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PROVA D’ACCÉS «CFM — 2020» 
 

PROVA  

Dia: 25 de juny  

Hora presentació: 08:30 h.  
 L’entrada a l’Institut es farà per la porta que dona al pati, situada 

al Camí de la Palanca. 

Horari Matèries  

PRIMER BLOC 
de 09:00 a 11:00 h.  

 

PART COMUNICATIVA I SOCIAL 

 competència en llengua catalana 

 competència en llengua castellana 

 competència social i ciutadana 

 competència en llengua estrangera (anglès o francès) 

SEGON BLOC 
de 11:00 a 13:00 h.  

 

PART MATEMÀTICA 

 competència matemàtica 
PART CIENTIFICOTECNOLÒGICA 

 competència d’interacció amb el món físic 

 competència en tecnologia 
 

Observacions 

 Mesures de seguretat 
o Porteu mascareta. És obligatori l’ús de la mascareta en tot moment. 
o Cal mantenir la distància de seguretat i evitar aglomeracions. 
o Renteu-vos les mans abans d’accedir i d’abandonar l’aula. 
o No podreu compartir el material. 
o Les persones aspirants amb símptomes clars compatibles amb la COVID-19 no s’han de 

presentar a l’Institut per participar en les Proves 
 Accés a l’Institut i identificació 

o L’entrada a l’Institut es farà per la porta que dona al pati, situada al Camí de la Palanca. 
o Cal mantenir en tot moment la distància de seguretat. 
o La crida de la persona aspirant per comprovar-ne la identitat i accedir a l’aula es farà de 

manera esglaonada, a fi d’evitar aglomeracions en el passadís. 
o És obligatori identificar-se amb el document d’identificació original (DNI, NIE o passaport), que 

ha de coincidir amb el de les dades de la inscripció. 
o Si la persona aspirant no consta en la llista d’admesos, no se li permet l’entrada. 
o Dins l’aula, a la persona aspirant se li assignarà una cadira determinada. Haurà de dipositar 

els objectes personals (motxilles i altres) a sota de la cadira. 
o Si la persona és esquerrana, haurà d’avisar-ho per correu electrònic  abans de les 11:00 del 

dimarts 23 de juny (iesjoanbrudieu@xtec.cat) per tal de disposar de la cadira amb pala 
adequada. 

 Desenvolupament de la prova 
o Es reparteixen tots els exàmens a l’inici de cada bloc i la persona aspirant es distribueix el 

temps de resolució de la millor manera. 
o S’han de respondre totes les qüestions plantejades en el quadern de cada matèria. 
o L’aspirant ha de signar els exàmens que lliura per tal que quedi constància d’aquest fet, encara 

que els exercicis estiguin en blanc. 
o Els aspirants que finalitzin la part de la prova corresponent al primer bloc abans del temps 

previst, hauran de romandre en el seu lloc d’examen per motius de seguretat sanitària. 
o A partir de les 11:00 h comença el segon bloc de la prova. No es podrà sortir de l’aula fins 

després de 20 minuts d’haver començat aquest segon bloc. 
o La sortida de l’Institut es farà per la porta principal del carrer Iglesias Navarri, 27. Cal evitar 

aglomeracions 
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Qualificacions provisionals 
[al web del Departament, amb el DNI i el codi de 
sol·licitud del resguard d'inscripció] 

8 de juliol 

Termini per presentar reclamacions 
[a secretaria@insjoanbrudieu.cat, amb sol·licitud 
raonada] 

dijous 9 de juliol (de 9:00 a 13:30 h) 
divendres 10 de juliol (de 9:00 a 13:30 h) 
dilluns 13 de juliol (de 9:00 a 12:00 h) 

Qualificacions definitives 
[al web del Departament, amb el DNI i el codi de 
sol·licitud del resguard d'inscripció] 

14 de juliol 

Lliurament certificats a partir del 14 de juliol, per correu ordinari 
 
 

Presentació de reclamacions 

 Les reclamacions contra les qualificacions provisionals, com també les peticions de revisions 
d’exàmens, es presentaran per correu a secretaria@insjoanbrudieu.cat. 

 Pel que fa a les peticions de revisió d’examen, quan l’aspirant demani vista del mateix, se li 
enviarà per correu electrònic i es farà una revisió preferentment telefònica. Excepcionalment, 
es donarà cita prèvia per a atenció presencial. 

o En el cas de l’Institut Joan Brudieu, al correu secretaria@insjoanbrudieu.cat. 
o I si es vol atenció presencial mitjançant cita prèvia, al telèfon (+34) 973 35 04 03, en 

l’horari d’atenció al públic, de 9:00 a 13:30 h. 
 
 

MATERIAL 

Totes els aspirants han de portar bolígraf blau o negre. A més per algunes matèries caldrà 
portar el material específic detallat a continuació. Cada persona aspirant ha de portar el seu 
material, ja que no es permet demanar-lo a d'altres aspirants. 

Matèria Material específic  

competència en llengua catalana Cap material específic 

competència en llengua castellana Cap material específic 

competència en llengua estrangera anglesa Cap material específic 

competència en llengua estrangera francesa Cap material específic 

competència social i ciutadana Calculadora 

competència matemàtica 
Llapis – Goma d'esborrar – Regle – Escaire 
Transportador d'angles – Tres llapis de colors 
diferents i Calculadora 

competència d’interacció amb el món físic Calculadora 

competència en tecnologia Calculadora 

 
 
La Seu d’Urgell, juny de 2020 
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