NOTA INFORMATIVA
La primera prova de coneixements prevista al punt 7 de les bases que regeixen aquesta convocatòria es realitzarà el
dia 26 de setembre de 2020 a les 10:00 h a l'Institut d'Educació Secundària de Bendinat, situat al carrer Francisco
Casas, 13, a Bendinat - Calvià.
Amb caràcter previ, tal i com estableix l'Annex 1 de les bases, a les 09:00 hores, al mateix IES Bendinat, es durà a
terme el sorteig públic dels qüestionaris tipus tests tant de la primera com de la segona fase de la prova de
coneixements. A tal efecte, poden assistir al sorteig públic els aspirants que ho desitgin, sempre respectant les
distàncies de seguretat.
A les 09:30 es començarà a distribuir els aspirants a les aules per iniciar la primera fase de la prova de coneixements
(tipus test referit al programa de temes que s'assenyala en l'apartat primer, lletra A de l'annex 1 de les bases) a les
10:00 hores.
Per tal d'escalonar l'entrada, com a mesura de prevenció del Coronavirus, es prega que els aspirants acudeixin amb el
següent ordre:
09:30 - Des d'Alonso Prados fins a Carbonell Nadal
09:35 - Des de Clemente Martínez a Gelabert Sampere
09:40 - Des de Gili Domenech a Moyano Sañudo
09:45 - Des de Muñoz González a Risco Busquets
09:50 - Des de Roca Romaguera a Viñau Bisbal.
Aquesta prova finalitzarà a les 12:00 hores.
A les 12:15 es començarà a distribuir els aspirants a les aules per iniciar la segona fase de la prova de coneixements
(tipus test referit al programa de temes que s'assenyala en l'apartat primer, lletra B de l'annex 1 de les bases) a les
12:45 hores.
Per tal d'escalonar l'entrada, com a mesura de prevenció del Coronavirus, es prega que els aspirants acudeixin amb el
següent ordre:
12:15 - Des d'Alonso Prados fins a Carbonell Nadal
12:20 - Des de Clemente Martínez a Gelabert Sampere
12:25 - Des de Gili Domenech a Moyano Sañudo
12:30 - Des de Muñoz González a Risco Busquets
12:35 - Des de Roca Romaguera a Viñau Bisbal.
Aquesta prova finalitzarà a les 14:45 hores.
Es recorda als aspirants que han de portar el DNI o altre documentació original i oficial que acrediti la seva identitat,
bolígraf de color BLAU i que han de complir en les instruccions en prevenció del Coronavirus que poden trobar a la
web
municipal
( http://www.calvia.com/servlet/model.web.ShowDoc?KDOCUMENTACIO=50025&TABLENAME=WEB.DOCU
MENTACIO&pageProcessKey=LOADINGDOCUMENT&ts=1594889409008).
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