Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Centre de Formació d'Adults Vallès
Granollers

INFORMACIONS SOBRE LES PROVES LLIURES DEL GES
Dia: 5 de novembre 2020
Hora de presentació: 9:30 h
De 9:30 a 10:00 h. Verificació de la identitat dels aspirants
De 10:00 a 13:00 h. Prova d’àmbit cientificotecnològic
Hora de presentació: 15:00 h
De 15:00 a 15:30 h. Verificació de la identitat dels aspirants
De 15:30 a 17:30 h. Prova d’àmbit social
Dia: 6 de novembre de 2020
Hora presentació: 9:30 h
De 9:30 a 10:00 h. Verificació de la identitat dels aspirants
De 10:00 a 14:00 h. Prova de l'àmbit de la comunicació
ATENCIÓ! En compliment de les mesures i restriccions COVID-19, divendres 6 tot l’alumnat
ha de portar la Declaració autorresponsable emplenada i signada
S’insisteix en el fet de no arribar abans de l’hora de convocatòria, per tal d’evitar
aglomeracions.
Qualificacions provisionals: a partir del 23 de novembre de 2020
Presentació de reclamacions: del 24 al 26 de novembre de 2020
Qualificacions definitives: a partir del 30 de novembre de 2020
Les qualificacions es publicaran AQUÍ (mateix aplicatiu amb què s’ha fet la inscripció a les
proves).
PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS
L’aspirant que vulgui presentar una reclamació caldrà que escrigui un correu electrònic entre
el 24 i el 26 de novembre (abans de les 15:00 hores) a la bústia electrònica oficial del centre
CFA Vallès a8061221@xtec.cat on hi figuri la següent informació:
Assumpte: Proves lliures
Cos del correu:
Nom, cognoms i telèfon de contacte de la persona que reclama.
Prova/es que vol reclamar i els motius.
La Secretària de la Comissió enviarà un correu d’acusament de rebuda de la reclamació a
l’aspirant.
L’aspirant el dia 27 de novembre entre les 17:00 i 19:30 rebrà una trucada amb número ocult
per parlar de la reclamació.

CERTIFICATS DE SUPERACIÓ

Els certificats de superació de les proves s’enviaran per correu ordinari.

INDICACIONS PER AL DIA DE LA PROVA
Cal dur el material necessari per a la prova ja que el centre no en facilitarà, per exemple, el
bolígraf (es recomana portar-ne més d’un) i la calculadora (els/les alumnes que realitzen la
prova de l’àmbit cientificotecnològic).
S’elimina el descans entre les proves de llengua catalana/castellana i anglès per un tema
de seguretat.
Cal seguir les indicacions d’accés i desallotjament de les aules.
REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE
És imprescindible portar la mascareta correctament col·locada en tot moment.

No podrà accedir al centre cap aspirant que estigui pendent del resultat d’una PCR o que
estigui fent quarantena domiciliària.
Per poder accedir-hi, haureu d’haver comprovat la vostra temperatura, que haurà de ser
inferior a 37,5૦C, i no patir algun dels símptomes següents:
TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19

🔺 Febre o febrícula
🔺 Tos
🔺 Dificultat per a respirar
🔺 Mal de coll
🔺 Alteració del gust o de l’olfacte
🔺 Vòmits i/o diarrees
🔺 Mal de cap
🔺 Malestar
🔺 Calfreds
🔺 Dolor muscular

