
          
 

Protocol per a la prova de selecció ESTALMAT del dia 24 octubre, 

a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC 
 

El grup seleccionat, de 55 persones, s’ha dividit, a partir de l’ordre alfabètic, en tres subgrups per a 

una organització més àgil de la jornada. 

• Grup A. Des d’Alavedra fins a Cortés  

• Grup B. Des de Cuadrado fins a Martinez  

• Grup C. Des de Mir fins a Zamora  

 

Cadascun d’aquests grups tindrà una organització pròpia pel que fa a horari, lloc d’acollida i aula 

per a realitzar la prova, tal com es detalla més avall. 

 

Per la part de l’organització s’ha establert que cada subgrup només tindrà contacte amb un professor 

o professora en el procediment d’acollida i un altre o una altra a l’aula, que ja hauran preparat 

adequadament abans que no entrin les noies i els nois per fer la prova. 

 

Detall del protocol, general i per grups 
 

 Grup A Grup B Grup C 

Recepció Al carrer Pau Gargallo, 14,   a la vorera on és l’entrada a la FME 

 A la porta d’entrada A la gespa de 

l’esquerra de la porta 

A la gespa de la dreta 

de la porta 

Horari de recepció 9.40 hores 9.50 hores 10.00 hores 

 Interessa que s’ajustin tant com sigui possible a aquest horari. Sisplau, 

no s’avancin molts minuts perquè aleshores es farà difícil mantenir les 

mesures de seguretat mentre s’esperen al carrer. 

Protocol Es cridarà un a un als estudiants per ordre alfabètic i es demanarà que 

deixin el paper de declaració responsable en una caixa. Convé que aquest 

document el portin imprès i signat però per si a algú no li ha estat possible 

fer-ho el podran signar allà mateix.  

 Cada grup entrarà a l’FME acompanyats per una persona de l’organització. 

En fila índia i respectant la distància de seguretat. 

 Els pares o altres acompanyants NO poden entrar a l’edifici de la FME 

 Quan entrin, els nois i les noies hauran de posar-se gel hidroalcohòlic a les 

mans i se’ls prendrà la temperatura.  

 Tota l’estona que durarà la prova totes les persones hauran de portar la 

mascareta posada. 

Anada a l’aula La persona que acompanyi cada grup d’estudiants els guiarà a l’aula 

 Aula S02 (capacitat 

COVID 60 persones; 

assignades: 20) 

Aula S04 (capacitat 

COVID 48 persones; 

assignades:20) 

Aula S05 (capacitat 

COVID 25 persones; 

Assignades, 15) 

Horari de realització 

de la prova 

De les 10.00 h  

a les 12.00 h 

De les 10.10 h  

a les 12.10 h 

De les 10.20 h  

a les 12.20 h 

 En acabar s’acompanyarà ordenadament als estudiants, de manera 

escalonada, a fora.  Els pares o acompanyants els recolliran en el punt de 

recepció  

Horari de recollida 12.15 h 12.25 h  12.35 h 

 Grup    A Grup    B Grup  C 



 

 

Annex:   Imatge amb la indicació dels llocs de recepció.  

 

 


