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PROVA FÍSICA “PACK TEST” (procés de selecció ref. 02-2017)

Segons s'indica en les bases d'aquesta convocatòria, el PACK TEST és la prova física que els/les
aspirants admesos/es en aquest procés de selecció hauran de realitzar en la Fase 7 d'avaluació. La
prova serà eliminatòria i es valorarà com a APTE/A o NO APTE/A. Si un/a aspirant obté la qualificació
d'APTE/A passarà a la següent prova i si obté la qualificació de NO APTE/A quedarà exclòs/a de el
procés de selecció.
Es tracta d'una prova estandarditzada dissenyada per a avaluar la capacitat física de persones
implicades en tasques dures (definides en NWCG 310-1 com les que requereixen un nivell aeròbic,
VO2 màx., de 45 ml/kg. Min. i ocasionalment demandades per activitats extraordinàriament dures).
La prova consisteix a recórrer 4800 metres ininterrompudament en una superfície plana, caminant,
sense arribar a córrer, carregant amb una motxilla de 20 kg per als homes i 17 kg per a les dones, en
un temps no superior a 45 minuts.

CONSENTIMENT:


He llegit i comprenc la informació que s'inclou en aquest document.



Entenc i accepte la informació que s'inclou en les bases de la convocatòria i en els seus
Annexos X, XI i XII en relació amb l'execució de la prova física Pack Test, així com les normes
i instruccions que s'inclouen en el document “horaris, normes i instruccions Pack Test” que el
Tribunal Avaluador d'aquest procés de selecció ha publicat en la web de DIVALTERRA.



Amb la signatura d'aquest document deixe constància que realitze la prova Pack Test
voluntàriament, assumisc completament la responsabilitat de la realització de la mateixa en els
termes especificats, i allibere a DIVALTERRA d'aquesta responsabilitat pels possibles danys
físics o de salut que puga patir com a conseqüència de la realització d'aquesta prova, així com
pels danys a tercers que puga ocasionar voluntària o involuntàriament com a conseqüència de
la seua realització.

Nom i cognoms: _______________________________________________ DNI:______________

Data: 6 de març de 2018.

Signatura assabentat/a i conforme:
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