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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: 49 places TM en Educació Social 
- On posa Nom Prova: Test de coneixements del temari específic 
- On posa Data: 26 d’octubre de 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 respostes, 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 instruccions. 
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TEST DE CONEIXEMENTS DEL TEMARI ESPECÍFIC 

SEGON EXERCICI DE LA PRIMERA PROVA  
 
 

 

1. Segons la llei 12/2007 d'11 d'octubre, de serveis socials la cartera de serveis és: 
 

A. L'instrument que determina el conjunt de prestacions de la Xarxa de Serveis Socials 
d'Atenció Pública. 

B. L’instrument que determina el conjunt d’objectius, actuacions, projectes i prestacions que 
tant l’Administració publica com totes les entitats privades han d’oferir a la ciutadania de 
manera coordinada. 

C. L’instrument que determina els serveis que, de manera exclusiva, han d’oferir les 
administracions publiques a la ciutadania. 

D. L’instrument de programació i coordinació d’actuacions de les administracions públiques. 
 

 

2. Segons la llei 12/2007 d'11 d'octubre, de serveis socials, quina de les següents funcions 
NO es dels serveis socials basics?: 

 

A. Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la 
integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència 
i els grups en situació de risc. 

B. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 
col·lectius més vulnerables. 

C. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones 
afectades per causes judicials. 

D. Realitzar les  valoracions de les persones que han sol·licitat el reconeixement del grau de 
la discapacitat i les revisions del reconeixement de grau. 

 

 

3. Respecte la prestació econòmica per a l’acolliment d’una persona menor d’edat tutelada 
per la Generalitat, quina tipologia queda exclosa?: 

 

A. Acolliment familiar en Unitat Convivencial d’Acció Educativa. 
B. Acolliment permanent en família extensa. 
C. Acolliment preadoptiu d’infants amb discapacitat. 
D. Cap prestació econòmica de les anteriors queda exclosa. 

 

 

4. Respecte el reconeixement de la situació de dependència d’una persona, establert a la 
Llei 39/2006 de 14 de desembre, quin d’aquests enunciats és correcte?: 

 

A. Els serveis de valoració de la situació de dependència els poden efectuar entitats 
privades. 

B. En el supòsit de canvi de residència s’ha d’iniciar un nou procés de reconeixement de la 
situació de dependència.  

C. El procediment s’inicia a instància de la persona que pugui estar afectada o de qui 
exerceixi la representació. 

D. La resolució de reconeixement de la situació de dependència no determina els serveis o 
prestacions que corresponen al sol·licitant. 
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5. Segons la Llei 14/2017 de 20 de juliol, quin temps de residència continuada i efectiva a 
Catalunya s’estableix com a requisit necessari per tenir dret a la Renda Garantida 
Ciutadana?: 

 

A. Durant els 5 anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud. 
B. Durant els sis mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud. 
C. Durant els 24 mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud. 
D. No es requereix cap requisit previ de residència. 

 

 

6. A partir de quina edat han d’ésser escoltats els infants tant en l’àmbit familiar, escolar i 
social com en els procediments administratius o judicials en què es trobin directament 
implicats i que aboquin a una decisió que n’afecti l’entorn personal, familiar, social o 
patrimonial?: 

 

A. 8 anys 
B. 12 anys 
C. 14 anys 
D. 16 anys 

 

 

7. Quina d’aquestes situacions és compatible amb una situació de desemparament, segons 
la Llei 14/2010 de 27 de maig?: 

 

A. La manca d’escolarització en edat obligatòria, l’absentisme i l’abandó escolar. 
B. El conflicte obert i crònic entre els progenitors, separats o no, quan anteposen llurs 

necessitats a les de l’infant o l’adolescent. 
C. La manca d’atenció física o psíquica de l’infant o l’adolescent pels progenitors, o pels 

titulars de la tutela o de la guarda, que comporti un perjudici lleu per a la salut física o 
emocional de l’infant o l’adolescent. 

D. La violència masclista o l’existència de circumstàncies en l’entorn sociofamiliar de l’infant 
o adolescent, quan perjudiquin greument el seu desenvolupament. 

 

 

8. Quin és el primer supòsit per a la personació de l’Administració de la Generalitat en 
processos penals que recull la llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista?: 

 

A. Es persona en casos de mort o de lesions greus que hagi patit alguna dona, previ 
informe mèdic o psicològic en el qual consti que ha estat atesa en algun centre sanitari 
per causa de maltractament o agressió masclista. 

B. Es persona en casos de mort o de lesions greus de dones, i altres casos que siguin 
d’una rellevància especial, amb l’avaluació prèvia dels fets per l’Institut Català de les 
Dones.  

C. Es persona en casos d’agressions greus sempre que es doni el consentiment per part de 
la dona o de la família de la dona. 

D. La llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista no preveu la 
personació de la Generalitat, sinó només dels ens locals. 
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9. Què implica l’atenció multidisciplinària, segons la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de 
desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere?: 

 

A. Informació, atenció psicològica, suport social, seguiment de les reclamacions dels drets 
de la dona, assessorament i representació jurídica, suport educatiu a la unitat familiar, 
formació preventiva en els valors de igualtat dirigida al seu desenvolupament personal i a 
l’adquisició d’habilitats en la resolució no violenta de conflictes, suport a la formació i 
inserció laboral. 

B. Informació, atenció psicològica, suport social, assessorament jurídic, suport educatiu a la 
unitat familiar, formació preventiva en els valors de igualtat dirigida al seu 
desenvolupament personal i a l’adquisició d’habilitats en la resolució no violenta de 
conflictes, suport a la formació i inserció laboral. 

C. Informació, atenció psicològica, suport social, seguiment de les reclamacions dels  drets 
de la dona, suport educatiu a la unitat familiar, i suport a la formació i inserció laboral per 
l’autonomia personal. 

D. Informació, atenció psicològica, suport social, seguiment de les reclamacions dels drets 
de la dona, suport educatiu a la unitat familiar, formació preventiva en els valors de 
igualtat dirigida al seu desenvolupament personal i a l’adquisició d’habilitats en la 
resolució no violenta de conflictes, suport a la formació i inserció laboral.  

 

 

10. Què implica el deure d’intervenció que descriu la Llei 11/2014, de 10 d’octubre per a 
garantir els drets LGTBI i eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia?: 

 

A. Si els professionals tenen coneixement d’una situació de risc o tenen una sospita 
fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere 
o expressió de gènere, tenen el deure de comunicar-ho als superiors immediats i a la 
Fiscalia contra els delictes d’odi i discriminació. 

B. Si els professionals tenen coneixement d’una situació de risc o tenen una sospita 
fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere 
o expressió de gènere, tenen el deure de comunicar-ho als superiors immediats i al 
Síndic de Greuges. 

C. Si els professionals tenen coneixement d’una situació de risc o tenen una sospita 
fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere 
o expressió de gènere, tenen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i 
a l’òrgan competent.  

D. El deure d’intervenció no es descriu a la llei 11/2014, de 10 d’octubre, sinó a la llei 
5/2008, de 24 d'abril. 

 

 

11. Segons la Llei 11/2014, de 10 d’octubre per a garantir els drets LGTBI i eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, què és la discriminació per associació?: 
 

A. Una situació en què una persona és objecte de discriminació per orientació sexual, 
identitat de gènere o expressió de gènere com a conseqüència de la seva relació amb 
una persona o un grup LGBTI.  

B. Una situació en què una persona o un grup de persones són objecte de discriminació per 
orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere com a conseqüència d’una 
apreciació errònia. 

C. Una situació en què una persona lesbiana, gai, bisexual, transgènere o intersexual, pel 
fet de pertànyer a altres grups que també són objecte de discriminació, pateix formes 
agreujades i específiques de discriminació. 

D. Cap de les anteriors es correcta. 
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12. El Decret 261/2003 de 21 d'octubre pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç 
constitueix el desplegament reglamentari de: 

 

A. La Llei 18/2003 de suport a les famílies. Títol V sobre mesures per a infants i 
adolescents.  

B. La Llei 4/1994 que configura el programa d'atenció precoç com un Servei Social 
d'Atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials. 

C. De l' Ordre de 29 de juliol de 1985 que va crear el programa sectorial d'Estimulació 
Precoç. 

D. Cap de les respostes és correcte. 
 

 

13. Quin model d’atenció a les persones amb discapacitat promulga la Convenció dels 
Drets de les Persones amb Discapacitat?: 

 

A.  Model social i de drets. 
B.  Model d’integració. 
C.  Model mèdic i rehabilitador. 
D.  Model tradicional. 

 

 

14. Quin d'aquest principis NO es troba dintre de la Convenció dels Drets de les Persones 
amb Discapacitat?: 

 

A.  La no discriminació. 
B.  L’accessibilitat. 
C.  El respecte per la diferència i l’acceptació de les persones amb discapacitat. 
D.  La justícia. 

 

 

15. Quins d’aquests objectius NO correspon a l’àmbit Educació i coneixement del 
Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019?: 

 

A. Garantir una educació pública i de qualitat per a tothom, i reduir la desigualtat entre la 
ciutadania a l’hora d’accedir-hi. 

B. Millorar, ampliar i diversificar l’atenció i l’educació de la petita infància. 
C. Garantir i impulsar accions d’atenció a la diversitat de l’alumnat amb necessitats 

especials.  
D. Reordenar i promoure l’oferta pública de formació professional i de les persones adultes. 

 

 

16. La llei 18/2007, de 28 de desembre, defineix que també tenen la condició de 
sensellarisme: 

 

A. Les persones que han estat objecte d’un procés de desnonament motivat per la 
impossibilitat acreditada de satisfer el lloguer. 

B. Les persones que accedeixen per primer cop a un habitatge. 
C. Els familiars de segon grau de les persones objecte d'un procés de desnonament. 
D. Les persones que viuen en habitacions de lloguer. 
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17. Quina de les següents afirmacions defineix les polítiques housing led, que orienten la 
praxi professional dels serveis socials i de les entitats cap a la reconstrucció de la llar: 
 

 

A. Es cerca l’apoderament de la persona a través de l’estabilitat vital i residencial i la 
disposició d’espais de reconstrucció dels vincles afectius i socials. 

B. Les metodologies d’intervenció social s’han de transformar incrementant l’exercici de 
funcions de control. 

C. Les persones professionals es col·loquen en funcions de tutorització i resolució de 
decisions de la persona atesa. 

D. Totes les respostes són correctes.  
 

 

18. Determina quin d’aquests reptes està inclòs al Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 
2016-2025: 
 

A. Reforçar la mediació i els ajuts al pagament del lloguer per facilitar l’accés i el 
manteniment de l’habitatge. 

B. Incrementar el parc privat d’habitatge. 
C. Incentivar la compra d’habitatge privat. 
D. Afavorir l’accés a habitatge públic dins l’entorn de l’àrea metropolitana. 

 

 

19. Quina d’aquestes actuacions es destaca dins el Focus 1, Drets de provisió, del Focus 
infància i ciutadania 2017-2020: 

 

A. El reforç del SARA. 
B. El Fons 0-16. 
C. Projecte Baobab. 
D. Xarxes per al canvi: la innovació educativa amb equitat. 

 

 

20. Un dels reptes que planteja El Focus Infància i adolescència 2017-2020 és millorar 
l’atenció dels infants i adolescents en situació de risc i desprotecció. Quina d’aquestes 
actuacions proposen?: 

 

A. Ampliació de serveis i tractaments de salut per infants. 
B. Ampliació del pressupost econòmic de les escoles. 
C. Alimentació i temps educatiu de migdia, beques de menjador. 
D. Un centre per atendre adolescents en situació de carrer. 

 

 

21. Un dels principis rectors del Pla municipal de Família és: 
 

A. L’existència de diferents models de família. La diversitat familiar. Ser família de maneres 

noves i diferents. 

B. La conciliació familiar i laboral com un aspecte transversal. Adaptació del temps laboral a 

les necessitats pròpies de les famílies.  

C. Tenir present en tot moment l’atenció prioritària a famílies desestructurades. 

D. Cap dels anteriors es correcta. 
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22. El Pla Municipal de la família  2013-16, està estructurat en diversos eixos. Quin dels 
següents objectius correspon a l’eix Condicions de vida de les famílies?: 

 

A. Promoure estils de vida i hàbits familiars saludables, alimentació, activitat física i contacte 

amb la natura. 

B. Donar orientació, suport i assessorament a famílies amb fills adolescents i joves per 

afrontar aquesta etapa del cicle vital familiar. 

C. Continuar promovent recursos d’atenció, suport i tractament davant de crisis familiars, 

situacions de conflicte i malestar emocional. 

D. Impulsar mesures per a l’harmonització d’horaris familiars, laborals i dels serveis de la 
ciutat per compatibilitzar la vida laboral, familiar, personal i comunitària. 

 

 

23. El Pla Municipal per a les Persones Grans 2013-2016 conté quatre línies 
estratègiques. Quina de les següents opcions NO és una de les línies?:  
 

A. Les persones grans com a protagonistes actives de la ciutat. 

B. Les persones grans com a veu de la memòria i la cultura de la ciutat. 

C. Les persones grans, el benestar i la salut. 

D. Les persones grans, el bon tracte i la defensa de la igualtat. 

 

 

24. Un dels valors i principis de l’Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment 2018-
2030 és:  

 

A. L’educació amb accés garantit per tots els ciutadans. 

B. La innovació en polítiques d’inclusió laboral. 

C. Relacions inter-generacional. 

D. L’acompanyament de les persones nouvingudes en el seu procés vital. 

 

 

25. Entre els següents espais de participació, quin d’ells forma part del Nou Pla 
d’Adolescència i Joventut 2017-21?: 

 

A. Debat entre associacions i sindicats juvenils. 

B. Debats presencials del PAM: PAM i espai públic de joves; PAM i adolescents;  

Educadors/es de carrer; Professionals de joventut; PAM i entitats juvenils. 

C. Entrevistes amb tècnics de joventut de l’Àrea metropolitana. 

D. Una comissió interdisciplinar de cada districte  
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26. Què és el “Node Jove”?: 
 

A. Un grup de joves amb edats compreses entre 17 i 35 anys format a través del contacte 

directe amb joves provinents de col·lectius i equipaments juvenils vinculats a projectes 

d’actuació que s’estan duent a terme als barris i districtes. 

B. Un conveni amb l’Ajuntament per tal de desenvolupar accions pròpies de polítiques de 

joventut. 

C. Un actor legitimitat per intervenir directament en el Pla d’Adolescència i Joventut. 

D. Un punt de connexió entre l’actuació municipal i sectors socials joves. 

 

 

27. Quina d’aquestes esferes NO forma part de la metodologia de treball per el seguiment 
i la governança del Pla d’Adolescència i Joventut?: 

 

A. L’esfera jove. 

B. L’esfera solidària.  

C. L’esfera tècnica. 

D. L’esfera política.  

 

 

28. Segons el Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2019, indica quina de les següents 
afirmacions és certa: 

 

A. Els serveis de salut mental han d’esser d’accés fàcil i garantir una plena atenció 

únicament a nivell sanitari. 

B. Tots els serveis i accions de salut mental han d’esser únicament d’àmbit sanitari, i 

coordinats segons valoració tècnica amb serveis educatius i socials per oferir una atenció 

integral. 

C. Els serveis de salut mental han d’esser d’accés fàcil i garantir una atenció integral a nivell 

sanitari, social i educatiu.  

D. Els serveis de salut mental són competència del Departament de Salut de la Generalitat i 

el Pla de Salut Mental de Barcelona ha de vetllar únicament pel seu accés fàcil i accions 

d’atenció integral.  

 

 

29. El Pla de Salut Mental de Barcelona marca 10 Principis Rectors. Entre ells hi ha els 

següents tres principis: 

 

A. Prioritat de la població infantil, adolescent i adulta jove / Interculturalitat / Perspectiva de 

gènere i interseccionalitat.  

B. L’abordatge integral / L’equitat i disminució de desigualtat socials / El dret a estar 

sindicat. 

C. Igualtat d’oportunitats i no discriminació / L’aprenentatge i accés a noves tecnologies / 

Transversalitat. 

D. Foment de la memòria històrica / Transversalitat / Igualtat d’oportunitats i no 

discriminació. 
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30. D'acord al programa Barcelona interculturalitat, quina de les següents informacions 

sobre diversitat i pluralitat lingüística és correcta?: 

 

A. El plurilingüisme està subordinat a l'aprenentatge previ de les llengües pròpies de 

Barcelona, és a dir el català i el castellà. 

B. El Programa municipal d'interculturalitat no diu res sobre multilingüisme i plurilingüisme. 

C. L'aprenentatge de les llengües diverses es reconegut en l'àmbit personal i per tant 

circumscrit en l'àmbit familiar però no reconegut en l'espai públic on sempre s'ha de fer 

servir les llengües oficials de Barcelona. 

D. La diversitat lingüística no només és un dret sinó que és una característica de les 

societats plurals i diverses que te múltiples beneficis socials i per als seus parlants. Es 

tracta d’un actiu social que aporta riquesa econòmica, social i cultural.  

 

 

31. El nivell organitzatiu del Centre de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona està 
configurat per les següents unitats: 
 

A. La direcció del Centre de Serveis Socials, la unitat de gestió administrativa, i la de 

seguiment/ tractament social i atenció col·lectiva. 

B. La unitat de primera atenció i la de seguiment/tractament social i atenció col·lectiva.  

C. La direcció del centre de Serveis Socials i la unitat de seguiment i tractament social i 

atenció col·lectiva. 

D. La unitat de gestió administrativa, la de primera atenció, i la de seguiment/tractament 
social i atenció col·lectiva. 

 

 

32. Entre els principis i trets orientadors del Model de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona es troben: 

 

A. La transparència i la informació. 

B. La accessibilitat i la normalització. 

C. La transversalitat i la unitat d’acció. 

D. La legalitat i la coordinació institucional. 

 

 

33. NO son Valors generals de L’IMSS: 
 

A. Justícia Social i Equitat. 

B. Retorn Econòmic i Social. 

C. Redistribució territorial i solidaritat intercultural. 

D. Totes les respostes son correctes. 
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34. Segons els seus estatuts, quines de les següents definicions coincideix amb les 
finalitats de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona:  
 

A. Impulsar, organitzar, gestionar i articular, internament i externament, el procés de 

prestació dels serveis socials de responsabilitat municipal adreçats a la ciutadania, i això 

amb uns paràmetres de qualitat i equitat que contribueixin a garantir el benestar de totes 

les persones que viuen i conviuen a la ciutat. 

B. Cooperar amb els altres serveis locals(iniciativa social, iniciativa mercantil,i altres 

administracions) per tal de millorar el benestar de les persones i de la comunitat en el 

conjunt de la ciutat. 

C. Impulsar el desenvolupament d'una gestió innovadora, relacional i de treball en xarxa en 

el procés de producció dels serveis socials assignats a l'Institut.  

D. Aprofundir en els processos de desburocratització de la tasca dels professionals dels 

serveis socials, tot millorant els diversos sistemes operatius de l'Institut, en especial els 

d'informació i gestió. 

 

 

35. El CUESB (Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona) disposa del 
Servei d'Acolliment d'Urgències Socials, les places d’acolliment NO s'han previst per a: 
 

A. Persones extraviades que arriben en horari nocturn. 

B. Dones amb o sense fills en situació de violència de gènere. 

C. Persones en situació de vulnerabilitat que requereixen d'una sola nit d'allotjament. 

D. Persones amb discapacitat que han estat objecte de robatori. 

 

 

36. Al CUESB (Centre d’Urgències i Emergències socials de Barcelona) el Servei 
d'Urgències Socials s'organitza en base als següents equips: 
 

A. El Centre d'Emergències d'Acolliment Nocturn i el de Centre de Dia. 

B. Unitat de Primera Acollida, Unitat de Resposta Immediata, Unitat d'Atenció Domiciliària i 

Recolzament logístic 

C. La Unitat de Resposta Immediata i el Servei d'Estades Breus (SEB). 

D. La Unitat Bàsica d'Emergències i la Unitat de Suport d'Emergències. 

 

 

37. El Servei d’ Acció Comunitària (SAC) té a la seva Cartera de Serveis: 

 

A. Pla de foment a les Associacions. 

B. Suport a altres processos comunitaris. 

C. Creació i animació de xarxes  

D. Innovació i coneixement. 
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38. A la dimensió territorial de la governança comunitària participen els següents actors: 
 

A. Tinences, regidories i comissionats. 

B. Ciutadania activa. 

C. Serveis a les persones dels districtes. 

D. Gerències. 

 

 

39. La política pública d’Acció Comunitària està justificada en: 
 

A. L’enfortiment econòmic i  l’enfortiment democràtic. 

B. Donar suport als moviments veïnals i als casals de barri. 

C. La millora de les condicions de vida donant resposta a necessitats. 

D. La cohesió social, la lluita contra les desigualtats i l’enfortiment democràtic. 

 

 

40. Quin Districte de la ciutat de Barcelona té el percentatge més alt de nens/es de 0 a 14 
anys a l'any 2017?: 

 

A. Sant Martí. 

B. Ciutat Vella. 

C. Nou Barris. 

D. Sants- Montjuïc. 
 

 

41. L'Estratègia d'inclusió i reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-27 fixa 
els seus pilars del model social de la Barcelona del 2027. Assenyala quin NO és un dels 
seus pilars: 

 

A. Una ciutat educadora. 

B. Una ciutat feminista. 

C. Una ciutat habitable i acollidora. 

D. Una ciutat lliure d’homofòbia i xenofòbia. 

 

 

42. Segons l'Estratègia d'Inclusió i reducció de desigualtats socials a Barcelona hi ha 4 
grans factors d'exclusió que condicionen les oportunitats de les persones. Aquests 
factors són: 

 

A. El suport familiar; el nivell d'estudis assolit; la primera experiència laboral; i la capacitat 

d'estalvi. 

B. La classe social; la identitat de gènere i orientació sexual; l'edat i cohort; i l'origen 

cultural, ètic o geogràfic. 

C. L'estabilitat emocional; el suport familiar; la classe social; i la resiliència personal. 

D. La classe social; l'estabilitat emocional; la resiliència personal; i el nivell cognitiu 

personal. 
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43. Quins d'aquests serveis municipals específics per a persones amb discapacitat son 
de gestió directe de l'IMPD (Institut Municipal de persones amb discapacitat)?: 

 

A. Servei d'Atenció al Públic i Equip d'Assessorament Integral. 

B. Servei d'Atenció al Públic, Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència, Equip 

d'Assessorament Laboral, Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç-Equips 

Interdisciplinaris per a la Petita Infància. 

C. Servei d'Atenció al Públic, Servei Municipal d'Assistència Personal, Equip 

d'Assessorament Laboral, Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç-Equips 

Interdisciplinaris per a la Petita Infància. 

D. Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència, Centres de Desenvolupament Infantil i 

Atenció Precoç-Equips Interdisciplinaris per a la Petita Infància, Centres de Serveis 

Socials. 

 

 

44. Dins l'àmbit de lleure, l'IMPD promociona els projectes següents:  
 

A. Servei de suport al bany, Temps per a tu, Servei a partir del carrer, vacances d'estiu 

inclusives. 

B. Servei de suport al bany, esport inclou, Temps per a tu, vacances d'estiu inclusives. 

C. Esport inclou, Temps per a tu, vacances d'estiu inclusives, programa respir. 

D. Servei de suport al bany, Temps per a tu, activitats estables de lleure inclusiu, vacances 

d'estiu inclusives. 

 

 

45. Quines targetes de mobilitat tramita l'IMPD?: 
 

A. Targeta rosa i targeta blanca del Servei de Transport Especial. 

B. Targeta acreditativa de discapacitat i targeta d'aparcament. 

C. Targeta del Servei de Transport Especial i targeta d'aparcament. 

D. Targeta blanca del taxi i passi metropolità d'acompanyant. 

 

 

46. Quina llei regula el treball en xarxa dels diferents serveis del territori (educació, salut, 
seguretat i lleure) en relació a la infància i adolescència?: 
 

 

A. Llei 14/2010 

B. Llei 2/2011  

C. Llei 1/2014 

D. Cap de les anteriors 
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47. Quants EAIA hi ha a Barcelona actualment?: 
 

A. 13 EAIA 

B. 1 EAIA per Districte + 1 Equip d´atenció immediata 

C. 12 EAIA + ECEIA+1 Equip d´atenció immediata 

D. 10 EAIA (un per Districte) 

 

 

48. Quines disciplines professionals NO poden intervenir de manera intensiva en la fase 
d´estudi d´un cas d´EAIA?: 

 

A. Treballadors/es Socials i Psicòlegs/es. 

B. Treballadors/es socials, Pedagogs/es i Psicòlegs/es. 

C. Educadors/es Socials. 

D. Treballadors/es Socials i Psicòlegs/es 

 

 

49. En relació als EAIA, el termini de temps per fer estudis prioritaris respecte a una 
situació de risc greu i/o desemparament és de:  

 

A. 15 dies. 

B. 1 mes. 

C. Tot el temps necessari. 

D. 24 h. 

 

 

50. Quin és el context bàsic d´intervenció de l´educador de l´EAIA?: 
 

A. El domicili 

B. El despatx 

C. El centre escolar  

D. Cap de les anteriors 

 

 

51. Els indicadors de maltractament infantil son fets, conductes i símptomes que 
identifiquen o assenyalen la presència de maltractament. Per determinar la certesa d’un 
maltractament:  

 

A. Un sol indicador ens dona la certesa de maltractament infantil.  

B. El diagnòstic dependrà de la confluència de diferents indicadors.  

C. Només son determinants els indicadors físics i psicològics.  

D. Calen 5 indicadors diferents per fer un diagnòstic clar de maltractament. 
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52. Quin dels següents indicadors de maltractament infantil NO es observable 
directament en l'infant o adolescent?: 

 

A. Relacions hostils i distants.  

B. Canvi significatiu en la conducta escolar sense motiu aparent.  

C. Promoure per l'infant excessius requeriments mèdics.  

D. Demanar almoina sol o acompanyat. 

 

 

53. El servei residencial de Can Muns és un recurs residencial adreçat a l'atenció de 
persones:  

 

A. Amb problemes de salut mental i de mobilitat. 

B. Sense llar i amb problemes de salut mental. 

C. Sense llar i amb problemes de recursos econòmics. 

D. Menors d'edat no acompanyats. 

 

 

54. Els serveis de Centre de Dia per a persones sense llar tenen la finalitat de: 
 

A. Atendre les necessitats bàsiques, l'atenció mèdica i de formació i socialització i ajuden a 

complementar els diferents plans de treball dels serveis referents. 

B. Atendre exclusivament les necessitats bàsiques i l'atenció mèdica. 

C. Oferir un espai on poder descansar i evitar estar al carrer. 

D. No existeixen Centres de Dia orientats a les persones sense llar. 

 

 

55. L'Equip de Salut Mental per a persones sense llar (ESMESS) format per professionals 
sanitaris (psiquiatres, psicòlegs/òlogues i infermers/es): 

 

A. Intervenen al carrer i en cap cas deriven els casos a d'altres serveis de la xarxa de salut 

mental. 

B. Intervenen al carrer i atenen trastorns mentals lleus i que no requereixen d'un tractament 

de llarga durada. 

C. Intervenen al carrer i atenen trastorns mentals severs i patologies duals que no estan 

diagnosticades o que no estan en tractament psiquiàtric. 

D. Mai intervenen al carrer. 
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56. Quines són les fases en el Model integral de fases en la recuperació de les dones en 
situació de violència masclista en l’àmbit de la parella de l’Ajuntament de Barcelona?: 
 

A. Fase inicial, de resistència, de conflicte, de qüestionament, de confrontació i ruptura, i de 

reconciliació. 

B. Fase d’anàlisi, de resistència, de confrontació, de recerca de solucions i reconstrucció del 

futur. 

C. Vinculació, resistència, conflicte i ambivalència, qüestionament, confrontació i ruptura, 

mantenir-se lliure, reconstrucció del futur en llibertat.  

D.  Vinculació, resistència al canvi, ambivalència, qüestionament, ruptura, i reconstrucció del 

futur en llibertat. 

 

 

57. La frase: “L’infant o adolescent que de petit viu situacions de violència masclista, 
quan sigui gran reproduirà el que ha viscut, sigui com a agressor o com a víctima”: 
 

A. És certa, doncs viure situacions de  violència masclista a la llar és un factor de risc 

determinant  per a l’infant i l’adolescent.  

B. És certa en part, doncs afecta a una gran part d’infants i adolescents quan esdevenen 

adults. 

C. És un mite fals, ja que encara que la violència masclista és un factor de risc important per 

a l’infant i l’adolescent que viu en aquest context, viure aquesta violència en la infantesa i 

l’adolescència no és un element que determini la seva repetició en la vida adulta.  

D. És certa, doncs la major part d’agressors han viscut en la infància violència a la seva 

família.  

 

 

58. Quines són les conseqüències de la violència masclista en les competències 
marentals i en la satisfacció de les necessitats dels infants i adolescents?: 

 

A. Pot disminuir la capacitat d’empatia amb els fills i filles, les habilitats marentals poden 

estar minvades, pot donar-se una interacció distorsionada dels rols matern i filial, i es fa 

difícil el maneig de la sobrecàrrega que poden  suposar les tasques de cura.  

B. Nomes afecta a  la capacitat de posar límits als fills i filles, la manca d’autoritat en la 

figura materna, i una interacció distorsionada dels rols matern i filial degut a la violència. 

C. Sempre afecta totes les capacitats i competències marentals i parentals. 

D. Pot afectar la capacitat d’empatia amb els fills i filles,  el maneig de la sobrecàrrega que 

poden  suposar les tasques de cura, i una relació triangulada respecte al pare i la mare. 
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59. La frase: “Els homes que exerceixen violència de gènere ho fan perquè són 
impulsius, perden el control amb facilitat”: 
 

A. És certa, afecta al 100% dels homes que exerceixen violència de gènere. 

B. És certa en part, doncs afecta només al 50% dels homes que exerceixen violència de 

gènere. 

C. No és certa, perquè la majoria d’homes que exerceixen violència masclista tenen 

depressió. 

D. És un mite fals, doncs la impulsivitat no comporta necessàriament exercir violència de 
gènere.  
 

 

60. És correcte afirmar que la majoria d’homes que exerceixen violència masclista tenen 
algun tipus de trastorn mental?: 

 

A. Sí, perquè les psicopatologies associades més freqüents entre aquest tipus de població 

són la depressió i els trastorns de personalitat. 

B. Les dades disponibles en estudis nacionals i internacionals han confirmant que la majoria 

d’homes que exerceixen violència masclista no tenen trastorns psicopatològics.  

C. Sí, perquè els trastorns mentals són determinants en l’exercici de la violència masclista. 

D. Només és un problema de salut mental important en aquests casos el consum de 

substàncies tòxiques. 

 

 

61. Per a que els homes que exerceixen violència masclista accedeixin als recursos 
municipals de Barcelona. Assenyala la resposta correcta: 

 

A. Poden viure, treballar o estudiar a la ciutat de Barcelona, no cal que estiguin 

empadronats, ni tenir la situació administrativa regularitzada.  

B. Cal que visquin a la ciutat de Barcelona, però no cal que estiguin empadronats. 

C. Cal que visquin a la ciutat de Barcelona, però no cal que estiguin empadronats ni que 

tinguin la situació administrativa regularitzada. 

D. Poden viure, treballar o estudiar a la ciutat de Barcelona, no cal que estiguin 

empadronats, però si cal que tinguin la situació administrativa regularitzada. 

 

 

62. L’accés als Serveis d’Atenció domiciliària es pot fer:  
 

A. Únicament per iniciativa del ciutadà/ana que ho sol·licita i el professional de serveis 

socials valora posteriorment segons necessitat. 

B. Accés únic de dret dins el Pla Individual d’Atenció (PIA) de la Llei d’Atenció a la 

Dependència (LAPAD). 

C. Per iniciativa pròpia del/la ciutadà/ana o per iniciativa dels professionals de Serveis 

Socials Bàsics o d’altres serveis.  

D. A través de convocatòries que realitza l’Institut Municipal de Serveis Socials.  
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63. No formen part de la Cartera de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària:  
 

A. Arranjaments per l’habitatge. 

B. Àpats a domicili. 

C. Ajudes tècniques per a l’autonomia personal. 

D. Programa Respir Plus. 

 

 

64. En el catàleg de Serveis d’atenció individual-familiar s’hi descriuen els serveis que 
presten els Serveis Socials Municipals. Quin d’aquests serveis  NO és propi del catàleg 
actual?: 

 

A. Suport sòcio-personal i familiar. 

B. Prevenció de situacions d’exclusió social. 

C. Prestacions Econòmiques. 

D. Beques escolars per a infants en situació de risc d’exclusió social. 

 

 

65. Segons el document de Bases del Model d’Atenció Grupal, l’acció grupal és: 
 

A. La creació d’un grup com a context i mitjà per produir processos de canvi individual. 

B. Informar i divulgar respecte a necessitats puntuals i/o previsibles de la població. 

C. Un treball, sovint realitzat en grups natural o preexistents, en que s’aprofiten les relacions 

establertes per treballar aspectes relacionats amb la prevenció, detecció i vinculació. 

D. Accions portades a terme entre persones que s’agrupen informalment per alleugerir les 

seves situacions conflictives de malestar. 

 

 

66. Assenyala quina NO forma part de les dimensions de l’acció comunitària: 
 

A. Apoderament ciutadà. 

B. Millora de les condicions de vida. 

C. La Inclusió social. 

D. Treballar col·lectivament amb les comunitats. 

 

67. Al Circuit tècnic i organitzatiu dels Serveis Socials per l’atenció a la Infància i 
Adolescència en risc de l’Ajuntament de Barcelona, l’Espai d’Anàlisi Conjunt d’Infància en 
Risc es defineix com: 

 

A. Un espai complementari d’intercanvi d’informacions i coneixement i valoració conjunta 

sobre elements de casos de risc moderat o possiblement greu. 

B. Un espai complementari d’intercanvi d’informacions i coneixement, d’anàlisi i valoració 

conjunta sobre elements de casos de risc greu. 

C. Un espai complementari d’orientació i valoració dels Plans de treball interdisciplinaris dels 

Serveis Socials Bàsics quan no està clar el risc que presenten els casos. 

D. Un espai d’anàlisi i valoració conjunta sobre elements de diagnòstic de casos de risc greu 

i de valoració i pressa de decisions sobre la utilització de recursos i serveis. 
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68. Al Circuit tècnic i organitzatiu dels Serveis Socials per l’atenció a la Infància i 
Adolescència en risc de l’Ajuntament de Barcelona, s’entén “La complementació” com a: 

 

A. Entrevistes conjuntes que fan els SSB i l’EAIA amb la família per valorar la seva derivació 

a altres serveis de la xarxa. 

B. Entrevistes que es fan conjuntament pels SSB i l’EAIA per valorar la derivació del cas a 

l’EAIA i que compten amb l’acord de la família. 

C. Entrevistes amb la família que fa l’EAIA, o conjuntes amb els SSB, per reforçar l’atenció 

específica que es realitza des dels SSB en determinades situacions familiars en les que 

es valora una possible situació de risc. 

D. Entrevistes que fa l’EAIA en els casos que estan sent portats pels SSB i que hi ha 

demanda d’intervenció per part de jutjats. 

 

 

69. Segons el codi deontològic, el Principi de l’acció socioeducativa té com a funció 
bàsica: 

 

A. Garantir la disminució de les dificultats que te una persona per ser protagonista de la 

seva pròpia vida. 

B. Proporcionar la cobertura de necessitats bàsiques que te una persona per ser 

protagonista de la seva pròpia vida. 

C. Exigir a l’entorn familiar de la persona per que li faciliti el ser protagonista de la seva 

pròpia vida. 

D. La creació d’una relació educativa que faciliti a la persona ser protagonista de la seva 

pròpia vida. 

 

 

70. Segons el principi de professionalitat, descrit al codi deontològic de l’ educador/a 
social, l’autoritat professional es fonamenta en: 

 

A. La seva competència, la seva capacitació, la seva qualificació per a les accions que 

desenvolupa, la seva capacitat d’autocontrol i la seva capacitat de reflexió sobre la praxi 

professional. 

B. La seva intuïció fonamentada rigorosament en la metodologia pròpia de l’Educació 

Social. 

C. La reflexió supeditada a la coordinació prèvia amb l’equip competent el qual el capacitarà 

per desenvolupar la seva praxi. 

D. La capacitat de desenvolupar empatia amb les persones ateses. 
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71. El Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar entre 
iguals defineix com a mesures d’intervenció: 

 

A. La mediació com a primera mesura entre l’alumnat assetjat i l’assetjador. 

B. Reconeixement, acceptació i reparació del dany. 

C. Comunicació a la guàrdia urbana comunitària. 

D. La compilació d’informació sobre els fets i els alumnats implicats 

 

 

72. El Pla integral de millora de l’escolarització i tractament de l’absentisme escolar de 
Barcelona defineix com a principis d’actuació: 

 

A. L’atenció individualitzada. 

B. El treball de les transicions entre etapes educatives.  

C. La intervenció preventiva. 

D. El paper clau de les famílies 

 

 

73. L'avaluació socioeducativa en el procés d'atenció individual, grupal i comunitària s'ha 
de realitzar: 
 

A. A la fase inicial del procés socioeducatiu. 

B. A la fase inicial i final del procés socioeducatiu. 

C. A la fase de desenvolupament. 

D. A la fase inicial, a la fase de desenvolupament i a la fase final. 

 

74. El límit per establir la responsabilitat sancionadora als menors d’edat penal, segons la 
Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, s’estableix en: 

 

A. 16 anys. 

B. 12 anys. 

C. 14 anys. 

D. No hi ha límit d’edat.  

 

 

75. En la mesura de llibertat vigilada, el menor infractor està sotmès durant el temps que 
estableixi la sentència a: 

 

A. Acudir al jutjat setmanalment per signar compareixença.  

B. Visites periòdiques amb el Jutge referent de la sentència. 

C. Vigilància i supervisió a càrrec del personal especialitzat.  

D. A realitzar tasques socioeducatives en benefici de la comunitat.  
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76. Segons el decret 27/2003 els Centres Oberts tenen les següents funcions:  
 

A. Acolliment i convivència, reduir el fracàs escolar i reduir les situacions de risc social. 

B. Tasca preventiva socioeducativa en infància i joves. 

C. Integració social, prevenció del risc social, fomentar el lleure i treballar en grup.  

D. Acolliment i convivència, atenció individual i en grup, derivació i integració a recursos 

normalitzats de la comunitat, i coordinar amb l’atenció primària pel treball familiar.  

 

 

77. El seguiment especial anomenat Procés Educatiu Individualitzat (PEI) que es planteja 
als usuaris dels Centres Oberts es realitza: 

 

A. Només als adolescents amb un pla de treball específic. 

B. A tots els infants i adolescents. 

C. Als infants i adolescents que es consideren en situació social de risc elevat. 

D. A aquells que tenen seguiment escolar amb l’EAP.  

 

 

78. La superació del programa de formació i inserció (PFI) comporta: 
 

A. Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció 

(PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil. 

B. Reconeixement dels mòduls de Cicle Superior. 

C. Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de 

tenir 21 anys. 

D. Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau 

superior. 

 

 

79. Que són les Cases d’Oficis?: 
 

A. Programes que cerquen la inserció laboral de joves menors de 21 anys 

B. Programes que cerquen la inserció laboral de joves menors de 25 anys, combinant la 

formació pràctica professional remunerada de professions vinculades a sectors de 

caràcter emergent. 

C. Programes adreçats a joves que no han obtingut el nivell formatiu de Graduat en la ESO. 

D. Programes adreçats a persones joves aturades entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut 

cap dels Cicles Formatius de Grau Mitjà o equivalent 

 

 

80. En relació als Delegats de Prevenció, segons la Llei 31/1995 de prevenció de riscos 
laborals, indica quina de les següents respostes és la FALSA: 

 

A. A empreses de 50 a 100 treballadors corresponen 3 delegats de prevenció. 

B. Són designats pels representants del personal i entre membres d'aquests representants. 

C. Exerceixen una tasca de vigilància i de control sobre el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals. 

D. Estan facultats per ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la salut dels 

treballadors. 
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PREGUNTES DE RESERVA  

 

81. Quina de les següents competències NO és dels municipis segons la llei 12/2007 d'11 
d'octubre, de Serveis Socials?: 

 

A. Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el 
pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 

B. Establir els criteris bàsics sobre el règim jurídic aplicable als serveis socials públics, per a 
l'accés als serveis i per a la participació, si escau, dels usuaris en llur finançament. 

C. Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes 
de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels serveis 
socials locals. 

D. Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
 

 

82. El Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019 descriu entre les actuacions de 
l’àmbit de Justícia social: 
 

A. Pla d’entorn. 

B. Oferir beques per activitats de lleure.  

C. Definir estratègies per a la promoció dels infants i les famílies amb risc d’exclusió social. 

D. Elaborar un pla de treball socioeducatiu. 

 

 

83. El Focus infància i adolescència 2017-2020 com desenvoluparà el nou model integral 
de la infància i l’adolescència en risc?: 
 

A. Ampliant i reforçant la xarxa de centres oberts per infants i adolescents. 

B. Revisant les adscripcions d’escoles a instituts públics. 

C. Incorporant els acolliments dins del disseny del sistema de protecció. 

D. Millorant la dotació pressupostària. 

 

 

84. Quin dels següents objectius NO pertany a l’eix Cicle vital i transicions familiars 
segons el Pla municipal de Família?: 
 

A. Impulsar mesures per a l’harmonització d’horaris familiars, laborals i dels serveis de la 

ciutat per compatibilitzar la vida laboral, familiar, personal i comunitària. 

B. Continuar promovent recursos d’atenció, suport i tractament davant de crisis familiars, 

situacions de conflicte i malestar emocional. 

C. Donar suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys a través dels diferents programes 

de suport educatiu i sociosanitaris, fomentant de manera específica la paternitat 

masculina i la implicació del pare. 

D. Disposar d’eines sistematitzades i d’estudis especialitzats que permetin un coneixement 

més profund de la realitat de les famílies a Barcelona. 
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85. En el Pla Municipal per a les Persones Grans 2013-2016, la 1a. Línia Estratègica és: 
Les persones grans com a protagonistes actives de la ciutat. Quin NO és un dels 
objectius d’aquesta línia estratègica:  
 

A. Promoure la participació, l’intercanvi d’experiències, la coresponsabilitat, la diversitat i el 

compromís social de les persones grans. 

B. Facilitar l’accés a la informació per tal d’afavorir la participació i que les persones grans 

siguin coneixedores dels drets i deures de ciutadania. 

C. Adequar els serveis sanitaris al canvi demogràfic i envelliment de  la població.  

D. Fomentar la qualitat de la informació i la varietat de canals de transmissió, i adequar-la a 

la diversitat de persones grans. 

 

 

86. L’escala de violència de parella (EVPexP) que es fa servir al Model integral de fases 
en la recuperació de les dones en situació de violència masclista en l’àmbit de la parella 
de l’ajuntament de Barcelona, què mesura?: 

 

A. Mesura la freqüència i gravetat dels comportaments violents possibles en una relació de 

parella.  

B. Mesura el risc de patir una agressió greu en una relació de parella. 

C. Mesura la freqüència, la intensitat, la gravetat i el risc de comportaments violents 

possibles en una relació de parella. 

D. Aquesta escala no existeix. 

 

 

87. Un dels motius pel que es desestima la tramitació de teleassistència municipal és:  
 

A. Ser menor de 75 anys. 

B. Tenir una situació econòmica que permeti un recurs privat amb semblants prestacions. 

C. Tenir unes condicions psicofísiques que dificulten l’adequat ús del dispositiu. 

D. No estar vivint sol, vivint per tant acompanyat. 

 

 

88. El codi deontològic va ser elaborat per: 
 

A. Col·legi d’Educadores i educadors socials de Catalunya CEESC. 

B. Generalitat de Catalunya i Col·legi d’Educadores i educadors socials de Catalunya 

CEESC. 

C. Asociación Estatal de Educación Social ASEDES. 

D. Asociación estatal de Educación Social ASEDES i Col·legi d’Educadores i educadors 

socials de Catalunya CEESC. 

 


