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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 Educació Social 
- On posa Nom Prova: Segona prova. Prova Pràctica 
- On posa Data: 26 d’octubre de 2019 
- On posa Prova: Hauran d’escriure el número de supòsit pràctic escollit i omplir la casella 
que correspongui. 
- 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.  
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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. 
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No separi el full autocopiatiu del full de respostes, perquè ja li explicarem com fer-ho en 

finalitzar. 
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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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SEGONA PROVA. PROVA PRÀCTICA 
 
 

SUPÒSIT NÚMERO 1 
 
 

 
Des del Centre de Serveis Socials de Ciutat Meridiana es rep una demanda de feina per a dos 
persones amb discapacitat.  
 
La família està composada per dos membres: la mare, la Sra. Mercè de 57 anys i el seu fill el Roger 
de 35 anys.  
• La mare té reconegut el 66% de grau de discapacitat per trastorn de salut mental, discapacitat 
física orgànica i factors socials complementaris que li han permès tramitar la PNC (pensió no 
contributiva). Anys enrere havia treballat com a assalariada en un quiosc que la propietària va 
traspassar. Va estar durant un temps sense domicili fixe. És portada per la Fundació JOIA i el 
CSMA (Centre de Salut Mental) de Nou Barris 
 
• El fill, el Roger, té reconegut el 44% de discapacitat per retard cognitiu. Va néixer amb Síndrome 
Alcohòlic Fetal, SAF. El Roger va estar tutelat i va viure en un centre residencial fins als 18 anys, 
moment en que es va treballar el retorn amb la mare. El Roger no coneix el món laboral ordinari, és 
tímid i tartamudeja una mica quan està nerviós. 
 
La família és coneguda pels Serveis Socials des que el Roger era petit.  Actualment viuen en un pis 
de protecció oficial al Districte de Nou Barris. Els ingressos provenen de la PNC de la mare que 
percep amb complement. I de petites feines puntuals del Roger en un CET (Centre Especial de 
Treball). 
 
La treballadora Social referent del cas adreça a la família a L'Equip d'Assessorament Laboral, EAL 
de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, IMPD per tal que es pugui explorar i orientar 
la demanda d'ocupació de la mare i el fill. 
 

 
 
1. Quins són els passos previs que ha d’establir l’Educador/a Social de l’EAL, per proposar 

un itinerari individual i/o grupal al/als membre/s de la família? 
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A. Coordinació amb la treballadora social referent per atendre més enllà de la demanda 
explícita i establir estratègia de treball. 

B. Contactar amb els centres educatius que van atendre el fill per l'historial acadèmic, 
formatiu i competencial. 

C. Contactar amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència pel seu historial 
com a menor tutelat. 

D. Contactar amb el Centre de salut Mental que fa el seguiment de la mare. 
 
 

2. Des del servei EAL, amb QUI cal centrar la intervenció de l'educador per fer itinerari 
laboral?  

A. Amb qui proposi la Treballadora Social referent. 
B. Únicament amb el membre de la família que faci la demanda d'ocupació. 
C. Amb qui tingui dificultat per trobar feina i no tingui cap ingrés. 
D. Amb els dos membres de la família desocupats i de forma separada. 

 

3. En el cas que es consideri que l'educador/a ha de fer un o dos itineraris de recerca de 
feina en quins aspectes incidirà? (assenyala dues respostes) 

En el cas que es consideri que l'educador/a ha de fer un o dos itineraris de recerca de 
feina en quins aspectes incidirà? (assenyala dues respostes) 
 
A. En el coneixement del món laboral, de les tècniques d’estudi i dels canals d’accés al 

sistema educatiu.  
B. En l’ajustament d’expectatives, la millora de la comunicació verbal i no verbal i en 

l’actitud positiva vers la recerca. 
C. En guanyar seguretat personal, fer recerca activa de feina i preparació d’entrevistes de 

selecció. 
D. En la millora del coneixement social, l’adquisició de tècniques de comunicació. 

 
 

4. De quina manera es plantejaria l'educador laboral l'itinerari de recerca de feina per a 
millorar competències personals i laborals? 

 
A. Amb sessions grupals de recerca activa de feina i pràctiques en centres ocupacionals.  
B. Amb tutories individuals i prospecció d'empreses. 
C. Amb sessions grupals de recerca activa de feina i tutories individuals. 
D. Amb l'acompanyament a les empreses en la recerca i adaptació del lloc de treball. 
 
 

5. En la programació de sessions grupals per fer itineraris de feina, les sessions que fan 
referència a l'autoconeixement i habilitats comunicatives, han d'incloure:  

 
A. La discapacitat, la imatge personal, definir el perfil professional i els aspectes bàsics de 

la comunicació verbal i no verbal. 
B. El currículum vitae i què s'ha de fer en una entrevista de selecció. 
C. L' acompanyament a les entrevistes de feina i possibilitats de pràctiques en empreses. 
D. Les pràctiques amb els canals de recerca de feina, l'organització i la gestió del temps. 

 
 

6. Les tècniques de recerca activa de feina, inclouen / desenvolupen en les seves sessions, 
individuals i/o grupals, matèries relacionades amb (assenyala dues respostes): 
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A. La situació del mercat laboral i l'entrevista de selecció amb simulacions de la mateixa. 
B. El currículum vitae, la carta de presentació, com atendre trucades, i pràctiques de 

recerca de feina per internet a través de l'OTG. 
C. Autoconeixement dels punts forts i febles i anàlisi dels factors personals dels qui depèn 

trobar feina. 
D. Estudis de mercat, plans d’empresa per a nous emprenedors/es, i pràctiques de recerca 

de feina. 
 

 
7. En les tutories individuals d'itinerari laboral del Roger, en quins aspectes cal fer major 

incidència? 
 

A. En la millora de la higiene personal i relacions socials. 
B. En l'autonomia i seguretat personal per trobar feina en l’entorn laboral ordinari. 
C. En la recerca d'un Centre Especial de Treball per tenir treball protegit. 
D. En les competències tècniques i funcionals que necessiti per la feina protegida. 

 
 
8. En l’elaboració d’un Itinerari laboral pel Roger, quina de les següents actuacions és 

prioritària?: 
 

A. La derivació a un servei de logopèdia i taller d'expressió. 
B. La definició de perfil professional i capacitació amb formació per al perfil escollit. 
C. L' acompanyament en la recerca intensiva de feina amb utilització d'internet. 
D. La derivació cap el treball protegit en un CET. 

 
 
9. En les tutories individuals d'itinerari laboral de la mare, la Sra. Mercè, en quins aspectes 

s’ha d’incidir?: 

 
A. Treballar la motivació, i expectatives d'emprenedoria. 
B. Realitzar el seguiment del trastorn de salut mental. 
C. La re-organització familiar i relacions veïnals. 
D. Totes son correctes. 

 
 
10. Creus que en l'itinerari d'intervenció de l'educador/a social amb la mare hauria de 

plantejar com a objectiu trobar feina en entorn ordinari que li permeti renunciar a la PNC 
(pensió no contributiva): 

 
A. Sí, doncs trobar feina en entorn normalitzat ordinari li permet millorar i normalitzar la 

seva situació econòmica i cotitzar a la Seguretat Social.  
B. No, donat que la PNC li dona una seguretat econòmica que li és d'ajuda en el seu 

equilibri mental.  
C. No el tindria com a objectiu, però sí treballaria la seva ocupabilitat del temps. 
D. Malgrat es pot plantejar, és massa difícil d'aconseguir per tant no ho plantejaria com a 

objectiu de treball. 
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11. Creus que l'itinerari formatiu del Roger s'ha d'enfocar vers l'objectiu de treballar un 
projecte d'emprenedoria col·lectiva? 

 
A. Sí, cal acceptar qualsevol iniciativa de treball en l'entorn que sigui.  
B. Sí, l'entorn societari és idoni per a la seva formació. 
C. No, l'itinerari formatiu i de capacitació s'ha d'orientar per aconseguir una feina a 

desenvolupar de forma autònoma.  
D. No, en Roger no necessita un itinerari formatiu, necessita ocupabilitat laboral.  

 
 
12. Quines pautes cal tenir en compte referent a la comunicació amb en Roger? 

(assenyala dues respostes) 
 

A. Cal utilitzar un llenguatge senzill i directe, evitant els conceptes abstractes.  
B. Es poden utilitzar conceptes abstractes sempre i quan es posin exemples pràctics i 

comparacions. 
C. Cal dirigir-se al Roger amb llenguatge d'adult acompanyat amb llenguatge no verbal i 

gestual.  
D. Cal parlar molt lent i mantenir la mirada. 

 
 
 
 
 

 
En el temps que el Roger ha estat portat per l'EAL i en el seguiment del seu itinerari d'inserció es va 
incloure la preparació i presentació del jove a oposicions per entrar a treballar a l'Institut Municipal 
de Parcs i Jardins (IMPJ). El Roger es va treure per concurs públic una plaça d'Auxiliar de 
Jardineria a la brigada de manteniment de l'IMPJ. Paral·lelament, el Roger ha iniciat amb l'EAL un 
curs per treure's el nivell B de català amb el Consorci de Normalització Lingüística. 
 

 
 
13. L'Educador Social en la seva intervenció de suport ha de: 
 

A. Dur a terme actuacions de seguiment puntual segons la demanda de la persona 
treballadora. 

B. Fer actuacions de revisió no intensiva ja sigui en el lloc de treball o en les dependències 
IMPD. 

C. Fer actuacions intensives "in situ" en el lloc de treball que comporten un grau elevat de 
dificultat d'integració laboral i psicosocial. 

D. Fer adaptacions i canvis en el lloc de treball.  
 
 
14. L'Educador Social estableix que la intervenció és de seguiment quan: 
 

A. Es detecta que cal una intervenció indirecta en llocs de treball on no es contempla la 
presència de professionals externs. 

B. Es detecta que cal una intervenció semi intensiva i d'acompanyament amb persones 
amb nivell d'autonomia laboral. 
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C. Es detecta que cal una intervenció diària d'acompanyament a la persona amb 
discapacitat i de relació amb el seu cap immediat. 

D. Es detecta que cal una adaptació del lloc de treball i un treball intensiu amb el cap de 
brigada i la resta de companys.  

 
 
15. L'educador Social en la fitxa de competències professionals del Roger inclou: 

 
A. Competències transversals, tècniques, instrumentals aspectes psicosocials i valoració 

de la necessitat d'intervenció.  
B. Competències transversals, funcions i tasques del lloc de treball i aspectes de relació 

amb l'entorn.  
C. Competències tècniques i instrumentals i valoració del sector laboral. 
D. Competències transversals, tècniques, instrumentals, aspecte personal i relació amb el 

vestit, i valoració de la necessitat d'intervenció.  
 
 
16. Quin dels beneficis que s'exposen a continuació NO és adequat relacionar amb el pla 

d'intervenció fet per al Roger? 
 

A. Millora de la productivitat i disminució de baixes. 
B. Benefici indirecte quan a les relacions socials que poden anar més enllà de la feina. 
C. Millora de l'autoconeixement i autonomia personal. 
D. Benefici directe de millora de comunicació amb la mare. 

 
 
17. Quines pautes donaries al cap de colla per a la integració del Roger a la Brigada de 

l'IMPJ? 
 

A. Donar les instruccions una a una i comprovar que les ha entès. 
B. Fer una demostració pràctica de com fer les tasques encomanades.  
C. Fer l'encàrrec de tasques seguides, explicitant-les de forma lenta i clara. 
D. Les respostes a i b) són correctes. 

 
 
18. Quins aspectes treballaries amb el professor de català per a que el Roger assimili els 

conceptes del curs? 
 

A. Convocar una reunió amb el professor de català per explicar-li la seva situació psico-
social. 

B. Adaptar el llenguatge dels exercicis amb conceptes clars i senzills. 
C. Estar present en algunes de les classes per a donar pautes sobre el llenguatge a utilitzar 

i forma de dirigir-se al Roger. 
D. Les respostes b i c son correctes. 

 
 
19. Com Educador/a, de quina manera creus que es pot treballar la tartamudesa del 

Roger 
A. L’Educador/a ha de fer una derivació, donat que ho ha de treballar un/a logopeda. 
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B. L’Educador/a pot incidir en aspectes d'autoestima, pors, ansietat i llenguatge que facin 
disminuir el quequeig. 

C. Aquest aspecte ho ha de treballar la psicòloga prospectora de l'EAL (Equip 
d’Assessorament Laboral). 

D. Cal derivar-lo a un CSMA (Centre d'Atenció en Salut Mental d'Adults).  
 
 
 
 

 
Des de l'IMPD s'inicia un projecte de formació i acompanyament de 25 persones amb discapacitat 
per a la creació d'una cooperativa d'inserció que gestioni els quioscos en desús de la ciutat.  
 
La Sra. Mercè es presenta a la selecció per a la formació i acompanyament d'aquest projecte i és 
seleccionada.  
 
Per altre costat, des de l'EAL es té l'encàrrec de dur a terme tres processos que son els següents:  
1. Establir perfils de treball i criteris de selecció per a la formació en emprenedoria col•lectiva.  
2. Donar pautes d'atenció sobre les diferents diversitats funcionals als formadors en cooperativisme 
i viabilitat de negoci.  
3. Fer l'acompanyament i tutories necessàries per treballar la relació i cohesió del grup. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Quines competències transversals son necessàries pels perfils del projecte 

quioscos? 
 

A. Atenció al client, pensament analític, compromís professional i domini de càlcul 
funcional. 

B. Habilitats comunicatives, empatia, coneixement d'aplicacions informàtiques i 
responsabilitat. 

C. Atenció al client, habilitats comunicatives, treball en equip i responsabilitat i adaptabilitat. 
D. Pensament analític, compromís professional, recerca d'informació i coneixement de 

riscos laborals. 
 
 
21. Quines competències tècniques son necessàries  pels perfils del projecte quioscos? 
 

A. Coneixement d'aplicacions informàtiques,  de català i anglès i de gestió de situacions 
d'estrès. 

B. Coneixement dels procediments de registre i cobrament, d'aplicacions tècniques 
d'organització del punt de venda i del producte a la venda.  

C. Coneixements d'habilitats comunicatives, de direcció d'equips i de riscos laborals. 
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D. Coneixements de llengua anglesa i de català, responsabilitat i adaptabilitat al lloc de 
venda. 

 
 
 
22. Quins aspectes de la Sra. Mercè son punts forts a ressaltar per a defensar en 

l'entrevista de selecció? 
 

A. Son punts forts el pensament analític, l'empatia i el coneixement del català.  
B. Son punts forts el coneixement d'informàtica, de riscos laborals i la formació en 

emprenedoria.  
C. Son punts forts el compromís professional i els coneixements d'eines de gestió 

administrativa.  
D. Son punts forts l'experiència laboral, les competències tècniques de venda de proximitat 

i les transversals d'atenció al públic. 
 
 
 

23. Un cop iniciada la formació en emprenedoria col·lectiva en sessions diàries de 4h. 
Cap a on s'han d'orientar els objectius i continguts de la mateixa? 

 
A. Han de fer referència a la millora de la qualitat de vida i del revertiment de l'activitat en la 

comunitat. 
B. Han de fer referència a fer un quiosc accessible per a la millora de l'espai públic.  
C. Han de fer referència a la immersió en el projecte empresarial i societari i a treballar la 

dimensió relacional.  
D. Han de fer referència al canvi d'activitat dels quioscos i a la millora de l'espai públic. 

 
 
 
 
 
 
24. Quina pauta indicaries als formadors externs a tenir en compte a l'hora d' organitzar 

les sessions formatives per a les 25 persones seleccionades amb diversos tipus de 
discapacitat? 

 
A. Organitzar les sessions formatives per nivells de comprensió i demanar 

l'acompanyament de l'educador quan es consideri necessari. 
B. Concentrar el contingut de sessions en 2 dies i deixar-ne 2 més per resoldre dubtes.  
C. Fer dos grups (un de 12 persones i l'altre de 13) i donar els mateixos continguts al grup 

1 les dues primeres hores de formació i al grup 2 les dues hores restants.  
D. Que recullin els dubtes creats en les sessions i ho traslladin a l'EAL.  

 
 
25. Quin seguiment cal tenir en compte quant al trastorn de Salut Mental de la Sra. 

Mercè?: 
 

A. Cal mantenir la coordinació amb la Treballadora Social del barri per la situació de 
vulnerabilitat social.  
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B. Cal cercar noves activitats que la mantinguin ocupada al marge de la formació en 
quioscos. 

C. Cal derivar-la a grups de medicina alternativa i meditació per a incidir en el seu equilibri 
mental.  

D. Cal mantenir la coordinació amb el CSMA i la Fundació JOIA pel seguiment i vinculació 
al tractament que la manté compensada.  

 
 
 
PREGUNTES DE RESERVA 
 
26. Des del servei EAL, a qui caldria citar en la primera entrevista d'exploració i 

coneixement? 
 

A. Cal citar al fill sol. 
B. Cal citar a la mare sola. 
C. Cal citar a la mare i al fill per separat. 
D. Citar a la mare, al fill i a la Treballadora Social que deriva el cas. 

 
 
27. El Roger es va treure per concurs públic una plaça d'Auxiliar de Jardineria a la 

brigada de manteniment de l'IMPJ. És necessari establir un protocol d'acollida de noves 
incorporacions de persones amb discapacitat a l'IMPJ (Institut Municipal de Parcs i 
Jardins) que incorpori la figura de l'Educador Social de l'IMPD? 

 
A. No, ja que és RRHH de l'IMPJ qui fa el contracte amb la persona. 
B. No, l'IMPD ha de col·laborar amb l'IMPJ en el disseny del concurs de selecció adaptat 

però no en l'acollida després de la contractació. 
C. Sí, però el protocol s’haurà d’aplicar en casos molt específics a petició de l'IMPJ. 
D. Sí, i garantir la seva presència a la brigada de destí durant un temps per valorar la 

necessitat d'intervenció.  
 
 
 
 
 
28. Per establir la intervenció en el lloc de treball a una brigada de Manteniment de Parcs 

i Jardins cal: 

 
A. Que hi hagi petició per part del cap de colla de la brigada o que ho detecti el propi/a 

Educador/a amb el Roger.  
B. Que els companys de treball demanin intervenció. 
C. Que el Roger faci la demanda al cap de colla. 
D. Que el conservador de Parcs i Jardins contacti amb l'IMPD.  

 
 
29. Quins perfils professionals cal establir per la selecció de la formació en emprenedoria 

del projecte quioscos? 
 

A. Responsable, auxiliar, coordinador/gestor de punts de venda i administratiu/va.  
B. Director, economista i auxiliar de venda. 
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C. Auxiliar de venda, secretari, coordinador i tècnic auxiliar.  
D. Jurista , gerent i gestor administratiu. 

 
 
30. En les sessions grupals del projecte quioscos portades pels Educadors/es de l'EAL, 

en quins aspectes cal donar més importància? 
 

A. Cal treballar aspectes per a la constitució d'una cooperativa, com estatuts, registre i 
altres tràmits. 

B. Cal treballar el pla de viabilitat de negoci dels quioscos. 
C. Cal incidir en els aspectes de relació, obertura i confiança dels participants per a la 

resolució de conflictes que puguin sorgir.  
D. Cal treballar un projecte d'economia social i solidària. 
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SEGONA PROVA. PROVA PRÀCTICA 
 
 

SUPÒSIT NÚMERO 2.  
 

 

Cas 1 
 
En el marc d’una sessió grupal, amb nois i noies d’un Institut, que realitzen els educadors del CSS 
sobre sexualitat, una noia de 15 anys els hi comenta en privat que com a conseqüència del que 
han treballat a la sessió s’ha adonat que està patint abusos sexuals per part d’un oncle i que no ho 
ha explicat a ningú. 
 

 
 
1. Per valorar el nivell de risc escull quina de les següents preguntes seria determinant: 
 

A. Període de temps que fa que es produeix. 
B. Domicili de la persona abusadora. 
C. Quin es el motiu pel qual no ho ha explicat a ningú. 
D. Que ha fet per resistir-se a l’abús. 
 

 

2. Com tractaries el tema en la sessió grupal (assenyala dues respostes): 

 
A. Ja que ha aparegut a partir del treball grupal li demanem  a la noia que compartís amb la 

resta la seva situació per fer un abordatge a l’espai de tutoria. 
B. Ja que ha aparegut a partir del treball grupal es demanaria a la noia en privat si ho volia 

compartir amb la resta del grup. 
C. S’aprofitaria per treballar en una altre sessió amb el grup els abusos sexuals, tot i que no 

era l’objectiu del projecte, sense comprometre a la noia. 
D. Preguntaríem directament si algú dels membres del grup han patit en algun moment 

abusos sexuals. 
 

 

3. En el cas de que l’escola fos coneixedora de la situació que hauria d’haver fet aquesta 
per posar-ho en coneixement dels serveis socials? 

 
A. Si l’abús s’ha produït les darreres 72 h la direcció del centre es posarà immediatament 

en contacte amb un centre hospitalari.  
B. Si l’abús s’ha produït les darreres 72 h la direcció del centre es posarà immediatament 

en contacte amb EAIA per que actuï d’urgència.  
C. Si l’abús s’ha produït les darreres 72 h la direcció del centre es posarà immediatament 

en contacte amb DGAIA per que actuï d’urgència.  
D. Si l’abús s’ha produït les darreres 72 h la direcció del centre convocarà una comissió 

social.  
 
4. Quins dels següents aspectes NO és imprescindible explorar per  fer la valoració 

diagnòstica d’aquesta situació?:  
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A. La història de la família nuclear i la seva capacitat protectora.  
B. Com, quan i a on s’han produït els abusos.  
C. Historial mèdic de la noia.  
D. Situació familiar del presumpte abusador.  

5. La noia expressa reticències per que es posi la situació en coneixement de la família . 
Com abordaries aquesta situació (assenyala dues respostes): 

 
A. Ho treballaries  exclusivament  amb la noia per respectar la seva voluntat. 
B. Li comunicaries a la noia que es imprescindible posar-nos en contacte amb la seva 

família.  
C. Citaries a la família.  
D. L’acompanyaries al servei hospitalari per verificar l’abús i en el cas de verificar-ho 

informaria a la família. 

 

Cas 2 

 

Des d’un projecte gestionat per un pla comunitari de reforç educatiu del barri, es posen en contacte 

amb l’educadora del CSS a darrera hora de la tarda de dijous, manifestant la següent situació: 

La Marien té 16 anys és nascuda al Pakistan. Fa 3 anys que viu a Barcelona (re agrupament 

familiar). La noia participa en el reforç on assisteix amb una amiga de l’escola concertada on cursa 

els estudis obligatoris. Li agrada l’esport. Derivada per la psicopedagoga del centre escolar . 

A nivell familiar, és la germana petita de 3. Els altres dos són nois. Només un viu al domicili familiar. 

El pare de la Marien treballa al “Bicing” com a operari. La mare no treballa.  

Una tarda que la Marien assisteix al projecte  de reforç escolar, comenta que ha de marxar perquè 

té metge, però que tornarà després de la visita. Als 5 minuts de marxar, es presenta el seu pare 

cridant i preguntant per ella. El pare no atén a raons i es dirigeix cap a la amiga. Aquesta davant la 

reacció del pare, es posa a plorar.  

Una de les educadores del reforç parla amb ella i li explica que la Marien ha anat a casa d’un amic 

del barri. Al poc temps, apareix la Marien què queda impactada per allò que està passant. El pare 

se la vol emportar de males maneres. El germà i uns altres familiars intenten agredir a una de les 

educadores perquè es posa entre mig.  

Arriba la Guàrdia Urbana, davant d’aquests, el pare pacta que la noia tornarà a l’endemà al recurs. 

L’endemà no assisteix, ni al dia següent tampoc. Es  contacta amb l’escola on informen que el pare 

ha anat a l’escola per comunicar que donin de baixa a la Marien ja que la propera setmana 

marxaran al Pakistan. Davant les preguntes de l’escola, el pare diu que marxen per arreglar un 

tema familiar. 

En paral·lel, la seva amiga diu que no la deixen sortir de casa que la tenen tancada. Ella no ha 

pogut entrar a casa seva. Ha contactat mitjançant el Facebook. La Marien ha escrit que es vol 

suïcidar. Té por de la reacció del seu pare i família. Anteriorment, li havia comentat que el seu pare 

li havia donat algun cop, quan ella no feia allò que tocava. 
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6. Segons els indicadors de situacions de risc i de desemparament que proporciona l’eina 
de cribratge de la DGAIA, quines són les situacions de risc i/o desemparament que 
presenta la Marien?:  

 
1. situació compatible amb maltractament físic 

2. situació compatible amb negligència 

3.  situació compatible amb maltractament psíquic i emocional 

4. situació compatible amb abús sexual 

5. situació compatible amb maltractament prenatal 

6. situació compatible amb abandonament 

7. situació compatible explotació sexual, delictiva o laboral 

8. situació compatible amb submissió quimico/farmacèutica / síndrome de Münchausen per poders 

9. Risc/mutilació genital femenina (MGF) 

10. Incapacitat de contenir conducta de l’infant o l’adolescent 

11. Instrumentalització de l’infant o l’adolescent en el conflicte entre adults 

12. Violència Masclista 

13.Practiques discriminatòries per raó de gènere, d’orientació sexual o altres 

14.manca d’escolarització, absentisme o abandonament escolar 

15. Circumstàncies en la situació sociofamiliar que condicionen per exercir les funcions de guardador/a 

 

A. 1-3-13 
B. 1-12-14 
C. 3-7-13 
D. 14-3-9 

 
 
7. Davant el risc que la Marien s’autolesioni i/o marxi cap al Pakistan quina seria la primera 

intervenció a realitzar des del nostre servei?: 
 

A. Fer citació a la família amb caràcter preferent. 
B. Avisar a Guàrdia Urbana.  
C. Coordinar amb la direcció del centre de serveis socials. 
D. Trucar al telèfon Infància Respon. 

 

 

8. De les següents propostes quines NO serien les més adients en aquest moment de la 
intervenció per a la Marien?: 

 
A. Realitzar entrevistes individuals per tal d’establir un vincle de confiança amb 

l’educador/a del CSS. 
B. Fer la derivació al Centre de Famílies Adolescents per treballar les habilitats parentals i 

comprendre el procés evolutiu en el què es troba la noia. 
C. Derivació al CSMIJ per garantir un espai de cura terapèutic (autòlisis). 
D. Proposar realitzar una mediació en l’àmbit familiar per restablir la confiança entre ells, 

així com potenciar noves maneres de relacionar-se. 
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9. En paral·lel, a la reunió d’educadores/s del CSS es posa en comú que fent els tallers 
d’afectivitat i sexualitat a l’Institut, un grup de noies d’origen pakistanès, han mostrat 
interès en parlar sobre les relacions afectivosexuals. Quina seria la proposta com a 
educador/a per treballar amb aquestes noies?: 

 
A. Crear un grup d’ajuda mútua entre les noies per esdevenir-se autònomes i projectar-se 

cap a la comunitat. 
B. Proposar fer un grup informatiu amb l’Institut, PIJ i JIP per abordar els temes d’interès 

individual i/o col·lectiu. 
C. Derivar a cada noia al Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats per apoderar-les en la 

vivència d'una sexualitat positiva i responsable. 
D. Iniciar l’escolta de la demanda de les noies per proposar una acció grupal. 

 
 
10. Quina de les següents propostes que ofereix el territori poden ajudar a millorar 

l’autoestima i treballar des de la vessant preventiva la perspectiva de gènere tant de la 
Marien com de la seva família? : 

A. Equip de Criquet per a noies pakistaneses portat pel Pla Comunitari. Grup de noies que, 
amb l’excusa d’aprendre la llengua, també poden expressar les seves inquietuds, pors i 
desitjos com jugar a criquet. 

B. Grup d’aprenentatge d’urdú. Espai d’aprenentatge segur i amb confiança per mantenir el 
lligam amb la família d’origen.  

C. Taller risoteràpia PIAD. oblidar els problemes durant una estona, a atenuar la por, a 
dissipar les preocupacions i ansietats no desitjades, i a ser més tolerants. 

D. Projecte “Passarel·la intercultural”, emmarcat en el cicle A’Donat, es realitza entre 
diferents veïnes, entitats i serveis del barri en ocasió de la celebració del dia 
internacional de les dones. Les dones són referents i volem tenir veu. 

 

Cas 3 

 

Arriba petició d’estudi de risc a CSS per part de  la DGAIA per valorar la situació de risc en la què 

es troba en Mario, ja que des de la l’escola, la tutora manifesta una possible situació de 

maltractament físic per part de la parella de la mare envers ell. En Mario ha explicat que l’Hugo la 

pegat perquè no estava fent els deures. Diu que no és la primera vegada que succeeix. 

La Cristina té 42 anys. Va tenir un fill, en Mario (11 anys), de la seva primera relació de parella. Es 

va separar al poc temps de néixer aquest. La guarda i custòdia és de la Cristina. El pare manté una 

relació esporàdica amb el seu fill.  Posteriorment,  la Cristina, inicia una nova relació de parella amb 

l’Hugo, amb qui té dues filles: la Clara (6 anys) i Maria (4 anys). L’Hugo ha fet les funcions parentals 

amb el Mario des de que van iniciar la convivència.  
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La Cristina manté una relació ambivalent i distant amb els seus pares i la seva germana, qui té 

també dos fills. Pel que fa al vincle entre els avis materns i en Mario és bo. Han donat suport a la 

criança d’en Mario. L’Hugo no té xarxa familiar a Barcelona. 

Cristina treballa com a bibliotecària a una facultat de la universitat de Barcelona. L’Hugo treballa 

com autònom en l’àmbit de la informàtica.  

Els tres infants estan escolaritzats a una escola concertada del barri. Assisteixen amb regularitat. 

En Mario presenta algunes dificultats d’aprenentatge i relació amb els iguals a nivell escolar, està 

sent valorat per possible TDAH. Fa seguiment psiquiàtric i psicològic a l’Hospital Clínic. 

 

11. Davant d’aquesta situació de risc a qui convoques  per iniciar l’estudi d’en Mario?: 
 

A. La tutora. 
B. La Cristina. 
C. La Cristina i l’Hugo. 
D. Pare biològic d’en Mario. 

 

 

12. Quins d’aquests factors vinculats al Mario són de protecció? (assenyala dues respostes): 
 

A. Bona relació avis materns. 
B. Relació amb el pare biològic. 
C. Tenir germanes més petites que conviu en ell. 
D. Estabilitat laboral i econòmica de la família. 

 
 
13. Indica quina d’aquestes problemàtiques detectades s’haurien de prioritzar en la 

intervenció des de la vessant socioeducativa de l’educador/a: 

 
A. Maltractament físic. Poca relació amb el pare biològic. Problemes d’aprenentatge. 

Situació econòmica familiar. 
B. La relació afectiva entre Cristina i Mario. Situació econòmica familiar.  
C. Maltractament físic. Problemes de relació i vincle entre Cristina- Hugo- Mario i 

germanes. Problemàtica de relació amb els iguals i aprenentatge. 
D. La relació afectiva entre Hugo i Mario. Problemes d’aprenentatge. Situació 

socioeconòmica. 
 

 

14. Quins d’aquests elements tindries en compte per al primer contacte amb en Mario? 
(assenyala dues respostes): 

 
A. Acordar amb la Cristina què li parlarà al Mario sobre el motiu de la trobada amb 

l’educador/a social del CSS. 
B. Crear un clima assertiu per a que en Mario vulgui tornar. Situar-lo en per què està en el 

servei. Som l’equip que el pot rescatar d’aquesta situació. 
C. Proposar una trobada al domicili amb l’Hugo, la Cristina i en Mario per parlar obertament 

sobre els fets que han succeït.  
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D. Proposar un espai d’exploració conjunt amb la Cristina i en Mario que permeti, entre 
altres, escoltar-se l’un a l’altra al mateix temps que aporta informació útil sobre la 
interacció entre tots dos. 

 

 

Durant l’entrevista de diagnòstic, la Cristina manifesta que des de fa un parell d’anys, la relació amb 

l’Hugo està passant per un mal moment. Les discussions són freqüents. La Cristina se sent 

humiliada, fins i tot, li ha donat algun cop.  

En Mario ha presenciat alguna d’aquestes situacions i ha defensat a la mare davant del pare. Mai 

ha denunciat cap agressió. Només ha tramitat la baixa laboral, quan la situació li ha sobrevingut.  

 

 

 

15. Des del Servei d’Atenció i Recuperació i Acollida de Violència Masclista, com planteges 
la intervenció?: 

 
A. Participar en el grup de mares i infants del SARA. 

B. Derivar al PIAD i derivar al taller de Resiliència. 

C. Passar per primera vegada el test RVD.  

D. Cap de les anteriors es correcta. 

 

Cas 4  

 

Família itinerant (pare-mare i quatre fills amb edats compreses entre els 5 i els 15 anys) atesa per 

un servei específic de l’Ajuntament de Barcelona encarregat d´atendre a famílies que viuen a 

assentaments . Participen en un programa de re allotjament i es traslladen a viure a un pis de 

lloguer social, degut al canvi d´ubicació i a criteris de vinculació territorial es decideix el traspàs del 

cas a  CSS de territori. La informació que disposem dels infants es la següent : 

- Dumitru : 15 anys , no assisteix a l’Institut per que es dedica a ajudar a la família en la recollida de 

ferralla. 

- Sofia: 13 anys , te cura del germà petit , assisteix a l’institut tot i que gairebé sempre arriba tard 

per que acompanya als germans a l’escola. 

- Biorel: 4 anys, presenta un retard evolutiu i te dificultats d’agressivitat amb els altres nens i nenes.  

 

Tots presenten manca d’hàbits d’higiene, alimentació i salut. 

 

 

16. Per fer el diagnòstic d’aquest cas hem de tenir en compte : 

 
A. La valoració i judici interpretatiu realitzat pels professionals. 

B. Els recursos existents i disponibles a aplicar en la intervenció. 
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C. La capacitat i el rol dels professionals que realitzaran la intervenció. 

D. L’evolució del cas en el supòsit de la no intervenció.  

 

 

17. Quins serien els aspectes rellevants a tenir en compte en el moment de fer el traspàs 
d’un servei a l’altre? (assenyala dues respostes): 

 
A. Intensitat de la intervenció socioeducativa. 

B. Nombre de gestions fetes amb l’escola. 

C. Acords pactats amb la família en relació als infants. 

D. Activitats de lleure que realitzen els infants. 

 
 
 
 
 
 
18. A la intervenció s’incorpora com a recurs una Treballadora Familiar. Quin dels següents 

enunciats seria el principal objectiu a treballar?: 
 

A. Acompanyament per a fer gestions i tràmits. 

B. Garantir la puntualitat dels infants a l’escola. 

C. Treballar pautes educatives amb els pares. 

D. Garantir la higiene personal dels infants.  

 

 

19. Quins d’aquests supòsits correspon a un objectiu a treballar amb els infants? 

 
A. Aconseguir l’assistència regular als centres escolars.  

B. Millorar els hàbits alimentaris. 

C. Garantir el seguiment mèdic dels infants.  

D. Treballar la motivació formativa i laboral dels adolescents. 

 
20. Ens arriba un informe de la Guardia Urbana en el que troben a en Dumitru amb una 

bicicleta robada. Quins d’aquests supòsits son factors de protecció? (assenyala dues 
respostes): 

 
A. Els pares li resten importància. 

B. El pare expressa que el faran retornar al país d’origen. 

C. La mare demana que dels del nostre servei parlem amb el jove. 

D. Entomen la situació i s’acullen a les mesures de reparació proposades. 

 
 

Cas 5 
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En el marc d’una sessió participativa del pla comunitari del barri,  els  veïns i veïnes que participen, 
expressen que hi ha un cert malestar veïnal,  que es materialitza en l’ús inadequat que fan de 
l’espai públic, un grup d’infants i joves tant en horari escolar com extraescolar. Les conductes es 
concreten en consum de begudes alcohòliques, jocs agressius  i manca de respecte cap als 
vianants. El barri  disposa de recursos específics pels diferents sectors de població. 
 

 
21. Quina d’aquestes propostes seria adequada per iniciar l’abordatge d’aquesta situació 

des d’una mirada comunitària?: 
 

A. Contactar amb la GU de proximitat per identificar els nois i noies. 

B. Iniciar un diagnòstic participatiu amb els agents implicats. 

C. Proposar la intervenció dels equips d’A partir de Carrer. 

D. Proposar la intervenció dels serveis de gestió de conflictes.  

 

22. Quin seria el rol del CSS en el projecte que se’n derivi?: 
 

A. Adoptarà una posició de lideratge envers als serveis que participen. 

B. Deixar que el lideratge fos dels veïns i veïnes i entitats del territori. 

C. Formarà part de l’equip motor del projecte com un agent del territori.  

D. Totes son valides.  

23. Des de la perspectiva del CSS, quin d’aquests enunciats NO es correcte tenint en compte 
la situació plantejada?: 

 
A. El CSS facilitarà la participació de la població garantint el caire inclusiu. 

B. Aportarà coneixement útil de les problemàtiques socials del barri. 

C. El rol de l’educador/a social es el mes adient per aquesta tasca. 

D. Aportaria les dades disponibles al CSS del grup de joves. 

 
 
24. Com abordaries l’absentisme escolar que es dedueix de la situació plantejada? 

(assenyala dues respostes): 
 

A. Des del grup motor es farà una comissió de seguiment del problema. 

B. La Guardia Urbana realitzarà una filiació dels nois i noies conjuntament amb els 

educadors. 

C. S’intentarà contactar amb els infants i joves des dels educadors/es socials. 

D. Es cercarà informació dels absentistes a les Comissions socials.  

 
 
25. Quines de les següents actuacions defineixen el rol dels serveis i agents que formen el 

pla comunitari?(assenyala dues respostes): 
 

A. Vetllar per que serveis socials faci la intervenció. 

B. Distribuir rols i funcions a partir del diagnòstic realitzat. 
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C. Elaboració d’una acció compartida per tots els agents del PDC (Pla de 

desenvolupament comunitari). 

D. Crear una comissió de tècnics implicats.  

 
 
PREGUNTES DE RESERVA  

26. Respecte al Cas 1, quin servei creus que hauria de verificar l’abús sexual?  
A. EFI 
B. UFAM 
C. EAIA 
D. CDIAP 

 
 
27. Respecte al Cas 2, quina de les següents hipòtesis és mes adient per iniciar la 

intervenció i valorar la possible situació de risc de la Marien, tenint en compte la cultura 
pakistanesa?: 

 
A. La Marien és una adolescent que està en plena etapa d’enamorament. No accepta els 

límits familiars.  
B. La família de la Marien té por que es quedi embarassada, la vol protegir de possibles 

situacions de risc amb joves de la seva edat. 
C. La família ha pactat un possible matrimoni amb un familiar o amic del seu país d’origen.  
D. La Marien s’està rebel·lant, està coneixent una nova cultura i vol viure segons els 

canons de la cultura occidental. 

 

28. Respecte al Cas 3, quines d’aquestes eines metodològiques utilitzaries tenint present 
l’edat i l’etapa evolutiva d’en Mario per afavorir que se senti relaxat i distès per expressar 
la situació viscuda? (assenyala dues respostes): 

 
A. Qüestionari RVD-BCN. 
B. Tècniques prospectives: dibuix, role-playing amb play mòbil. 
C. Entrevista pautada i tancada. 
D. El relat. 

 
 
29. Respecte al Cas 4, quin servei creus que hauria d’atendre a en Biorel segons el decret 

261/2003 del 21 d’octubre?: 
 

A. EAP 
B. CSMIJ 
C. CDIAP 
D. Cap dels anteriors 
 

 
30. Respecte al Cas 5, quins d’aquests objectius NO podrien formar part de l’acció 

comunitària?: 
 

A. Aconseguir que l’espai sigui utilitzat per totes les veïnes i veïnes.  
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B. Transformar l’espai en un casal de joves. 
C. Aconseguir la convivència intergeneracional en l’espai.  
D. Transformar urbanísticament l’espai.  
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SEGONA PROVA - PROVA PRÀCTICA 

 
SUPÒSIT NÚMERO 3.  
 

 

L’estudi de la situació familiar va ser encarregat a l’EAIA per part de la DGAIA com a estudi ordinari 

a arrel d’un incident en el que  la mare va agredir físicament la seva filla Berta. 

La Berta té 9 anys. Està diagnosticada de TDAH i fa seguiment al CSMIJ.. En relació a l’escolaritat 

assisteix regularment a una UME. Presenta conductes disruptives a casa i a l’escola. 

 

El seu germà Toni té 5 anys. Assisteix a una escola ordinària i no fa seguiment a cap recurs de 

salut mental. Mostra dificultats en l’aprenentatge. 

Al nucli familiar hi viuen també la seva mare, la Sra. Cristina, i el seu pare, el Sr. Gabriel. La Sra. 

Cristina i el Sr. Gabriel estan casats. 

 

La Cristina fa tractament al CAS per causa d’un consum abusiu d’alcohol. Actualment, i des de fa 

poc temps, es manté abstinent. Pren medicació ansiolítica. La Cristina havia treballat en el 

departament comercial d’una multinacional. Havia estat una professional d’èxit i el seu nivell sòcio-

econòmic era benestant. 

 

A arrel de la dependència a l’alcohol va perdre la feina. Actualment treballa en una empresa petita i 

el seu nivell d’ingressos econòmics és molt més baix que antigament. 

La Sra. Cristina és força organitzada: organitza i gestiona l’agenda familiar, manté la vivenda en 

bones condicions d’ordre i higiene i s’ocupa de les gestions externes. Tot i això és una mare poc 

afectuosa i amb poca paciència amb els seus fills. En ocasions es desborda i els escridassa. En 

alguna ocasió ha agredit la Berta. 

 

El Gabriel pateix seqüeles pel consum abusiu d’alcohol (dificultats en la parla i al caminar). Fa 

temps que es manté abstinent i va ser donat d’alta al CAS. També va perdre la feina per la seva 

addicció a l’alcohol i des d’aleshores no treballa. Està intentant gestionar una prestació econòmica. 

És un pare afectuós però no assumeix cap responsabilitat en la dinàmica habitual de la família. 

Actualment viuen a Barcelona, en un pis gran i lluminós que van comprar quan la seva situació 

econòmica era millor, però estan pendents d’un desnonament per impagaments de la hipoteca. Els 

SSB donen suport en aquest àmbit. 

 

Els pares de la Sra. Cristina van morir fa temps. El Sr. Gabriel no té contacte amb la seva família 

extensa des de fa anys. 

 

Un germà de la Sra. Cristina, en Carlos, i la seva parella donen suport a la família i s’emporten la 

Berta i el Toni els diumenges a casa seva. Aquests oncles tenen una situació normalitzada, viuen 

en una urbanització d’un municipi a prop de Barcelona i tenen 2 filles pròpies de 6 i 8 anys. 
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Tot i mostrar certes resistències a la intervenció de l’EAIA els pares reconeixen les dificultats, han 

assistit regularment a les entrevistes amb l’EAIA i han seguit algunes de les indicacions que l’EAIA 

els ha fet. 

 

 

Durant l’estudi s’ha establert una metodologia de treball en xarxa amb el CSMIJ, la UME, l’escola 

del Toni, el CAS i el CSS de referència. 

L’EAIA ha finalitzat l’estudi de la situació familiar i ha fet proposta de COSE per ambdós germans. 

Donat que una part dels objectius del pla d’intervenció son objectius educatius l’equip ha valorat 

conjuntament que l’educador/a de l’EAIA serà el/la principal referent tècnic de la família i 

s’encarregarà també de la gestió de l’expedient. 

 

 

1. Tenint en compte el cas, quan la DGAIA encarrega l’estudi de la situació familiar a l’EAIA, 
quin tipus d’expedients administratius s’obren? 

 
A. La DGAIA obre expedients informatius. 
B. La DGAIA obre expedients de desemparament. 
C. L’EAIA obre expedients de risc. 
D. La DGAIA obre expedients de tutela. 

 

 

2. En funció de la normativa vigent, l’EAIA hauria d’haver finalitzar l’estudi d’aquesta 
situació familiar en un període de: 

 
A. No hi ha cap temporalitat. Es finalitza l’estudi quan l’EAIA té suficients elements per fer 

la proposta més adient. 
B. 9 mesos. 
C. 1 any. 
D. 6 mesos. 

 

 

3. Concretament en aquest tipus d’estudi: 

 
A. L’ EAIA té com a màxim 15 dies, entre la entrada del cas i la primera citació a la família. 
B. L’ EAIA té 1 mes com màxim, entre la entrada del cas i la primera citació a la família. 
C. L’ EAIA té 2 mesos com a màxim, entre la entrada del cas i la primera citació a la 

família. 
D. No existeix cap termini establert. 

 

 

4. La relació i la intervenció de l’EAIA amb aquesta família, en tot moment, hauria d’estar 
regida per una sèrie de principis i premisses. Assenyala la resposta correcta:  

 
A. El d’autoritat, i control i ajuda. 



 

26 
 

B. El de transparència, continuïtat i participació activa. 
C. El de vinculació i acomodació. 
D. El de dependència i coordinació institucional. 

 

 

 

 

 

5. En la proposta de Compromís Socioeducatiu (COSE) s’ha tingut en compte la valoració 
del pronòstic. En el procés d’anàlisi, valoració i pronòstic d’aquest cas haurien d’haver 
participat: 

  
A. Referent i correferent. 
B. Referent, correferent, equip interdisciplinari i tutor de l’escola. 
C. Referent, correferent i equip interdisciplinar, amb el suport de la direcció si s’escau. 
D. Referent, coreferent, equip interdisciplinari i supervisor de l’EAIA. 

 

 

6. En aquesta situació familiar assenyala quins 2 son factors de pronòstic de la situació 
familiar: 

 
A. Les característiques de la vivenda familiar. 
B. El reconeixement dels problemes per part dels pares. 
C. El nivell sociocultural dels pares. 
D. El suport de la xarxa de serveis que atenen la família. 

 
 
7. Quins 2 dels següents son factors de protecció de la situació familiar?: 

A. Condicions de la llar. 
B. Relacions i/o suport de la família extensa materna. 
C. Consciència de problema en els pares. 
D. Motivació per al canvi en els pares. 

 

 

8. Tenint en compte la resposta anterior, l’administració competent en aquests tipus 
d’expedients és: 

 
A. L’Ajuntament. 
B. La Generalitat. 
C. L’Estat. 
D. Competència compartida entre la Generalitat i l’Estat. 

 

 

9. La proposta de COSE implica: 
 

A. La assumpció de les funcions tutelars sobre els infants per part de la DGAIA i 
l’atorgament de la seva guarda als pares. 

B. La assumpció de les funcions tutelars sobre els infants per part de l’Ajuntament i 
l’atorgament de la seva guarda als pares. 
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C. La assumpció de les funcions tutelars sobre els infants per part de la DGAIA i 
l’atorgament de la guarda al progenitor més capaç. 

D. Que no existeix una situació de desemparament. 
 

 

10. La proposta de COSE amb seguiment per part de l’EAIA implica: 
 

A. Que es tracta d’una situació de risc lleu. 
B. Que es tracta d’una situació de risc moderat. 
C. Que es tracta d’una situació de risc greu. 
D. Que es tracta d’una situació de risc de desemparament. 

 

 

11. Els COSE son: 
 

A. Documents tècnics de tràmit, com el Pla de Millora. 
B. Actes administratius resolutoris que finalitzen el procediment administratiu. 
C. Documents administratius que regulen la tutela i la guarda dels infants. 
D. Actes administratius que regulen l’inici del procediment administratiu. 

 

 

12. Quan l’EAIA planteja a la família la idoneïtat de la intervenció de l’educador al domicili 
familiar, la mare i el pare manifesten que no estan d’acord. Si els pares no està d’acord 
amb la intervenció educativa que l’EAIA planteja (assenyala dues respostes): 

 
A. Igualment es portarà a terme la intervenció educativa al domicili perquè la família no pot 

decidir si accepta la intervenció o no.  
B. Si el desacord de la família es pot reconduir, es negociarà amb la família per tal 

d’intentar consensuar alguns aspectes de la intervenció educativa. 
C. La no acceptació de la família implica necessàriament el desemparament dels/les infants 

per manca de col·laboració familiar. 
D. Si el desacord de la família no es pot reconduir no es farà perquè és imprescindible 

l’acceptació voluntària de la intervenció educativa al domicili. 
 

 

13. Els informes de seguiment de la situació familiar s’hauran de fer: 
 

A. Al finalitzat la intervenció. 
B. Cada any. 
C. Cada 6 mesos. 
D. Cada cop que es renovin els COSE. 

 

 

14. En aquesta situació familiar, els COSE els han de signar obligatòriament: 

 
A. Els pares i els fills. 
B. El/la progenitor/a més implicat. 
C. Els pares i la Berta perquè en té més de 8 anys. 
D. El pare i la mare. 
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15. Per part de l’Administració, els COSE els han de signar: 
 

A. El/la referent i/o el/la correferent de l’EAIA. 
B. El/la Director/a General de la DGAIA o persona en qui delegui. 
C. Un càrrec de comandament o direcció de l’Administració local. 
D. El/la coordinador/a de l’EFI competent per territori. 

 

 

16. La durada dels COSE serà: 

 
A. Màxim d’un any, prorrogable. 
B. La que l’EAIA valori necessària per superar la situació de risc. 
C. Màxim de dos anys, prorrogable. 
D. Mínim d’un any, prorrogable. 

 

 

17. Els acords que contemplin els COSE estaran motivats: 
 

A. Per la valoració del/de la referent i del/de la correferent del cas. 
B. Pel pla d’intervenció elaborat per l’EAIA i per les opinions i valoracions de la família. 
C. Per la valoració que la família fa de les seves necessitats i dificultats. 
D. Per la valoració consensuada de la xarxa de serveis que atén la família. 

 

 

18. Tenint en compte aquest cas, quins acords ha de recollir el COSE? (assenyala dues 
respostes): 

 
A. Preservar la relació entre la Berta i el Toni, i els oncles i cosins materns. 
B. Aprendre i posar en pràctica estratègies educatives i relacionals adequades a les 

característiques personals dels infants. 
C. La recerca activa de feina per part del pare. 
D. Millorar la relació del Sr. Gabriel amb la seva família extensa. 

 

 

19. Més enllà dels acords formals (mesures) que recull el COSE, l’educador/a ha de definir 
els objectius educatius de la intervenció. Per tal de definir-los correctament caldrà 
concretar: 

 
A. Objectius educatius, grau de compromís de la família, temporalitat i indicadors 

d’avaluació. 
B. Característiques de la situació de desprotecció, consciència de problema, grau de 

cronicitat de la problemàtica familiar, motivació de canvi en els pares, recursos familiars i 
xarxa de suport. 

C. Objectius, contingut. Lloc, professional/equip/Servei responsable i observacions. 
D. Objectius educatius generals, subjectes d’atenció educativa, objectius que cal treballar 

amb cada subjecte, metodologia, recursos, temporalitat de la intervenció i indicadors 
d’avaluació. 
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20. Quines dues d’aquestes funcions serien pròpies de l’educador/a en el marc d’aquesta 
intervenció? (assenyala dues respostes): 

 
A. Acompanyar la Berta al CSMIJ quan els pares no puguin fer-ho. 
B. Acompanyar la família en el procés d’aprenentatge d’estratègies educatives i relacionals. 
C. Acompanyar la Berta i el Toni al parc per disminuir tensions al domicili. 
D. Observar les dinàmiques relacionals que es donen al domicili per concretar els objectius 

educatius. 
 
 
21. Aquest nucli familiar té dret a la prestació econòmica associada als COSE?: 
 

A. Sí sempre i quan els ingressos de la unitat familiar siguin iguals o inferiors a l’indicador 
de renda de suficiència, incrementat en un 30% . 

B. Sí, sempre i quan els ingressos de la unitat familiar siguin iguals o inferiors a l’indicador 
de renda de suficiència. 

C. Sí sempre i quan l’EAIA valori positivament la idoneïtat del cobrament de la prestació en 
aquesta situació familiar i ho comuniqui a la DGAIA. 

D. No perquè la Sra. Cristina disposa d’ingressos econòmics regulars. 
 
 
22. Si, per causa del desnonament, la família marxa a viure a un altre municipi de Catalunya i 

l’EAIA fa el traspàs de l’expedient a l’EAIA de referència del nou territori: 
 

A. L’EAIA receptor de l’expedient continuarà el seguiment dels mateixos COSE entretant 
continuïn vigents, fins a la data de finalització d’aquests COSE. 

B. L’EAIA derivant redactarà un nou COSE, consensuat amb l’EAIA receptor, que 
contempli les particularitats i recursos del nou municipi, en el termini màxim de 2 mesos. 

C. Els COSE actuals es mantindran en vigor per un termini màxim de 3 mesos, fins que 
siguin substituïts per un altre, acordat entre el nou EAIA referent i les persones 
interessades.  

D. Els COSE actuals deixaran de ser vigents i es procedirà al tancament dels expedients. 
 
 
23. Si passat un any des de que es van fer les propostes de COSE el risc ha disminuït i 

l’EAIA valora traspassar el seguiment de la situació familiar al CSS del territori caldrà: 
 

A. Consensuar el traspàs amb els SSB en l’espai d’anàlisi conjunt SSB/EAIA i redactar un 
informe de traspàs. 

B. Comunicar per escrit als SSB el traspàs del seguiment. 
C. Comunicar a la família que s’adreci al CSS del seu territori i demani l’inici del seguiment 

per indicació de l’EAIA. 
D. Demanar verbalment a l’EFI que assigni l’expedient al CSS del territori. 

 
 
24. En quina d’aquestes situacions no es considera que els COSE han finalitzat: 

 
A. Si la família es trasllada a viure a un altre municipi fora del territori de Catalunya. 
B. Si la família es trasllada a viure a un altre municipi dintre del territori de Catalunya. 
C. Si els pares incompleixen reiteradament els acords. 
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D. Si la DGAIA dicta una resolució de desemparament. 
 
 
25. Si passat un any des de que es van fer les propostes de COSE la situació familiar ha 

empitjorat, el risc ha augmentat i l’EAIA valora que cal proposar una mesura alternativa 
als COSE, la primera mesura alternativa que cal explorar és: 

 
A. L’acolliment preadoptiu. 
B. L’acolliment en centre residencial. 
C. L’acolliment familiar en família aliena. 
D. L’acolliment familiar en família extensa. 

 
 
PREGUNTES DE RESERVA 

26. Segons la normativa vigent a quí cal lliurar una còpia dels COSE?: 

 
A.  Als pares i a la DGAIA. 
B. Als pares, a la DGAIA i al professional referent dels SSB. 
C. Als pares, a la DGAIA, al professional referent dels SSB, a les escoles de la Berta i del 

Toni, al CSMIJ i al CAS. 
D. Als pares. 

 
 

27. Si passats uns mesos la Sra. Cristina i el Sr. Gabriel decideixen separar-se, en aquesta 
situació: 

 
A. Cal assessorar ambdós progenitors per tal que regularitzin judicialment una guarda 

judicial compartida entretant estiguin vigents els procediments administratius. 
B. Cal assessorar al progenitor que es consideri més capacitat perquè insti judicialment les 

mesures d’atribució de la guarda. L’EAIA ha de comunicar al jutjat l’existència d’un 
procediment administratiu i les circumstàncies i valoració del mateix. 

C. No cal cap actuació concreta perquè el procediment judicial és independent del 
procediment administratiu. 

D. Cal assessorar ambdós progenitors per tal que no regularitzin la guarda judicialment 
entretant estiguin oberts els procediments administratius. 
 

 

28. En el moment que l’EAIA finalitza l’estudi i proposa els COSE: 

 
A. Es mantenen oberts els mateixos expedients administratius. 
B. Es tanquen els expedients administratius actuals i s’obren expedients de COSE. 
C. Es tanquen els expedients administratius actuals i s’obren expedients de tutela. 
D. Es tanquen els expedients administratius actuals i s’obren expedients de risc. 

 

 

29. Si es proposés un acolliment en família aliena, la proposta realitzada comportaria:  
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A. La suspensió de la guarda dels pares i l’atorgament de la tutela dels infants a les 
respectives famílies d’acollida. 

B. L’assumpció de les funcions tutelars sobre els infants i l’atorgament de la seva guarda a 
la direcció d’un Centre Residencial d’Acció Educativa. 

C. La assumpció de les funcions tutelars sobre els infants i l’atorgament de la guarda dels 
infants a la família aliena acollidora. 

D. L’assumpció de les funcions tutelars sobre els infants i l’atorgament de la guarda dels 
infants a la família extensa acollidora. 

 
 
30. Si es proposés un acolliment en família extensa, i aplicant els criteris de territorialitat 

establerts, el seguiment posterior a la nova mesura administrativa es duria a terme per: 

 
A. L’EAIA del territori corresponent on viuen els pares. 
B. Un Centre Residencial d’Acció Educativa i l’EAIA del territori on viuen els pares. 
C. La ICIF del territori on viuen els acollidors i l’EAIA del territori on viuen els pares. 
D. El SIFE del territori on viuen els acollidors i l’EAIA del territori on viuen els pares. 

 
 


