FULL D’INSCRIPCIÓ
SIMULACRES D’EXAMEN
BOMBERS DE LA GENERALITAT 2019
DNI
NOM I COGNOMS

FOTO

ADREÇA
POBLACIÓ
CODI POSTAL
TELÈFONS
E-MAIL
DATA NAIXEMENT

DATES
A.- Diumenge 7 d’abril de 2019 BOMBERS GENERALITAT. Hora : 9’00
B.- Diumenge 14 d’abril de 2019 BOMBERS GENERALITAT. Hora : 9’00
PREUS
A.- 10€

A.- Alumnes curs 2019 .- 5€

B.- 10€

B.- Alumnes curs 2019 .- 5€

A+B.- 15€

A+B .- Alumnes curs 2019 .- 10€

PAGAMENT
S’ha de pagar per avançat fent un ingrés en el número de compte. S’ha de fer constar el nom i de qui fa
l’ingrés en l’apartat CONCEPTE, així com el dia (A, B, C o A+B+C). El resguard de pagament s’ha de
portar el dia del simulacre.

Caixa Guissona ES90 3140 0001 9200 1339 0900
Condicions : NOMÉS TINDRAN ACCES A FER EL SIMULACRE AQUELLS QUE HAGIN FET EL PAGAMENT PER AVANÇAT.
Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cap cas.
L’alumne que s’inscrigui accepta la condició signant el present document i renunciant, una vegada pagat, a efectuar cap
reclamació.

SIGNAT, L’ALUMNE

SIGNAT, EL RESPONSABLE

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, quedo assabentat/da que les meves dades personals
queden emmagatzemades en fitxers automatitzats titularitat d’STUDIUM ACADÈMIA SL, i que per exercir els drets d’accés,
rectificació, i cancel·lació que em reconeix l’esmentada llei, cal que dirigeixi un escrit a : Studium Acadèmia SL, c. Doctora Castells,
37, 25001 Lleida o al mail : studium@svt.es

S’HA D’LLIURAR (o enviar) AQUEST FULL SIGNAT ABANS DEL DISSABTE 06/04/2019

DESCRIPCIÓ DELS SIMULACRES A i B – Bombers de la Generalitat
-Obertura del centre : 8’45 hores
Comprovació resguard pagament i assignació d’aula
-Inici prova aptitudinal : 9’15 hores
Per aquesta prova es disposarà de 45 minuts
Aquest examen constarà d’una bateria de psicotècnics de 80 preguntes com a
mínim
-Finalització de la prova : 10’00 hores
Es recollià el full de resposta
-Descans15 minuts de 10’00 a 10’15 hores
-Inici prova coneixements : 10’15 hores
Per aquesta prova es disposarà de 1 hora i 45 minuts
Aquesta prova constarà d’un test de 100 preguntes dels 21 temes del temari
publicat a la convocatòria, amb quatre opcions de resposta cadascuna.
-Finalització de la prova : 12’00 hores
-A la sortida es lliurarà a cada alumne els exàmens i una còpia del seu full de
respostes.
Les plantilles amb les respostes es lliuraran també a la sortida.
Els resultats s’enviaran per correu electrònic a partir del dimecres següent
Es corregiran les dues proves, tan si s’aprova l’aptitudinal, com si no.
MOLT IMPORTANT
Cal portar el DNI i el resguard del pagament per accedir al centre.
Cal portar un llapis del número 2 i una goma
Durant les proves s’ha de guardar el màxim SILENCI.
Està terminantment PROHIBIT entrar a l’aula d’examen amb carpetes i bosses, així
com, amb telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic (tauletes, calculadores,
etc)
A cada aula hi haurà un responsable del centre per resoldre dubtes.

