
 
Convocatòria PRIMER EXERCICI de les proves selectives per a l’accés a l’ESCALA 
DE GESTIÓ (subgrup A2) de la Universitat Politècnica de Catalunya 

 

1. El Tribunal convoca a les persones aspirants que opten al torn lliure a la realització 
del primer exercici, de caràcter obligatori i eliminatori, el dia 25 de gener de 2020 a 
les 9 hores als aularis de Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
C/ Jordi Girona Salgado, 1-3 08034 Barcelona que es relacionen a continuació: 

 

AULARI A4 aula 101 
 
De:  ABAD PÉREZ, MARTA 
 
A: GORDALIZA BAGUENA, MARTA 
 

 

AULARI A4 aula 102 
 
De:  GRAELLS RIBATALLADA, NURIA 
 
A: VILALTA AGUILAR, GISELA 
 
+  Torn de reserva 
 

 

2. La prova consistirà en respondre un qüestionari de 100 preguntes de quatre 
respostes alternatives, de les quals només una és la correcta, del contingut dels 
apartats de competències tècniques del perfil de la convocatòria (annex 1).  
Les respostes encertades sumaran un punt. Les respostes errònies descomptaran 
¼ de punt i les respostes en blanc no descompten puntuació.  
L'exercici es realitzarà i corregirà de forma anònima a partir d'un numero aleatori 
d'identificació per aspirant que es facilitarà. La correcció serà per lectura òptica.  
 
La valoració d'aquest exercici serà de 15 punts i per superar-lo es requerirà una 
puntuació mínima de 7,5 punts. 
 
La duració màxima de la prova serà de 1 hora 30 minuts. 
 
 

3. El mateix dia 25 de gener de 2020, a continuació del primer exercici, el tribunal 
convoca a les persones aspirants del torn lliure que no estan exemptes a la 
realització de la prova de coneixements de català, a I' Aulari A4 aula 101 del Campus 
Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, carrer Jordi Girona Salgado, 1-3 
08034 Barcelona. 
 



 
La prova consistirà en respondre un qüestionari de 50 preguntes de respostes 
alternatives sabre aspectes gramaticals, de redacció i de comprensió del català, de 
les quals només una és la correcta. 
La valoració de la prova serà d’apte o no apte. Per obtenir la qualificació d'apte 
s’haurà d'obtenir com a mínim el 65% de puntuació de respostes correctes sobre el 
total. Les respostes incorrectes i les respostes en blanc no descompten puntuació. 
Les persones declarades no aptes quedaran eliminades del procés selectiu. 
 
L'exercici es realitzarà i corregirà de forma anònima a partir d'un número aleatori 
d'identificació per aspirant que es facilitarà. La correcció serà per lectura òptica. 
La duració de la prova serà de 50 minuts. 
 

4. Els candidats han de presentar-se degudament identificats (DNI o Passaport vigent) 
i per a la realització de l'exercici han de portar llapis, bolígraf i goma d'esborrar. 

 
 
El President del tribunal    La Secretària del tribunal 
 
 
 
 
 
Pedro Serrano Garcia    Núria Pla Ferrer 
 
 
Barcelona, 7 de gener de 2020 
 
 
 

 


