
 

Borsa de treball temporal d’auxiliars administratius 
EXERCICI PRÀCTIC 

INSTRUCCIONS PER ALS ASPIRANTS 

 

Ubicació 

 La prova es farà en l’institut Sant Vicent Ferrer d’Algemesí. Al hall d’entrada de l’institut n’hi hauran 
indicadors perquè els aspirants localitzen l’aula que tenen assignada. 

 Els aspirants queden convocats a la porta de l’aula a la que cadascun d’ells ha sigut assignat, a les 11.30 h. 

 Els aspirants podran accedir al centre per a adreçar-se a la seua aula, a partir de les 11.15 h. 

 A les 11.30 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. 

 Realització de l’exercici: 
 En les parts de preguntes a escriure la resposta: 
 - No podeu utilitzar més espaï dels que se vos facilita. 
 - Penseu les preguntes abans de respondre. Feu lletra clara i sense taxons. 
 - Podeu utilitzar el revers de l’últim foli per a fer anotacions, operacions o proves. 
 En les parts de preguntes de test: 

- Marque la que considereu correcta. Si canvieu de parer taxeu eixa resposta i marqueu la que penseu 
correcta utilitzant el mateix mètode que en la resta de respostes. 

- El que descompta en cada resposta incorrecta està marcat en el mateix exercici. 
 
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. 

 
Notes 
El resultat es publicarà en el tauler d’edictes i en la pàgina web del Consorci. 
 
 


