més 5 de

llengua castellana: (oral i escrita). És de caràcter obligatori i

reserva), amb quatre opcions de resposta, amb un temps

eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la

no superior a 1 hora i 45 minuts. Per cada resposta errònia

nacionalitat espanyola i que no n'estiguin exemptes. El temps

es descomptarà ¼ part del valor d’una resposta encertada.

no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15
minuts per a la segona. La qualiﬁcació és d'apte o no apte.

Nota:
Tot i que el centre romandrà tancat
del 27-12 al 05-01, les quotes seran
mensuals i, durant tot el curs, tindran
el mateix cost. Si l’alumne vol
abandonar la formació, no tindrà cap
compromís econòmic; només caldrà
que formalitzi la baixa el mes anterior.

