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PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL. 2020. 

 
Instruccions prèvies als aspirants 

 

Els aspirants rebran per diferents mitjans (correu electrònic, publicació a la web, ...) els dies 
abans de la prova les instruccions prèvies que es detallen a continuació: 
 

• No poden acudir a les proves d’accés les persones amb simptomatologia compatible 
amb la COVID-19, les que estiguin en aïllament per diagnòstic o les que estiguin en 
quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb 
símptomes o diagnosticada de COVID-19. 
 

• En sortir de ca vostra, recordau d’endur-vos una màscara higiènica; si pot ser, 
reutilitzable o quirúrgica. És obligatori emprar-la. Les persones que pertanyin a 
població vulnerable a la COVID-19 han de seguir les indicacions del seu professional 
sanitari de referència respecte a les mesures de prevenció més adequades. 

 
• En els desplaçaments, prioritzau les opcions de mobilitat que garanteixin la distància 

interpersonal i seguiu les mesures de seguretat marcades per les autoritats sanitàries 
en cada moment. 

 
• Consultau prèviament quina és l’aula on heu de fer la prova i com arribar-hi. Arribau-

hi amb la màxima puntualitat. Ni molt prest ni molt tard. No arribeu amb més de 
trenta minuts d’antelació a l’edifici ni en passeu més de quinze defora de l’aula. Si 
arribau molt prest en vehicle propi, esperau dins el vehicle. Anau directament a l’aula 
assignada i, tot d’una que acabeu la prova, anau-vos fora de l’edifici. No quedeu pels 
passadissos. Si ja no teniu més exàmens, heu d’abandonar el centre. 

 
• Recordau-vos de mantenir la distància de seguretat sanitària sempre. No doneu les 

mans als altres ni vos abraceu. 
 

• Rentau-vos les mans amb solució hidroalcohòlica en entrar a l’aula i en sortir-ne. 
 

• Evitau tocar-vos la cara i, si ho feu, rentau-vos les mans quan pugueu. 
 

• En cas que dugueu els cabells llargs, us els heu de fermar (cua, trunyella, monyo, etc.). 
 

• Tapau-vos la boca i el nas amb un mocador d’un sol ús o amb la cara interna del colze 
per tossir o esternudar. Llençau immediatament el mocador a una de les papereres 
habilitades i rentau-vos les mans. 
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• Quan espereu per entrar a una aula, manteniu la distància de seguretat sanitària d’1,5 
metres. Un cop sigueu dins l’aula, feu cas de les instruccions del professor. 

 
• Llençau qualsevol residu d’higiene (mocador) al fems i no deixeu res dins l’aula. 

 
• No està garantit el servei de restauració ni de bar. Per tant, heu de portar berenar i 

begudes. Tot el material que porteu l’heu de dur en una bossa personal. 
 

• És molt important una bona hidratació; per tant, convé portar beguda. 
 

• Veniu al centre amb les mínimes pertinences: només el material necessari per fer les 
proves i el que necessiteu per berenar. Tot el que dugueu ha d’estar dins una bossa 
personal. 

 
• Heu de portar el vostre document d’identitat: DNI, NIE o passaport. 

 
• Cal portar tot el material que necessiteu: bolígrafs de color blau o negre, calculadora, 

líquid o cinta correctora, diccionaris, etc. No està permès demanar material a un 
company. 

 
• No us podeu moure del lloc per demanar dubtes sobre l’examen. Heu de demanar els 

dubtes des del vostre lloc i amb la màscara higiènica posada perquè el professor es 
pugui apropar. Quan acabeu l’examen, heu d’aixecar el braç per rebre instruccions. 

 
• Tothom ha de circular pels accessos i sortides de les aules ordenadament, en fila i 

respectant la distància de seguretat. 
 

• Us recordam la necessitat de respectar les mesures de prevenció indicades als mitjans 
de transport (tant públics com privats) emprats per desplaçar-vos als punt de les 
proves. 

 
• Durant la prova no està permès emprar mòbil (que haurà d’estar apagat dins la 

bossa), rellotge i qualsevol altre dispositiu electrònic. 
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