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PROCEDIMENT PER EMPLENAR EL FULL DE RESPOSTES 
 
Llegiu atentament 
 
Identificació de l’exercici: 

Utilitzeu llapis, preferentment del número 2, i ompliu en el full de respostes les dades següents: 
 
- On posa Convocatòria heu de posar: TS en Informació  
- On posa Nom Prova: Test de coneixements del temari específic  
- On posa Data: 19/10/2019 
- On posa Prova: No cal marcar res  
- On posa DNI: heu d'escriure el vostre DNI en números  

Si algú té un número de menys de 8 xifres, la primera xifra haurà de ser 0.  
 
IMPORTANT!  Per tal d’evitar errades en la seva identificació, cal que posi en el seu full de  
respostes el mateix número d’identitat amb el que s’ha identificat en el moment d’entrar a l’aula. 
 
Un cop escrit el número, ara, sota de cada número heu d'omplir a cada columna la casella 
corresponent tal i com s’indica en aquest exemple: 
 

 

 

 
En aquest EXEMPLE, el primer número és un “4”,  per tant, s’hauria de baixar i marcar la casella on 
posa “4”. El segon és un “3”, s’hauria de baixar i marcar la casella on posa “3” . I així s’hauria de  fer 
amb la resta de columnes. Casella per casella.  
 
 
IMPORTANT!  Completar bé aquest apartat és fonamental ja que aquesta serà l’única dada que 
permetrà identificar-los. 
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Motius d’exclusió : 

� DISPOSAR D’ALGUN APARELL ELECTRÒNIC  FORA DE LA BOSSA (INCLOSOS 
RELLOTGES TIPUS SMARTWATCH QUE PERMETIN LA COMUNICACIÓ  O ÚS 
D'APLICACIONS). 
 

� SORTIR DE L’AULA  SENSE AUTORITZACIÓ. 
 
� PARLAR AMB ALGÚ QUE NO SIGUI DE L’ORGANITZACIÓ. Si algú de vostès té algun 

dubte, haurà d’aixecar la mà i les persones de l’organització ens aproparem  a resoldre’l. 
 
� COPIAR O DEIXAR COPIAR . Mirar el full de respostes o quadernet d’una altra persona 

aspirant o ensenyar els propis perquè els puguin mirar seran motius d’exclusió per les dues 
persones que participin en el fet. 

 
� COMENÇAR A RESPONDRE PREGUNTES  ABANS DE LA INDICACIÓ O CONTINUAR 

RESPONENT PREGUNTES UN COP S’ACABI EL TEMPS. 
 
� MANIPULAR LA BOSSA  ON ESTAN LES SEVES PERTINENCES. 

IMPORTANT! S’informa que, a les persones aspirants que contravinguin una o diverses de les 
anteriors normes, se’ls marcarà el seu examen i es posarà el fet en coneixement del Tribunal de 
Selecció per tal de procedir a la seva exclusió del procés. 
 
 
Realització de l’exercici: 
 
Les respostes hauran de ser marcades en el “Full de Respostes”.  

Vagi amb compte a l’hora de marcar les caselles  ja que l’única forma correcta de fer-ho és la 
que es dibuixa al full de respostes.   

Marqui les respostes en llapis  i comprovi sempre que la marca que assenyala en el “Full de 
Respostes” correspon al número de pregunta del qüestionari.  

Al “Full de Respostes” no s'haurà d’anotar cap altre marca o senyal diferent de les necessàries per 
a contestar l’exercici. 

En cas d’equivocar-se , esborri perfectament la marca tant del full original, com del full 
autocopiatiu. 

En el supòsit en què hi haguessin dues o més marques en la resposta d’una pregunta, o no es 
pugui identificar clarament quina és l’opció escollida per la persona aspirant, es considerarà la 
resposta com si fos en blanc. 

No separi el full autocopiatiu del full de resposte s, perquè ja li explicarem com fer-ho en 
finalitzar. 

 

 

 
 

NO DONI LA VOLTA A AQUEST FULL mentre no ho indiqui  la persona 
Responsable de l’Aula, estigui atent a les seves in struccions.  
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TEST DE CONEIXEMENTS DEL TEMARI ESPECÍFIC 
 
 
1. Quina de les següents afirmacions és FALSA respe cte els mitjans de comunicació local?  

 
A. Subministren als ciutadans continguts de proximitat que reforcen la seva relació amb 

l’entorn. 
B. Són més veraços per què accedeixen a la font d’informació més fàcilment gràcies a la 

proximitat. 
C. Activen dinàmiques socials, estimulen la participació, generen cohesió social i potencien la 

difusió de les activitats de l’entramat associatiu local. 
D. Fomenten l’interès dels ciutadans per la cosa pública i vehiculen la rendició de comptes. 

 
 
2. Quina d’aquestes afirmacions NO és un objectiu d e l’Oficina Municipal de Dades (OMD)?  

 
A. La captació, gestió i l’emmagatzematge de les dades en una plataforma d’analítica 

avançada que permet una visió unificada d’informació de ciutat. 
B. L’analítica i les prediccions en tots aquells àmbits d’interès per a la gestió de la ciutat. 
C. La comunicació i difusió cap en fora de les dades i resultats com a bé comú. 
D. La tramesa d’informació als ciutadans mitjançant bases de dades d’origen censal i canals 

digitals. 
 
 
3. Indica quina de les següents frases és FALSA en relació a la comunicació pública: 

 
A. Ha de ser legal, amb respecte escrupolós per la legalitat. 
B. Ha de ser subjectiva, expressant l’opinió del govern. 
C. Ha de ser global, adreçada a tots els ciutadans sense discriminació. 
D. Ha de ser participada, afavorint la participació dels ciutadans. 

 
 
4. D’acord amb la Llei 19/2014 de transparència, ac cés a la informació pública i bon govern, 

com s’anomenen les mesures per a establir una relac ió i un diàleg permanent i 
bidireccional entre l’Administració i les persones a l’hora de definir i aplicar les 
polítiques públiques, i per a introduir i desenvolu par instruments de participació i 
col·laboració ciutadana en els assumptes públics?  
 

A. Seu electrònica. 
B. Transparència. 
C. Sistema Agile. 
D. Govern obert. 

 
 
5. La investigació en comunicació de masses té un p unt referencial molt important en la 

Mass Communication Research. D’entre els següents, indica qui és considerat com a 
iniciador d’aquest corrent d’investigació? 
 

A. Umberto Eco. 
B. Manuel Castells. 
C. Paul Felix Lazarsfeld. 
D. Charles Sanders Peirce. 
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6. El nou entorn tecnològic possibilita, mitjançant  les estructures de xarxes, la pervivència 
i els canvis en relació amb la comunicació i el con eixement. Amb quines 
característiques? 
 

A. Rigidesa, escalabilitat i volatilitat. 
B. Escalabilitat, persistència i flexibilitat. 
C. Capacitat de supervivència, escalabilitat i volatilitat. 
D. Flexibilitat, escalabilitat i capacitat de supervivència. 

 
 
7. El màrqueting públic és ara una pràctica habitua l a les administracions públiques. En 

quin àmbit és exclusiva l’aplicació del màrqueting públic?  
 

A. Els serveis públics amb un preu específic per la prestació del servei a sol·licitud del ciutadà. 
B. La publicitat i les campanyes de promoció de l’administració. 
C. L’acció de govern i de cada servei públic. 
D. La comunicació dels tributs . 

 
 
8. La comunicació corporativa d’una entitat pública  es construeix a partir de tres elements 

fonamentals. Quin dels següents NO en forma part? 
 

A. La identitat corporativa. 
B. El comportament corporatiu. 
C. La personalitat corporativa. 
D. El pla d’actuació del mandat. 

 
 
9. Quina de les següents afirmacions NO defineix un  benefici real/cert de l’adopció d’un 

codi ètic? 
 

A. Genera el reconeixement públic de normes fonamentals i criteris de la comunicació 
institucional. 

B. Crea un marc ètic comú compartit pels professionals, que serveix de referència. 
C. Serveix com a figura jurídica en cas de manca de regulació de dret. 
D. Incrementa el prestigi dels professionals i de la institució que l’aplica. 

 
 
10. InfoBarcelona és un producte informatiu que con sisteix en: 

 
A. Un portal de notícies sectorials.  
B. Un audiovisual bimestral. 
C. Un butlletí imprès de districtes.  
D. Un portal de notícies en format butlletí imprès i també un audiovisual mensual. 

 
 
11. Quines accions estratègiques han de promoure le s corporacions locals en canals 

digitals?  
 

A. Augmentar en nombre per adequar-se al que demana la ciutadania.  
B. Principalment, complementar els canals presencials.  
C. Únicament prestar serveis d’atenció ciutadana.  
D. Millorar la relació amb la ciutadania.  
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12. Què és la identitat corporativa? 
 

A. Aquells atributs essencials que la identifiquen i la diferencien de la resta. 
B. La imatge que ofereix a la comunitat. 
C. L’escut i logotip institucional. 
D. La política que exerceix el govern de la institució.  

 
 
13. Què signifiquen les sigles DAFO per analitzar a  nivell intern i extern les condicions en 

les que està una organització? 
 

A. Debilitats, Febleses, Amenaces i Oportunitats. 
B. Debilitats, Fortaleses, Amenaces i Oportunitats. 
C. Diagnosis, Fortaleses, Amenaces i Oportunitats. 
D. Debilitats, Fortaleses, Avantatges i Oportunitats. 

 
 
14. Quins mètodes utilitzen els estudis qualitatius  que busquen comprendre les posicions i 

tendències amb l’objectiu d’explicar la realitat? 
 

A. Grups de treball reduïts i entrevistes en profunditat. 
B. Mostres segmentades dels públics destinataris. 
C. Models existents en la literatura acadèmica. 
D. Enquestes a les xarxes socials.  

 
 
15. En tot Pla de comunicació, un dels criteris per  a la realització d’un mapa de públics pot 

variar segons cada organització. Així, un dels crit eris que s’utilitzen principalment és el 
del vincle. A què ens referim quan parlem de vincle ? 
 

A. Es refereix a la necessitat que el segment públic sigui sociològicament fàcilment mesurable. 
B. Es refereix a la importància que el segment públic sigui fàcilment accessible.  
C. Es refereix al nivell d’interacció amb l’organització i, per tant, el nivell d’influència mútua. 
D. Es refereix a la capacitat que té aquest segment en la influència en la creació de corrents 

d’opinió pública. 
 
 
16. Què és un Pla de Comunicació? 

 
A. Document on queda reflectida l’estratègia de comunicació institucional i els criteris bàsics 

que configuren un pla d’accions comunicatives. 
B. El resultat de diversos “briefings” de comunicació. 
C. Un model d’organització pública centrat en la relació amb el ciutadà. 
D. Un repartiment de mitjans de comunicació per part dels diversos grups polítics.     

 
     
17. Què és un “target”? 

 
A. Terme anglès que fa referència a un grup de ciutadans d’un barri o d’una zona.  
B. La presentació d’un càrrec institucional (nom, càrrec, adreça...). 
C. El públic objectiu en una campanya de comunicació. 
D. Com s’anomena al/la director/a de comunicació en una organització pública.   
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18. A què ens referim quan, en termes d’acció socia l, parlem d’indicadors d’impacte? 
 

A. Quan les unitats treballades són els recursos humans, tècnics o econòmics disponibles, o la 
relació més o menys eficient que s’estableix entre ells. 

B. Quan controlen les accions i els processos necessaris per a l’assoliment dels objectius. 
C. Quan es mesura el canvi social aconseguit amb les actuacions realitzades. 
D. Quan es mesura el grau d’assoliment d’un objectiu determinat. 

 
 
19. Què mesura un indicador de qualitat en relació a un servei i/o programa públic? 

 
A. El grau d’assoliment d’un objectiu determinat. 
B. El grau de satisfacció d’un ciutadà sobre un servei públic. 
C. El percentatge de compliment d’un projecte. 
D. L’efecte social d’una política pública.    

 
 
20. El/La periodista que treballa a un ajuntament t é com a funció principal: 

 
A. Ser la font d’informació de la institució.  
B. Assessorar l’electe en comunicació.  
C. Redactar el butlletí municipal. 
D. Fer notes de premsa. 

 
 
21. La guia d’ús no sexista del llenguatge ha donat  resposta a les demandes d’entitats i 

associacions de dones i/o feministes i és un compro mís que es recull: 
 
A. Al Pla Estratègic contra el Sexisme 2017-2020, al Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i 

Dones i al Reglament per l’Equitat de Gènere de l’Ajuntament Barcelona. 
B. Només al Pla Estratègic contra el Sexisme 2017-2020. 
C. Només al Reglament per l’Equitat de Gènere de l’Ajuntament Barcelona. 
D. Només al Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones. 

 
 

22. Quins elements constitueixen la marca Ajuntamen t de Barcelona? 
 
A. Logotip i escut. 
B. Logotip i símbol. 
C. Tipografia i símbol. 
D. Tipografia, escut i símbol. 

 
 
23. Quins tipus de protocol institucional existeixe n? 

 
A. Protocol oficial, protocol social, protocol empresarial. 
B. Protocol oficial, protocol cultural, protocol econòmic. 
C. Protocol d’actes i esdeveniments. 
D. Totes són correctes.  
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24. Segons la Llei 18/2000 del Parlament de Catalun ya, de 29 de desembre per la qual es 
regula la publicitat institucional, aquesta ha de t enir presència als mitjans locals? 
 
A. Només en aquells que tinguin versions off i on line. 
B. En tots els mitjans i en totes les campanyes. 
C. Ha de tenir una consideració especial pels mitjans de comunicació local. 
D. No fa cap referència. 

 
 
25. La finalitat de la publicitat institucional és:  

 
A. Informar sobre els drets i les obligacions dels/de les ciutadans/nes o grups de 

ciutadans/nes. 
B. Ser font de finançament dels mitjans locals. 
C. Buscar seguidors/es en les xarxes socials. 
D. Cap de les anteriors. 

 
 
26. En quin tipus d’informació és necessari aplicar  infografies? 

 
A. Informació de dades i estadístiques. 
B. Informació d’actes i esdeveniments. 
C. Informació de successos. 
D. En tots els casos. 

 
 
27. D’aquestes informacions, quina seria prescindib le per fer una planificació de mitjans de 

publicitat en premsa? 
 
A. La informació de dades de difusió i audiències dels mitjans.  
B. Els llistat dels mitjans de comunicació en premsa. 
C. El pressupost.  
D. Els formats. 

 
         
28. Quina és la definició que en fa el Col·legi de Periodistes de Catalunya dels/les 

periodistes de fonts?  
 
A. “Els/les periodistes de fonts són els/les professionals que generen la informació a partir de 

fets, necessitats, opinions, etc. considerant la seva oportunitat i la treballen per convertir-la 
en material publicable, i la transmeten als periodistes de mitjans, que la valoren i la utilitzen 
segons el seu criteri”. 

B. “Els/les professionals que treballen en gabinets de comunicació són defensors del punt de 
vista de l’organització, d’un líder, d’una marca, d’una empresa. Per tant, el periodisme que 
practiquen és partidista i parcial”. 

C. “El/la periodista de font ha de comportar-se com un periodista qualsevol, amb una mirada 
periodística sobre la realitat i unes rutines productives similars. Per tant, ha de dominar el 
llenguatge periodístic tant en la seva estructura interna com externa”. 

D. “És periodista de font tota aquella persona que té com a professió la recerca i elaboració 
d’informació per a la difusió posterior”. 
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29. Els/Les periodistes dels departaments de premsa  de les administracions locals són: 
 
A. Fonts primàries. 
B. Fonts secundàries. 
C. Únics/ques portaveus de l’organització. 
D. Actors socials obligats a comunicar-se amb els seus públics. 

 
 
30. De qui depèn orgànicament el Departament de Pre msa de l’Ajuntament de Barcelona?  

 
A. Del Departament d’Intervenció.  
B. De la Regidoria de Presidència. 
C. D’Alcaldia. 
D. De la Gerència de Recursos. 

 
 

31. Quina és la diferència entre una nota de premsa  i un comunicat de premsa? 
 
A. No hi ha cap diferència. 
B. El comunicat de premsa transmet la posició de l’organització sobre un tema concret i pot 

incloure judicis de valor. 
C. El comunicat de premsa és el format bàsic per emetre informacions de manera regular i 

periòdica i la nota de premsa no. 
D. La nota de premsa l’emeten les organitzacions socials i empresarials i el comunicat de 

premsa les administracions públiques. 
 
 
32. Quina és la franja horària ideal per convocar u na roda de premsa de màxima cobertura? 

 
A. De 10 a 12 del matí. 
B. De 12 a 14 del migdia. 
C. De 16 a 18 de la tarda. 
D. De 18 a 20 del vespre. 

 
      
33. En cas que des del Gabinet de Premsa es vulguin  promoure entrevistes amb els mitjans, 

quins elements s’han de tenir en compte? 
 
A. Cercar la forma més eficaç de potenciar la publicació de l’entrevista, pactar amb els 

responsables de la secció o programa de què es tracti, analitzar amb ells les possibilitats del 
personatge, entre d’altres. 

B. Demanar als/a les periodistes que ens ensenyin l’entrevista abans de publicar-la. 
C. No concedir l’entrevista si no se sap molt bé què s’ha de dir. 
D. Valorar les conseqüències negatives de parlar amb els/les periodistes. 

 
 
34. Segons els Estudi General de Mitjans, quina és la tipologia de continguts que les 

emissores de ràdio local inclouen més en les seves graelles de programació? 
 
A. Música. 
B. Informació. 
C. Esports. 
D. Participació. 
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35. Assenyala quina és la resposta correcta pel que  fa al model de gestió a Catalunya de les 
ràdios locals de titularitat pública: 
 
A. Prestació indirecta per la pròpia Administració. 
B. Prestació indirecta mitjançant entitats instrumentals de l’Administració. 
C. Prestació directa per modalitats associatives d’ens locals i consorcis. 
D. Prestació directa mitjançant entitats instrumentals de l’Administració i indirecta per 

modalitats associatives d’ens locals i consorcis.  
 
     
36. D’entre les denominacions següents, quins actor s comunicatius NO tenen 

responsabilitats en la interlocució entre les insti tucions públiques i els mitjans de 
comunicació? 
 
A. Gabinets de Premsa. 
B. Portaveus. 
C. Mediadors/res institucionals. 
D. Guardabarreres o Gatekeepers. 

 
 
37. La Llei de Bases de Règim Local, d’abril de 198 5, al seu article 69.1, destaca dos punts 

fonamentals que han de facilitar les corporacions l ocals en relació amb la ciutadania i la 
vida local. Quins són aquests dos trets bàsics? 
 
A. La transparència i la representativitat ciutadanes. 
B. La més àmplia informació sobre la seva activitat i la participació de tots el ciutadans en la 

vida local. 
C. La democràcia i el bé comú. 
D. La neteja viària i l’enllumenat públic. 

 
 

38. Quines són les pàgines o apartats genèrics als quals es facilita l’accés des del portal de 
ciutat o web de l’Ajuntament de Barcelona per a fer  consultes, comunicar incidències o 
reclamacions, dur a terme tràmits o rebre informaci ó sobre la ciutat? 
 
A. En línia, presencial, Xarxes Socials Municipals, telefònic, Butlletí Ciutadà i Carta de Serveis 

d’Atenció Ciutadana.  
B. En línia, OAC’s,  Social Networks, 010, Newsletters i Apps corporatives municipals. 
C. Només en línia, Xarxes Socials Municipals i Butlletí Ciutadà.  
D. En línia, presencial, Xarxes Socials Municipals, telefònic, Butlletí Ciutadà i Apps corporatives 

municipals. 
 
 
39. Quines són les tres tramitacions més consultade s actualment a l’Oficina Virtual, 

accessible des del portal de ciutat o web de l’Ajun tament de Barcelona?  
 
A. Pagament de tributs municipals, preus públics i multes amb targeta bancària o amb càrrec al 

compte bancari; Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants de la ciutat de Barcelona; i 
Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament de Barcelona. 

B. Matrimoni Civil a l'Ajuntament de Barcelona; Viatges per a la gent gran subvencionats per 
l'Ajuntament de Barcelona; i Targeta de transport públic T-16 per als nens i les nenes de 
Barcelona ciutat. 
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C. Ajuts econòmics per l'accés d'infants i adolescents a activitats de vacances d'estiu; Servei 
de teleassistència de l'Ajuntament de Barcelona; i Targeta sanitària individual. 

D. Inscripció en el Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona; 
Consulta del cens electoral del municipi de Barcelona; i Alta de la Targeta Rosa per a 
majors de 60 anys. 

 
 
40. En la comunicació corporativa de les administra cions públiques, indica la resposta certa 

en relació als butlletins digitals o newsletters: 
 
A. Ja gairebé no s’utilitzen perquè es fan servir més les xarxes socials. 
B. Són un canal a potenciar perquè permeten una comunicació més personalitzada. 
C. No es poden utilitzar per limitacions del Reglament Europeu de Protecció de dades. 
D. Cap de les afirmacions anteriors són certes.  

 
      
41. Quins són els únics tres districtes de la ciuta t de Barcelona que enlloc d’una, tenen dues 

Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC)? 
 
A. Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Nou Barris. 
B. Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sant Martí. 
C. Ciutat Vella, Sant Martí i l’Eixample. 
D. Cap de les respostes és correcta. 

 
 

42. Quin és el rang del nombre de trucades ateses p el canal telefònic de l’Ajuntament de 
Barcelona durant l’any 2018? 
 
A. Menys de 500.000 trucades. 
B. De 500.000 a 999.999 trucades. 
C. D’1 milió a 1.499.999 trucades. 
D. Més d’1,5 milions de trucades. 

 
 
43. De quina forma, en l’actualitat, procedeix l’Aj untament de Barcelona a cobrar les 

trucades telefòniques que es realitzen al telèfon 0 10? 
 
A. Com a impost municipal que es paga, segons el calendari del contribuent, durant els mesos 

de febrer-març. 
B. De forma indirecta. El cobrament el fan les empreses telefòniques i l’Ajuntament percep una 

part del que recapten aquestes empreses. 
C. No es fa cobrament fins que els usuaris no depassen les 10 trucades o els 29 minuts i 59 

segons al mes. 
D. No es cobren les trucades. El telèfon 010 és un servei gratuït. 

 
 
44. Els serveis d’Informació i Atenció Ciutadana de  l’Ajuntament de Barcelona estan 

certificats per alguna norma de qualitat? 
 
A. Sí, a través d’una auditoria externa, per la Norma ISO 9001:2015. 
B. No estan certificats en no ser obligatòria la certificació. 
C. Estan certificats en l’àmbit de les empreses i instituts municipals, però no en l’àmbit dels 

districtes municipals. 
D. Sí, a través d’una auditoria interna. 
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45. Quina és una de les eines fonamentals per a què  les Direccions de Comunicació puguin 

exercir les seves funcions?   
 
A. Les directrius polítiques puntuals i revisables. 
B. El calendari d’accions i activitats de la institució. 
C. Les notes de premsa de les diferents activitats polítiques i de gestió. 
D. El Pla estratègic de Comunicació. 

 
 
46. La Comunicació interna d’una organització ha de  ser desenvolupada, principalment per: 

 
A. Persones directives, amb perfil de comunicadores, amb estreta relació amb el Departament 

de Recursos Humans. 
B. Persones expertes en psicologia vinculades a RH. 
C. La persona Directora d’un servei determinat. 
D. Persones lletrades, especialistes en serveis Jurídics. 

 
 

47. La comunicació interna d’una organització té co m a missió principal: 
 
A. Fomentar el coneixement entre les persones que hi treballen. 
B. Organitzar sortides i esdeveniments que possibilitin la interlocució de les diferents persones 

que l’integren. 
C. Enfortir les organitzacions, donant pautes de treball i fomentant l’esperit corporatiu de la 

gent que hi treballa. 
D. Fer-se ressò dels canvis en l’organització. 

 
 
48. En cas d’una situació de crisi i/o conflicte gr eu en l’organització, qui és necessari que 

presideixi el Gabinet de Crisi?  
 
A. La màxima autoritat de l’organització ha de nomenar una persona portaveu, que pot ser ella 

mateixa. 
B. Varia en funció de la temàtica origen de la situació de crisi. 
C. La persona del gabinet de premsa que estigui de guàrdia. 
D. El/la cap de bombers. 

 
 
49. Com cal actuar per aplicar el protocols d’actua ció en cas de crisi?  

 
A. Mitjançant una nota de premsa que iniciï el procés comunicatiu adequat. 
B. Amb el manual de crisi ja establert, adaptat a la situació concreta objecte de la crisi. 
C. Amb l’elaboració d’un manual nou. 
D. Mitjançant un pla de comunicació estratègic de l’organització. 
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50. En relació al recull de premsa, com a instrumen t d’avaluació i presa de decisions, indica 
la resposta certa: 
 
A. Ha d’estar elaborat pel Gabinet de Premsa de l’organització, dedicant un temps important a 

primera hora del matí. 
B. Ha d’estar elaborat pels serveis de Documentació de l’organització. 

 
C. S’ha d’encarregar a una empresa externa especialitzada, que garanteixi totes les 

informacions pactades amb l’organització i el lliurament a l’hora estipulada, per a tots els 
serveis que l’integren.  

D. S’ha d’anar actualitzant durant tot el dia, en funció de les darreres notícies i el seu interès 
per a l’organització. 

 
 
51. De quines eines es disposa per avaluar quin són  el mitjans més adequats per invertir en 

campanyes de comunicació? 
 
A. A través dels estudis directes als diferents mitjans de comunicació amb els que treballem. 
B. A través de l’Oficina de Mitjans i Radiodifusió de la Generalitat de Catalunya. 
C. A través de l’EGM (Estudi General de Mitjans) que recull els mitjans de comunicació més 

adequats per fer accions determinades de Comunicació, tant a Catalunya com a Espanya.  
D. Cap d’aquestes opcions. 

 
 

52. A les organitzacions, és imprescindible disposa r d’un sistema de documentació 
adequat, que permeti sistematitzar, classificar, or ganitzar i recuperar, tota la producció 
documental. L’Ajuntament de Barcelona, ho té sistem atitzat mitjançant:  
A. El BCN ROC, repositori obert de coneixement. 
B. Els arxius de districte. 
C. L’arxiu municipal casa de l’Ardiaca. 
D. Els serveis de documentació del Gabinet de Premsa. 
 
 

53. Des dels Departaments de Comunicació de les org anitzacions públiques s’han de 
promoure auditories de comunicació per: 
 
A. Avaluar el posicionament polític de l’organització i la seva aplicació a la comunicació. 
B. Millorar permanentment els canals, els suports i els fluxos d’emissió dels missatges als seus 

públics estratègics clau.  
C. Analitzar les persones que treballen al Departament de comunicació i l’adequació a les 

tasques encomanades. 
D. No s’aconsella fer auditories de comunicació pel seu baix benefici per a l’organització.  

 
 
54. Les Auditories de comunicació han de ser execut ades: 

 
A. Per personal de comunicació interna, ja que tenen el coneixement de totes les persones de 

l’organització i la definició de les seves tasques professionals. 
B. Pel/Per la director/a de Comunicació, com a màxim/a responsable de la Comunicació 

corporativa de l’organització 
C. Per especialistes en investigació social aplicada que dissenyin i executin els treballs de 

camp, quantitatius i qualitatius necessaris per saber percepcions, actituds, per elaborar 
diagnòstics periòdics d’estats de situació per poder aplicar situacions de millora.  

D. Per empreses de publicitat i màrqueting institucional. 
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55. Quina és la funció principal dels Gabinets de C omunicació públics? 
 
A. Generar informació de les institucions per a qui treballen. 
B. Fer i executar tasques d’assessorament i consultoria personal, quan se’ls hi requereix per 

part d’una persona de la Institució. 
C. Contractar publicitat i generar-la. 
D. Informar de l’activitat que genera l’administració de què depenen, satisfent així el dret a la 

informació ciutadana a través dels mitjans de comunicació i de les eines que li són pròpies 
(webs, xxss, butlletins electrònics...) i el deure de les administracions a comunicar la seva 
activitat.  

 
 
56. En relació a la llibertat d’expressió reconegud a a l’article 20 de la Constitució Espanyola, 

indica quina resposta és certa:  
 
A. El seu exercici no es pot restringir mitjançant cap tipus de censura prèvia. 
B. Mitjançant llei es respectarà el pluralisme informatiu de la societat espanyola. 
C. Mitjançant llei es regularà la difusió veraç d’informació. 
D. Una llei regularà el control parlamentari de l’exercici d’aquests drets. 

 
 
57. Segons l’article 146.1 de l’Estatut d’Autonomia  de Catalunya de 2006, correspon a la 

Generalitat de Catalunya la competència exclusiva s obre l’organització de la prestació 
del servei públic de comunicació audiovisual de la Generalitat i dels serveis públics de 
comunicació audiovisual d’àmbit local, quina de les  afirmacions que segueixen és 
certa? 
 
A. La Generalitat de Catalunya només té la potestat legislativa en aquesta matèria. 
B. La Generalitat de Catalunya només té la potestat legislativa i la reglamentària en aquesta 

matèria.  
C. La Generalitat de Catalunya només pot executar allò que preveu la legislació estatal. 
D. La Generalitat de Catalunya té, de manera íntegra, la potestat legislativa, la potestat 

reglamentària i la funció executiva en aquesta matèria. 
 
      

58. D’acord amb la Llei 2/2000, de 4 de maig, del C onsell de l'Audiovisual de Catalunya 
(CAC), quina afirmació de les següents és certa? 

 
A. El CAC té com a principis d’actuació la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del 

pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat informatives, així com de la lliure concurrència al 
sector de l’audiovisual. 

B. El CAC té com a principis d’actuació la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del 
pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat informatives amb exclusió dels mitjans privats. 

C. El CAC té com a principis d’actuació la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del 
pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat informatives únicament pel que fa als mitjans 
privats. 

D. El CAC té com a principis d’actuació la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del 
pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat informatives en l’àmbit de la premsa escrita. 

 
 
59. Què preveu l’article 20.3 de la Constitució Esp anyola? 

 
A. Que s’haurà d’aprovar una llei reguladora independent per a cada mitjà de comunicació. 
B. Que la llei que els reguli establirà la llengua oficial de cada mitjà de comunicació. 
C. Que s’haurà de respectar el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d’Espanya. 
D. Totes les respostes anterior són falses. 
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60. Segons el que determina l’article 20.3 de la Co nstitució Espanyola pel que fa als mitjans 
de comunicació social de l’Estat, quina de les segü ents afirmacions és certa? 
 
A. La llei regularà l’accés als mateixos per part de tots els grups socials i polítics. 
B. La llei garantirà l’accés a aquests mitjans dels grups socials i polítics significatius. 
C. S’haurà de respectar el pluralisme de la societat i, en conseqüència, s’haurà de donar accés 

als mitjans de comunicació a tots els ciutadans i ciutadanes. 
D. L’accés als mateixos és un principi rector de la política social i econòmica. 

 
 
61. En relació amb l’opinió pública, quina de les s egüents respostes és certa? 

A. L’estudi de l’opinió pública es fa en el context de la comunicació de masses i dels efectes 
socials dels mitjans d’informació. 

B. La influència de l’opinió pública és pròpia dels sistemes polítics totalitaris i les dictadures. 
C. Les teories sobre l’opinió pública tenen només present l’àmbit o el context en què es forma 

l’opinió pública. 
D. Cap resposta és correcta. 

       
 
62. D’acord amb la Llei orgànica 2/1984, de 26 de m arç, reguladora del dret de rectificació, 

quina resposta és certa? 
 
A. Només les persones físiques tenen el dret a sol·licitar la rectificació de la  informació difosa 

per qualsevol mitjà de comunicació social que els al·ludeixin i que considerin inexactes, i 
que la seva difusió els pugui causar perjudicis. 

B. El/La director/a del mitjà de comunicació social concernit haurà de publicar o difondre 
íntegrament la rectificació dins dels tres mesos següents a la petició de rectificació amb una 
rellevància similar a aquella en què es va publicar o difondre la informació que es rectifica. 

C. La publicació o difusió de la rectificació és sempre gratuïta. 
D. Aquesta només afecta als Mitjans de Comunicació Públics.  

      
 
63. En relació amb el dret de rectificació, quina d e les respostes següents és certa? 

 
A. L’objecte del dret de rectificació són les opinions que sobre un fets s’hagin publicat en un 

mitjà de comunicació social i que al·ludeixen a la persona que exerceix aquest dret. 
B. El/La director/a del mitjà de comunicació, en publicar o difondre la rectificació proposada per 

la persona que exerceix el dret de rectificació, pot incloure les opinions o comentaris que 
aquest mitjà consideri que cal puntualitzar. 

C. El dret de rectificació no es pot exercir si el mitjà de comunicació ha publicat la informació a 
través d’internet perquè encara no està regulat. 

D. Totes les respostes anteriors són incorrectes. 
      

 
64. Quin dels drets següents NO queda garantit per l’article 18 de la Constitució? 

 
A. A la intimitat personal. 
B. A la imatge pública. 
C. A la intimitat familiar. 
D. A l’honor. 
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65. Quin dels següents drets no està limitat en l’a rticle 20 de la Constitució? 
 
A. La protecció de la joventut. 
B. La protecció de la infància. 
C. La llibertat d’informació. 
D. El dret a la intimitat. 

 
 
66. En el context de la Llei de propietat intel·lec tual i en l’exercici de la professió de 

periodistes, quina de les següents respostes és cer ta? 
 
A. L’obra periodística no està emparada mai pel dret de propietat intel·lectual. 
B. L’obra periodística està emparada pel dret de propietat intel·lectual si té les notes de 

“novetat, creativitat i originalitat”. 
C. No es poden fer recopilacions periòdiques en forma de ressenyes o revista de premsa 

sense demanar permís a l’autor o als autors dels treballs periodístics que s’hi inclouen. 
D. Totes les respostes anteriors són incorrectes. 

           
 
67. En exercici del secret professional, quina resp osta de les següents és certa? 

 
A. Els/Les periodistes han de mantenir en secret les fonts d’informació que hagin posat 

condició de reserva, expressament o tàcitament, davant els/les seus/ves empresaris/àries i 
les autoritats públiques, menys les judicials. 

B. Els/Les periodistes han de mantenir en secret les fonts d’informació que hagin posat 
condició de reserva, expressament o tàcitament, només davant els/les seus/ves 
empresaris/àries. 

C. Els/Les periodistes només estan obligats a revelar la identitat de les fonts quan d’aquesta 
manera es pugui evitar la comissió certa d’un delicte contra la vida, la integritat, la salut, la 
llibertat o la llibertat sexual de les persones. 

D.  Totes les anteriors respostes són incorrectes.  
 
 
68. D’acord amb la Llei de transparència, accés a l a informació pública i bon govern de 

Catalunya, quina de les següents afirmacions és cer ta?  
 
A. El dret d’accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit quan la informació 

té la condició de protegida per una norma amb rang de llei. 
B. El dret d’accés a la informació pública pot ser denegat o restringit si el coneixement o la 

divulgació de la informació comporta un perjudici per al secret o confidencialitat en els 
procediments tramitats per l’Administració pública establerts en una norma amb rang de llei. 

C. El dret d’accés a la informació pública no podrà ser denegat o restringit encara que el 
coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per al secret professional 
i els drets de propietat intel·lectual i industrial. 

D. Totes les respostes anterior són incorrectes.  
      
 
69. Segons les recomanacions del Codi Deontològic d els Periodistes de Catalunya per a la 

cobertura de conflictes armats, quina resposta de l es següents és certa? 
 
A. Reproduir el llenguatge de les parts combatents i dels seus aliats. Exposar els enganys de 

qualsevol d’aquestes. 
B. Evitar el sensacionalisme i també impedir l’emissió sense control de missatges en línia que 

siguin bel·licistes, xenòfobs, racistes i sexistes. 
C. Abandonar la cobertura immediatament després de l’alto al foc. 
D. Totes les respostes anteriors són incorrectes.   
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70. Quin va ser el primer diari generalista escrit en català després de la dictadura 
franquista? 
 
A. El Punt. 
B. La Vanguardia. 
C. Avui. 
D. Diari de Barcelona. 

 
 

71. El Periodista Josep Maria Huertas Claveria va s er detingut, processat i condemnat l’any 
1975. Per quin motiu?  
 
A. Per haver citat en un reportatge a dues persones que després van ser assassinades per 

ETA. 
B. Per injúries a la bandera en un reportatge. 
C. Per dir en un reportatge que hi havia força meublés regentats per vídues de militars. 
D. Per explicar que el franquista alcalde Porcioles feia signar els contractes de l’habitatge 

públic a la seva notaria. 
 
      
72. Si parlem de premsa comarcal i local, quina afi rmació és la més adient segons es diu al 

web de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal? 
 
A. La premsa comarcal i local, dona informació sobre l’entorn més proper, eleva a categoria de 

notícia esdeveniments que en mitjans generalistes poden passar desapercebuts. 
B. La premsa local i comarcal apropa les notícies internacionals a les persones que no 

llegeixen la premsa generalista. 
C. La premsa comarcal i local dona millor informació de les notes de societat i de successos, 

perquè és més propera i pot accedir millor als testimonis i protagonistes dels fets. 
D. Cap de les anteriors. 

 
 
73. Els equips ENG ( Electronic News Gathering), formats per dues persones que poden 

intercanviar el paper de periodista i càmera, els v a introduir a Catalunya:  
 
A. TVE. 
B. TV3. 
C. BTV. 
D. Cap de les tres. 

 
 
74. Com es diu l’informatiu diari de Betevé sobre e ls barris? 

 
A. Codi de barris. 
B. Va passar aquí. 
C. Btv notícies 73.  
D. Barcelona barri a barri. 

 
 
75. A Catalunya existeix una plataforma multimèdia que ofereix continguts i serveis a més 

de 200 ràdios, televisions i mitjans en línia. Com s'anomena aquesta plataforma? 
 
A. Coordinadora de ràdios i televisions locals. 
B. Xarxa comunicació local.  
C. Agència catalana de ràdio i TV local. 
D. Ràdio i televisió local associada de Catalunya.  
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76. Quina administració catalana va publicar per pr imer cop una guia d’ús de xarxes 
socials? 
 
A. L’Ajuntament de Barcelona. 
B. La Generalitat de Catalunya. 
C. La Diputació de Barcelona. 
D. L’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

      
 
77. Quin d’aquests objectius NO estaria inclòs dins  de la filosofia de funcionament  d’un 

projecte Open Data? 
 
A. Contribuir al canvi de la cultura de la reutilització de la informació pública. 
B. Estimular l’ús i reutilització de les dades obertes. 
C. Potenciar la iniciativa d’obertura de dades públiques en altres institucions públiques i 

privades. 
D. Obrir dades públiques per a la consulta però sense contemplar l’ús de la reutilització 

d’aquestes per tercers. 
 
 
78. Quin d’aquests trets NO és característic o defi nidor d’un mitjà de comunicació digital? 

 
A. Multimèdia. 
B. Hipertextual. 
C. Interactiu. 
D. Undireccional. 

 
 
79. Quina d’aquestes afirmacions NO correspon a la definició d’alguna característica del 

terme “storytelling”? 
 

A. La necessitat que l’emissor s’expliqui a través de diferents mitjans i/o plataformes de 
comunicació. 

B. La necessitat que el públic receptor participi com a productor també de la història. 
C. La necessitat que el públic receptor faci un recorregut múltiple pels canals seleccionats. 
D. La necessitat de consumir els continguts en un ordre determinat. 

 
 
80. En relació al dret dels treballadors i treballa dores a la protecció davant els riscos 

laborals que estableix l'art. 14 de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscos Laborals, indica quina afirmació és FALSA: 
 
A. Existeix el dret a la informació i formació en matèria preventiva. 
B. Existeix el dret a la paralització de l'activitat en cas de risc greu i imminent. 
C. Existeix el dret a la vigilància de l’estat de salut.  
D. Existeix el dret a la participació i consulta només si es forma part del Comitè de Seguretat i 

Salut (delegats de prevenció). 
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PREGUNTES DE RESERVA 
 
81. Quin és el canal de xarxa social que fan servir  més els joves?  

 
A. Facebook. 
B. Twitter. 
C. Instagram. 
D. Cap dels anteriors.  

 
 

82. On estan recollides les funcions dels llocs de treball dels Tècnics Superiors 
d’Informació en una Administració pública? 

A. Al Pla d’actuació municipal. 
B. A la Carta municipal. 
C. A la Relació de llocs de Treball. 
D. Al pressupost municipal.  

 
 
83. Els responsables de premsa dels grups municipal s treballen sota la direcció del cap de 

premsa de l’Ajuntament? 
 
A. Sí, treballen sota la direcció tècnica única del cap de premsa de l’Ajuntament. 
B. Sí, treballen sota la direcció compartida del cap de premsa de l’Ajuntament i el cap del 

gabinet polític del partit que representa. 
C. No, treballen sempre amb independència de les directrius del cap de premsa de 

l’Ajuntament i responen només als interessos informatius del partit que representen. 
D. Només es posen a disposició del cap de premsa de l’Ajuntament quan es tracta 

d’informacions relacionades amb el plenari municipal. 
 
 
84. En quin d’aquests supòsits NO està justificat f er una roda de premsa? 

 
A. Per emetre informació concreta i no gaire extensa, però que realment sigui nova i d’interès 

per als mitjans. 
B. Quan diversos periodistes han reclamat parlar amb responsables de l’organització pel 

mateix tema concret i no se’ls ha pogut donar informació personalitzada. 
C. Quan la informació es vol difondre al màxim de mitjans possibles i requereix explicacions 

personals addicionals per la seva complexitat o per la seva complicació, especialment en 
casos de crisi. 

D. Quan es tracti de donar una informació amb un alt contingut d’interès general i que 
considerem que té interès periodístic, ja sigui d’un sector o d’informació general. 

 
 
85. Quins són els elements a tenir en compte a l’ho ra de fer un llibre d’estil d’un mitjà de 

comunicació? 
 
A. Normes i pautes gramaticals. 
B. Normes i pautes editorials, lingüístiques, i professionals. 
C. Els elements gràfics per al disseny de la comunicació.  
D. Els elements lingüístics que tenen a veure amb l’ús de la comunicació. 
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86. Per poder fer una bona planificació de mitjans és important conèixer el missatge i la 
creativitat de la campanya a comunicar, per poder d ecidir: 
 
A. L’efectivitat del missatge a comunicar. 
B. Els formats i els mitjans a utilitzar. 
C. La durada de la campanya. 
D. El pressupost. 

 
 
87. En quines plataformes de televisió de pagament hem pogut trobar les emissions de BTV 

durant els anys 2018 i 2019? 
 
A. Movistar+ i Vodafone. 
B. Movistar+ i Netflix. 
C. Vodafone i Netflix. 
D. En cap d’elles. 

 
88. Quines d’aquestes quatre són capçaleres actuals  de barris de Barcelona?  

 
A. El Martinet, La portada, L’Eco de Sant Antoni, La Veu de Nou Barris. 
B. L’Independent de Gràcia, El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià, Zona Sec, El Raval. 
C. Llum i guia del Guinardó, Plaça Gran de Sant Andreu, La Guineu, El torreó de les Corts. 
D. L’Arpa, El Teixó, L’Informador de l’Eixample, Tot Ciutat. 

 
 
 


