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INSTRUCCIONS PER ALS ASPIRANTS 
Prova prèvia SUPERACIÓ DE PROVA PSICOTÈCNICA 

 
INSTRUCCIONS 

 
Ubicació 

 La prova es farà en l’edifici 2 de l’institut, en 5 aules de la planta baixa i 5 aules de la primera planta. 
Concretament en les aules 202, 203, 204, 205 i  206 de la planta baixa, i 212, 213, 214, 215, i 216 de la primera. A 
les aules s’accedeix dees del final del hall d’entrada al centre, a l’esquerra. Hi hauran cartells indicadors. 

 Cada aula admet a 20/21 alumnes. 

 Els aspirants queden convocats a la porta de l’aula a la que cadascun d’ells ha sigut assignat, a les 9.00 h. 

 Els aspirants podran accedir al centre per a adreçar-se a la seua aula, a partir del 08.45 h. 

 A les 9.00 h començarà a cridar-se als aspirants en cada aula, per ordre alfabètic; tot comprovant-se el DNI. 
Abans de començar 

 Deixeu damunt la taula el DNI. 

 Apagueu el mòbil i qualsevol dispositiu de comunicació electrònica que tingueu. Si es detecta algun aparell en 
funcionament serà causa d'eliminació i no correcció de la prova. 

 Empleneu el full del codi amb el vostre nom i DNI. Talleu-lo per on se us indica. Us recolliran la part del full 
que conté les vostres dades i el codi, l’altra part, amb el codi, us els quedareu damunt la taula. 

Durant la prova 

 NO podeu anar al lavabo, ni eixir de l’aula durant la contestació de cadascun dels dos tests. 

 Quan us repartisquen la prova, NO podeu girar-la fins que se us indique. 

 Escriviu el codi en l’espai indicat a la prova.  

 NO podeu posar el nom ni firmar cap full. 

 Un psicòleg passarà per cada aula fent les indicacions adients per a la contestació dels tests i de les sues parts 
i assenyalarà el termini màxim per a la seua contestació. 

En finalitzar 

 Si acabeu abans que finalitze el temps: alceu la mà i la persona responsable de l’aula us l’arreplegarà.  
Per favor, eixiu de l’aula en silenci per no molestar la resta dels aspirants i, si és possible, del centre. 

 Si finalitza el temps: haureu de deixar d’escriure quan se us indique i estareu asseguts fins que s’arrepleguen 
totes les proves. 

 
 

********************************** 
 
Descans (15 minuts) 
Entre el primer i la segon test es donaran 15 minuts de descans.  
Podreu eixir de l’aula i anar al lavabo. Se us tornarà a cridar perquè passeu a l’aula. 
 
Haureu de seure al mateix lloc i començareu la segona prova seguint les mateixes instruccions. 
 
Notes 
El resultat es publicarà en el tauler d’edictes la pàgina web de la Mancomunitat. 
 


