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PROVES SELECTIVES CONVOCATÒRIA P01/2021 
 
Instruccions per a la realització de les proves  
 

1. Col·loqueu el document d'identificació  sobre de la taula. Ompliu tots el fulls 
de les proves amb el número del vostre document identificatiu. En cas de 
reclamació, aquells fulls que no portin el número identificatiu no seran 
tinguts en compte. 

2. Per tal de garantir l'anonimat i l'objectivitat del procés, qualsevol marca o 
senyal identificatiu fora de l'espai destinat a les vostres dades pot donar lloc 
a l'anul·lació de la prova NO POSSEU EN CAP LLOC EL VOSTRE NOM 
I/O COGNOMS 

3. Cal fer l'exercici en bolígraf blau o negre, que quedi ben marcada la 
resposta. 

4. Aquesta prova consta de dues parts: 

a) Prova de coneixements cultural: test de 40 preguntes i 4 preguntes 
de reserva amb 4 alternatives de resposta, per si resten anul·lades 
algunes de les preguntes anteriors.  La primera pregunta anul·lada és 
substituïda per la primera pregunta de reserva i així de manera 
consecutiva. Les 4 preguntes de reserva s’han de contestar. 

b) Per a la puntuació d’aquesta prova, s’utilitzarà la fórmula següent: 
 Puntuació = [C - (E x 0,25)/P] x 10 
 C= Respostes correctes 
 E= Respostes errònies 
 P= Total de preguntes 

c) Les preguntes amb més d’una marca com a resposta no seran 
tingudes en compte 

d) Temps per realitzar la prova:  60 minuts 

e) Cal marcar la amb una X, si es posa un cercle sobre la resposta 
aquesta resposta restarà com a no realitzada. La resposta 
marcada amb una X i a la vegada encerclada es considerarà com 
resposta no realitzada, només es tindran en compte les 
respostes marcades només amb una X 

f) Aquesta prova té una valoració global de 10 punts i és necessari un 
mínim de 5 punts per aprovar, en el cas que no s'arribi a una 
puntuació de 5 punts la persona serà declarada no apta i quedarà 
eliminada del procés  selectiu. Les persones que no superin aquesta 
prova no se’ls corregirà la prova de coneixements específics. 

g) Si acabeu la prova abans del temps determinat per a la mateixa, 
aixequeu la mà, i un membre del tribunal us vindrà a recollir la prova. 
NO  podreu sortir de la sala; quan acabi el temps de realització 
d’aquesta prova seguidament es farà la segona part.  
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h) Prova  de coneixements específics. test de 40 preguntes i 4 
preguntes de reserva amb 4 alternatives de resposta, per si resten 
anul·lades algunes de les preguntes anteriors.  La primera pregunta 
anul·lada és substituïda per la primera pregunta de reserva i així de 
manera consecutiva. Les 4 preguntes de reserva s’han de contestar. 

i) Per a la puntuació d’aquesta prova, s’utilitzarà la fórmula següent: 
  Puntuació = [C - (E x 0,25)/P] x 10 
  C= Respostes correctes 
  E= Respostes errònies 
  P= Total de preguntes 

j) Les preguntes amb més d’una marca com a resposta no seran 
tingudes en compte. 

k) Temps per realitzar la prova:  60 minuts 

l) Cal marcar la amb una X, si es posa un cercle sobre la resposta 
aquesta resposta restarà com a no realitzada. La resposta 
marcada amb una X i a la vegada encerclada es considerarà com 
resposta no realitzada, només es tindran en compte les 
respostes marcades només amb una X 

m) Aquesta prova té una valoració global de 10 punts i és necessari un 
mínim de 5 punts per aprovar, en el cas que no s'arribi a una 
puntuació de 5 punts la persona serà declarada no apta i quedarà 
eliminada del procés  selectiu. 

5. Un cop finalitzeu la prova, aixequeu la mà, i un membre del tribunal us 
vindrà a recollir la prova i podreu sortir de la sala, en silenci, respectant que 
hi ha més persones aspirants realitzant la prova. Us podreu emportar la 
còpia del full de respostes NO EL TEST AMB LES PREGUNTES. 

6. El resultats es penjaran a la pàgina web de l’Ajuntament, juntament amb la 
plantilla de correcció de la prova tipus test. 

7. Els objectes personals es posaran sota la cadira, inclosos els rellotges. El fet 
que el telèfon soni o emeti qualsevol tipus de senyal durant la realització de 
l’exercici pot comportar l’anul·lació de la prova del seu titular. A la taula 
només pot haver-hi el bolígraf, el DNI i l’examen amb el full de respostes 

 

 

 

Cerdanyola del Vallès,  29 de març  de 2022 

 


