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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: Convocatòria TM Treball Social 
- On posa Nom Prova: Prova Pràctica. 
- On posa Data:  
- 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.  
 
 
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. 

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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SUPÒSIT PRÀCTIC 1 

 

La Sra. Maria (43 anys) es va casar amb el Sr. Juan i l’any 2001 i van tenir un fill, en Carlos, que 

ara té 17 anys d’edat. Al cap d’uns anys es van separar i mare i fill passen a viure amb els avis 

materns. 

L’any 2005 la Sra. Maria comença una altra relació de parella amb el Sr. Jacinto. Van tenir dos 

fills: El Cristian que actualment té 11 anys i la Irene de 10 anys. 

Els serveis socials coneixen el cas l’any 2017 per demandes econòmiques de la mare i per 

dificultats de conducta de la filla. Els Serveis Socials arran de la seva intervenció detecten:  

 Problemes de toxicomanies de tots dos pares. La Sra. Maria ha realitzat tractaments de les 

toxicomanies, però sovint recau. 

 El fill gran, Carlos, viu amb els avis materns fa 3 anys i la Sra. Maria es mostra d’acord. El 

pare biològic viu fora de Catalunya i la relació pare-fill és molt escassa. 

 Inestabilitat en la relació de parella, amb diferents episodis de separacions i reconciliacions. 

L’any 2015 la parella se separa definitivament. La Sra. Maria i els fills deixen el domicili 

familiar i s’instal·len a casa dels avis materns. Hi ha un conveni regulador en el qual el Sr. 

Jacinto es fa càrrec dels infants els caps de setmana cada 15 dies. 

 La Sra. Maria de tant en tant té alguna feina puntual, però no té ingressos econòmics fixes. 

 La Sra. Maria compta amb el suport de la seva germana i cunyat que l’ajuden 

econòmicament i emocionalment. Es fan càrrec dels nens a temporades. 

L’any 2018 els Serveis Socials Bàsics (en endavant SSB) porten el cas a l’espai de treball conjunt 

amb els Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (en endavant EAIA), ja que valoren que 

els infants es troben en situació de risc greu. L’escola dels dos fills petits, el Cristian i la Irene, ha 

informat a la Direcció General d’Atenció a la Infància (en endavant DGAIA) i als Serveis socials de: 

consum d’alcohol de la Sra. Maria, de les importants dificultats en la convivència diària a casa dels 

avis donada l’agressivitat de la Sra. Maria que en alguna ocasió ha donat un cop als avis.  

La Sra. Maria ha iniciat una nova relació de parella, ha marxat del domicili, deixant al Cristian i a la 

Irene a càrrec dels avis, que ja viuen amb el fill gran, el Carlos. Els SSB informen que la Sra. 

Maria no accepta el Pla de treball que se li ha ofert i deixa d’assistir a les entrevistes. L’EAIA inicia 

la seva intervenció amb la família. 

La Sra. Maria no reconeix el consum i no vol anar al Centre d’Atenció i Seguiment a les 

Dependències (en endavant CAS). Es troba malament de salut. Ha estat en diversos centres de 

desintoxicació. Té molta ansietat. Entén que els seus fills han patit molt. Proposa als avis materns 

com a acollidors de Carlos i als oncles materns pel Cristian i la Irene. També parla d’uns tiets 

paterns que es podrien fer càrrec. 

La Sra. Maria viu al barri de Sant Andreu i la família extensa també viu al barri de Sant Andreu, 

molt a prop de la Sra. María. El Sr. Jacinto viu a Cornellà. 

El Sr. Jacinto compleix els acords del conveni regulador i li agradaria passar més temps amb els 

seus fills (Cristian i Irene), però no es pot fer càrrec d’ells. Nega tenir problemes pel consum 
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d’alcohol. Les condicions de l’habitatge són força dolentes. Ha passat llargues temporades a l’atur, 

però ara ha trobat una feina temporal. Posa resistències a anar al psicòleg i al CAS. 

 

INFANTS 

El Carlos viu des de fa anys amb els avis materns. És un noi introvertit, amb baixa autoestima. 

Manté escassa relació amb el pare, Sr. Juan. Està estudiant un grau mig d’informàtica amb bons 

resultats. Presenta problemes de depressió i ansietat. Acudeix al psicòleg. Té bon vincle afectiu 

amb la mare i avis materns. 

El Cristian viu a temporades amb la mare, amb els avis materns o amb el pare. A l’escola va molt 

justet i a vegades mostra comportaments disruptius per cridar l’atenció. Últimament té un aspecte 

deixat i brut. Ha presenciat conflictes greus, ja que ha vist la mare beguda i protagonitzant 

conflictes amb els avis. És conscient dels problemes que l’envolten. Té problemes a nivell 

relacional amb els amics. S’estima als seus pares i es preocupa molt per la seva mare. 

La Irene viu a temporades amb la mare, els avis materns o el pare. Presenta conducta hiperactiva, 

dificultats de concentració i un baix rendiment escolar. Va al psicòleg. També ha estat testimoni 

dels conflictes familiars. 

Finalment, l’EAIA valora com a finalització del procés d’ estudi, realitzar una proposta alternativa a 

l’atenció dels infants pels seus progenitors. 

 

PREGUNTES  

1. El traspàs d’aquest cas a l’EAIA és adient si aquesta valoració s’ha fet des de: 

A. Exclusivament els SSB. 

B. Els SSB i l’EAIA a l’espai de treball d’anàlisi conjunt d’Infància en Risc. 

A. Exclusivament l’EAIA. 

B. Els SSB i l’EAIA en el marc de les coordinacions habituals que mantenen tots dos serveis. 

2. Qui és el responsable d’obrir l’expedient a SINIA i quin tipus d’expedient administratiu 

s’obre? 

A. La DGAIA obre expedient informatiu. 

B. La DGAIA obre expedient de desemparament. 

C. L’EAIA obre expedient de risc. 

D. La DGAIA obre expedient de tutela. 

3. D’acord amb la normativa vigent, l’EAIA realitzarà: 

A. Estudi ordinari. 

B. Estudi prioritari. 

C. Valoració de mesures cautelars de protecció de l’infant. 

D. Estudi preferent. 
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4. Amb relació a l’expedient administratiu: 

A. L’expedient administratiu no caduca i cal realitzar sempre informe proposta. 

B. L’expedient administratiu no caduca i cal realitzar sempre informe de síntesi avaluativa. 

C. L’expedient administratiu no caduca. 

D. L’expedient administratiu caduca a l’any. 

5. Amb relació a l’expedient administratiu i a la normativa vigent, l’EAIA, haurà de 

finalitzar l’estudi d’aquesta família en un període de: 

A. No hi ha caducitat. 

B. 6 mesos. 

C. 6 mesos, tot i que prorrogables, una única vegada, per 6 mesos més. 

D. 9 mesos. 

6. Quin termini té l’EAIA entre l’entrada del cas i la primera citació a la família? 

A. L’ EAIA té com a màxim 15 dies, entre l’entrada del cas i la primera citació a la família. 

B. L’ EAIA té 1 mes com màxim, entre l’entrada del cas i la primera citació a la família. 

C. L’ EAIA té 2 mesos com a màxim, entre l’entrada del cas i la primera citació a la família. 

D. No existeix cap termini establert. 

7. En el context d’intervenció de l’EAIA quins d’aquests supòsits són correctes? 

(Assenyala dues respostes). 

A. La llei és l’element que atorga als EAIA la funció de valoració i protecció dels infants. 

B. Les primeres trobades entre professionals i família defineixen les mesures de protecció a 

adoptar. 

C. La intervenció dels EAIA generalment no està acompanyada d’una demanda o voluntarietat 

familiar. 

D. L’equip professional no té cap responsabilitat en la solució del problema que pot presentar 

la família. 

8. Quines de les següents respostes recullen els objectius a tenir en compte de la primera 

entrevista amb els progenitors? (Assenyala dues respostes) 

A. Consensuar amb la família el Pla de millora. 

B. Definir l’encàrrec institucional i concretar el motiu d’obertura de l’expedient a l’EAIA. 

C. Facilitar el procés d’acomodació amb la família per fer possible la seva col·laboració i 

consensuar la problemàtica que es vol abordar. 

D. Aconseguir la reconciliació de la parella. 
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9. Per planificar la primera entrevista amb els infants, s’hauran de tenir en compte, 

principalment, variables com: 

A. L’edat i les seves característiques personals. 

B. Els indicadors de risc i de protecció que presenten. 

C. La seva disposició a col·laborar amb l’EAIA. 

D. La relació que mantenen amb els seus progenitors. 

10. El procés d’exploració diagnòstica d’aquesta família haurà de tenir per objectius: 

(Assenyala dues respostes) 

A. Valorar l’evolució del cas en el supòsit de no intervenció. 

B. Valorar la situació socioeconòmica de la família i facilitar els recursos adients. 

C. Obtenir la informació necessària en els àmbits personal, social educatiu, de salut i 

relacional dels infants/família. 

D. Valorar la possible situació de desemparament dels infants. 

11. Quins factors de risc de maltractament es donen en els progenitors en aquest cas: 

A. Alcoholisme i antecedents de maltractament infantil en els progenitors. 

B. Alcoholisme i disciplina parental educativa rígida. 

C. Alcoholisme i esdeveniments familiars estressants. 

D. Alcoholisme i rebuig explícit cap als infants. 

12. Quins indicadors de risc de maltractaments es donen en els infants d’aquesta família? 

A. Manca d’higiene. Problemes de conducta i relació amb els iguals i adults. Absentisme 

escolar. Hiperactivitat. 

B. Manca d’higiene. Baixa autoestima. Hiperactivitat i problemes d’aprenentatge en un dels 

infants. Conductes disruptives. 

C. Dificultats en el control d’esfínters i problemes d’aprenentatge en un dels infants. Rebuig 

explícit cap als infants. 

D. Els progenitors deleguen la seva cura en la família extensa. Tenen poques capacitats 

parentals. Els infants manifesten que pateixen càstig físic i emocional. 

13. Segons els indicadors, quin tipus de maltractament poden estar patint els infants: 

A. Negligència associada a possibles abusos sexuals. 

B. Maltractament emocional i negligència/abandonament. 

C. Maltractament físic i maltractament emocional. 

D. Síndrome de Münchausen per poders. 

14. En aquesta situació familiar assenyala quin podria ser un factor de protecció de la 

situació familiar: 

A. Les condicions de vivenda del pare. 

B. El reconeixement i tractament de la mare respecte al problema d’addiccions. 

C. Absència de factors estressants familiars. 

D. El suport de la família extensa materna. 
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15. Els diferents serveis implicats en el cas acorden una metodologia de treball en xarxa, 

això implica: 

A. Conèixer el diagnòstic de cada servei per actuar independentment però coordinant les 

diferents intervencions. 

B.  L'elaboració d’un diagnòstic consensuat entre tots els serveis. 

C. Només és possible el treball en xarxa quan són serveis de la mateixa administració. 

D. Permet que l’usuari pugui fer totes les demandes en un únic servei independent de les 

característiques de cada un d’ells. 

16. Quines de les següents afirmacions són correctes en relació a les entrevistes 

d’exploració i diagnòstic: (Assenyala les dues respostes correctes) 

A. Són una eina que permet als professionals accedir al coneixement del sistema familiar, les 

seves regles de relació i patrons familiars. 

B. És una eina que ha de tenir una durada de dues hores com a mínim. 

C. És una eina que ha de tenir una durada de 30 minuts com a màxim. 

D. Són una eina també de pronòstic. 

17. El procés d’exploració diagnòstica, suposa: (Assenyala les dues respostes correctes) 

A. La realització d’hipòtesi diagnòstica psicològica, i la coordinació amb el Servei d’Integració 

en Família Extensa. 

B. Una entrevista familiar conjunta de derivació, la realització de entrevistes familiars i amb els 

infants, i una visita a domicili. 

C. La realització d’hipòtesi diagnòstica, la coordinació amb la xarxa de serveis, i la valoració 

interdisciplinar del cas per realitzar la proposta tècnica/administrativa adient. 

D. La realització d’hipòtesi diagnòstica i la realització de un primer informe respecte a la 

situació de l’infant amb la possible proposta tècnica/administrativa. 

18. Senyala quines d’aquestes funcions són específiques del/de la treballador/a social en el 

procés d’exploració diagnòstica d’aquesta família: 

A. Informar sobre la situació relacional, posant l’èmfasi en l’anàlisi dels vincles. 

B. Afavorir el desenvolupament de la personalitat de l’infant i el seu procés de socialització. 

C. Analitzar i ampliar la informació social aportada pels SSB i altres serveis. 

D. Assessorar i orientar sobre les intervencions que requereixen una actuació especial 

relacionada amb la salut psíquica dels infants i les seves famílies. 

19. Quines variables de pronòstic valores que es donen en aquest cas? (Assenyala dues 

respostes) 

A. La gravetat dels maltractaments. 

B. L’existència de violència masclista. 

C. La motivació de canvi en els pares i la consciència de problema. 

D. L’aïllament social i manca de suport familiar. 
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20. En el procés d’anàlisi, valoració i pronòstic d’aquest cas participaran: 

A. Exclusivament el referent i el coreferent. 

B. Exclusivament el referent. 

C. Referent, coreferent i equip interdisciplinari amb el suport de la direcció. 

D. Referent, coreferent, equip interdisciplinari i supervisor de l’EAIA. 

21. Tenint en compte la informació, exploració diagnòstica, i pronòstic del cas, la proposta 

valorativa tècnica i administrativa de l’EAIA, seria: 

A. Proposta de declaració de desemparament, i ingrés en un Centre Residencial d’Acció 

Educativa. 

B. Proposta de declaració de desemparament, i proposta d’acolliment familiar en família 

aliena. 

C. Proposta de declaració de desemparament, i acolliment familiar en família extensa. 

D. Proposta de compromís socioeducatiu amb la mare. 

22. La proposta valorativa tècnica i administrativa de l’EAIA realitzada comportaria:  

A. L’assumpció immediata de les funcions tutelars sobre els infants i l’atorgament de la seva 

guarda a la direcció del Centre Residencial d’Acció Educativa. 

B. La suspensió de la guarda dels pares i l’atorgament de la tutela dels infants a les 

respectives famílies d’acollida. 

C. L’assumpció immediata de les funcions tutelars sobre els infants i l’atorgament de la 

guarda dels infants als familiars acollidors. 

D. La realització del document de compromís socioeducatiu, amb els objectius acordats de 

millora respecte a la situació de la mare. 

23. En aquest cas s’haurà de realitzar entrevistes de devolució, com a requisit legal, amb: 

A. Exclusivament els pares i fills. 

B. Pares, fills, i familiars acollidors. 

C. Exclusivament els pares. 

D. Pares i serveis de la xarxa implicats. 

24. L’informe que s’ha d’elaborar de finalització d’estudi per l’EAIA, en aquest cas, atenent 

a la proposta realitzada, és: 

A. Informe proposta de finalització d’estudi. 

B. Informe de síntesi avaluativa de finalització d’estudi. 

C. Diligència informativa a la DGAIA. 

D. Informe de derivació a la DGAIA i Serveis Socials. 
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25. El Pla d’intervenció amb aquesta família s’elaborarà: 

A. Quan els serveis socials bàsics derivin el cas i s’hagin consensuat les accions que cal 

portar a terme. 

B. A partir de la presa de decisions i proposta tècnica i administrativa corresponent per part de 

l’EAIA. 

C. L’EAIA realitzarà el seguiment del Pla d’intervenció realitzat pels Serveis Socials. 

D. El Pla d’intervenció és transversal al llarg de tot el procés d’estudi. 

 

 

PREGUNTES RESERVA 

 

26. 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. Entre d’altres: 

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

B. El de no maleficència, transparència i continuïtat. 

C. El de vinculació i el d’acomodació. 

D. El de dependència i el de coordinació institucional. 

27. Els responsables de la coordinació amb la xarxa de serveis que intervenen amb 

aquesta família seran: 

A. Els professionals de l’EAIA i els professionals de SSB que han derivat el cas. 

B. Només el referent i el coreferent de l’EAIA. 

C. El referent i el coreferent de l’EAIA i els professionals dels diferents serveis de la xarxa. 

D. La direcció i els professionals de l’EAIA. 

28. En aquest cas, per tal d’optimitzar la proposta realitzada i atorgar-li un valor formal i 

simbòlic als compromisos, el Pla de millora caldria que fos signat amb: 

A. Pares, avis i oncles. 

B. Exclusivament els pares. 

C. Pares i infants si fos oportú. 

D. Pares i tots els familiars entrevistats. 

29. Quines de les següents opcions són correctes respecte als continguts que ha de 

recollir el Pla de millora en aquest cas: (Assenyala les dues respostes correctes) 

A. El seguiment acurat del tractament de desintoxicació dels pares. 

B. La realització de teràpia de parella. 

C. El compliment de règim de visites pares i infants. 

D. Acomplir els acords inclosos en el compromís socioeducatiu. 
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30. Segons la proposta realitzada i aplicant els criteris de territorialitat establerts, el 

seguiment posterior a la mesura administrativa, es durà a terme per: 

A. El Centre Residencial d’Acció Educativa, i cada un dels pares als seus respectius EAIA 

territorials. 

B. La Institució Col·laboradora d’Integració Familiar i cada un dels pares als seus respectius 

EAIA territorials. 

C. El Servei d’Integració en Família Extensa del territori on viuen els acollidors i l’EAIA del 

territori on viu la mare,  derivant el seguiment del pare a l’EAIA territorial corresponent. 

D. L’EAIA del territori corresponent on viu la mare. 
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SUPÒSIT PRÀCTIC 2 

 

Durant una comissió social a l’Institut públic del barri, la direcció de l’escola explica als 

professionals de serveis socials la situació de la Laura: 

- És una noia de 15 anys que fa 2on d’ESO (Ensenyament secundari obligatori). Fa 3 setmanes 

va fer un intent d’autòlisi i un ingrés hospitalari, tot i que està fora de perill i ja es troba a casa, 

encara no ha tornat a l’institut. 

- El centre escolar no coneix massa la situació de la família doncs tenen poc contacte amb els 

pares. Expliquen que la Laura és un noia amb poc interès pels estudis, fa un absentisme 

intermitent i no saben si aquest curs podrà assolir els coneixements bàsics. La directora de 

l’institut s’ha entrevistat amb la mare i aquesta li ha manifestat que a casa tenen molts 

problemes, està desbordada. 

- La direcció ha proposat a la mare poder traslladar la situació a serveis socials per rebre 

suport/orientació i la mare ha accedit. 

En les entrevistes dels professionals de serveis socials amb la família s’extreu la següent 

informació: 

- La mare de la Laura és la Sra. Mercè de 53 anys. Explica que ara viuen amb el seu marit i els 

tres fills: la Laura de 15 anys, el Max de 10 anys a i l'Ainara de 4 anys a casa la seva sogra de 

84 anys (Sra. Pepita). 

- El seu marit (Sr. Carles) també té 53 anys. Treballa de comercial i té uns ingressos de 1.000 

euros aproximadament.  

- La Sra. Mercè no treballa perquè es fa càrrec de la sogra i els fills. Fa 6 mesos que la família 

s’ha traslladat a viure a casa de la sogra perquè el matrimoni va comprar un pis fa 1 any i no 

va poder fer front a la hipoteca. Aleshores van malvendre el pis i van anar a viure amb la 

sogra. Aquest fet els ha provocat que encara arrosseguin deutes. 

- D’altra banda la sogra ha iniciat un procés de deteriorament cognitiu i també necessita suport 

continuat. No compten amb xarxa familiar de suport. 

- La Sra. Mercè, als 48 anys pensava que estava en la menopausa, es va trobar que estava 

embarassada de la seva filla petita Ainara. 

- El pis de la sogra és de lloguer. Actualment tenen 4 mesos de deute de lloguer (550 €/mes). 

Aquesta setmana ja els hi ha arribat una carta d'avís d’impagament de l’administrador de la 

finca però encara no s’ha iniciat procediment judicial de desnonament. 

- La Sra. Mercè es mostra molt preocupada per la Laura en relació a l’episodi d’autòlisi. 

- El Sr. Carles, no dona importància a l’ingrés de la Laura, diu que la filla sempre ha estat una 

noia complicada i ara, a més, és adolescent. 

- La Sra. Mercè manifesta que el seu marit és un home despreocupat per les coses de casa i 

els nens. És molt nerviós i tot el fa enfadar. Ella procura no preocupar-lo. Normalment el Sr. 

Carles passa les tardes al bar amb els amics. Fa alguna cervesa i juga a cartes. Això el 

relaxa. 
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- La Sra. Mercè explica que vol solucionar el problema de la Laura i tots els problemes 

econòmics, no sap com fer-ho. Quan ho vol explicar al seu marit ell es posa nerviós i li crida. 

Li diu que tot es culpa seva perquè ella va ser qui va voler comprar el pis i des d’aquella 

decisió tot ha anat malament.  

- La Sra. Mercè explica que està físicament molt cansada i tampoc té energia per res. El Sr. 

Carles encara no sap que ha arribat la carta de l’Administrador de finques i ella no sap com 

explicar-li. Té por de la seva reacció, sobretot ara que la Laura ha d’estar més tranquil·la. 

- El pediatra de l’Àrea Bàsica de Salut, l'ha derivat al Centre de Desenvolupament Infantil i 

Atenció Precoç (CDIAP) de la filla petita, l’Ainara. 

 

PREGUNTES  

1. Que cal tenir en compte per fer el diagnòstic d’aquest cas? 

A. La valoració i el judici interpretatiu que realitzem com a professionals. 

B. Els recursos existents i disponibles en el cas que podem aplicar com a professionals. 

C. La capacitat i rol dels professionals que intervindran en el procés d’intervenció. 

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

2. En aquest cas l’aplicació del RVD (protocol de valoració del risc de violència de parella 

contra la dona) és:  

A. Un objectiu que ens assenyala el risc que pateix una dona en situació de violència 

masclista i si ha de ser atesa en el SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida), el 

PIAD (Punt d’Informació i Atenció Dones) o el Centre de Serveis Socials. 

B. Un objectiu que ens determina la nostra intervenció professional en el cas. 

C. Una eina que només apliquem en casos de violència masclista amb agressions que han 

estat denunciades. 

D. Una eina que ajuda a valorar el risc de violència de parella. 

3. Es valora el Grau I de dependència de l’àvia, la Sra. Pepita, a causa del seu estat de 

salut. A quins serveis té dret amb aquesta valoració? 

A. Exclusivament pot optar a servei de teleassistència municipal. 

B. Cobertura d’una part de despeses per a un Centre residencial, entre altres serveis. 

C. Possibilitat de cobertura d’una part de les despeses per accedir a un Centre de dia, entre 

altres serveis. 

D. Exclusivament pot optar a serveis d’atenció domiciliària municipal. 

4. Dins el procés de la intervenció, es proposa a la Sra. Mercè que participi en un grup de 

cuidadors/es per l’atenció que realitza a la seva sogra. Un grup de cuidadors/es es 

considera com una metodologia de tipus: 

A. Grup informatiu. 

B. Acció grupal. 

C. Grup de treball grupal. 

D. Grup d’ajuda mútua. 
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5. Els diferents serveis implicats en el cas acorden una metodologia de treball en xarxa, 

això implica: 

A. L'elaboració d’un diagnòstic comú entre tots els serveis. 

B. Conèixer el diagnòstic de cada servei per actuar independentment però coordinant les 

diferents intervencions. 

C. Només és possible el treball en xarxa quan són serveis de la mateixa administració. 

D. Permet que l’usuari pugui fer totes les demandes en un únic servei independentment de les 

característiques de cadascun d’ells. 

6. En aquesta situació familiar assenyala quin d’aquests és un Factor de Protecció per la 

família: 

A. Comunicació de l’absentisme per part de l’institut. 

B. Intervenció dels professionals de Serveis Socials a les comissions socials de l’institut. 

C. Acceptació de la intervenció dels Serveis Socials per part de la mare. 

D. Delegació de les funcions parentals. 

7. Quin d’aquests supòsits correspon a un objectiu de treball en aquesta situació familiar: 

A. Activar un Servei d’Atenció Domiciliària. 

B. Gestionar el Programa Respir. 

C. Facilitar eines a la família per l’atenció a l’àvia. 

D. Coordinar la intervenció amb el/la treballador/a social de salut. 

8. Quin d’aquests supòsits NO correspon a un objectiu de millora en aquesta situació 

familiar: 

A. Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de la família. 

B. Adquirir presa de consciència de les necessitats emocionals dels fills. 

C. Millorar les capacitats parentals. 

D. Incorporar al Sr Carles a les entrevistes amb els professionals de Serveis Socials. 

9. En relació al deute de lloguer del pis on viu la família, quina orientació és pròpia de 

serveis socials? 

A. El professional fa propostes de mediació amb el propietari/ària del pis. 

B. No fer cap actuació fins que hi hagi sentència ferma de desnonament. 

C. Orientar a la família a l’Oficina d’Habitatge. 

D. Acreditar la situació de salut de l’àvia per gestionar la condonació del deute. 

10. En la realització de l’exploració diagnòstica de la situació familiar, quina d’aquestes 

tasques és pertinent: 

A. Identificar els recursos possibles per activar. 

B. Identificar les potencialitats dels membres de la família. 

C. Selecció de professionals que han d’intervenir. 

D. Temporalitzar les accions. 
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11. En el desenvolupament de la intervenció amb la família, quin d’aquestes accions NO és 

pertinent: 

A. Coordinar-se amb els/les professionals de salut. 

B. Acompanyament socioeducatiu a la Laura. 

C. Activar l’actuació de la tècnic/a de prevenció del Districte. 

D. Propiciar una entrevista conjunta entre Serveis Socials, institut i família. 

12. La Sra. Mercè i el Sr. Carles han anat a l’Oficina d’Habitatge i estan decidits a demanar 

un pis d’emergència: 

A. No poden tramitar-lo per ingressos insuficients. 

B. El pis d’emergència únicament es pot tramitar si hi ha sentència ferma de desnonament. 

C. No es pot tramitar perquè el deute no és superior a 1 any. 

D. No es pot tramitar perquè l’habitatge és de lloguer. 

13. El Sr. Carles fa demanda a al/a la treballador/a social de poder millorar la seva situació 

laboral. Quina orientació pot fer el/la treballador/a social? 

A. No pot derivar-lo al Programa Làbora perquè té un problema d’alcoholisme. 

B. No pot derivar-lo al Programa Làbora perquè ja treballa ½ jornada laboral. 

C. Derivació al Programa Làbora. 

D. Només pot accedir a recursos laborals del CAS (Centre d’Atenció i Seguiment 

toxicomanies). 

14. En la darrera entrevista la Sra. Mercè explica a al/a la treballador/a social que està 

preocupada pel seu fill Max. Explica que quan torna de l’escola es tanca a l’habitació a 

jugar a jocs d’ordinador i el cap de setmana s’hi passa tot el dia jugant. Ha deixat de fer 

esport i no queda amb els amics. Ella i el seu marit no saben com resoldre-ho. 

Donada aquesta situació, quina intervenció NO seria prioritària en aquest moment per 

part dels professionals: 

A. Fer una coordinació amb els professionals de l’escola. 

B. Fer entrevistes amb el Max. 

C. Derivació al CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil). 

D. Donar pautes educatives als pares. 

15. El/la treballador/a social i l’educador/a social no es posen d’acord en el Pla 

d’intervenció  amb la família en relació als infants. En quin espai de treball professional 

poden abordar aquesta dificultat? 

A. Espai de Supervisió. 

B. Espai de reunió de l’USTAC (Unitat de Seguiment, Tractament i Acció Comunitària). 

C. Espai d’assessorament amb l’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència). 

D. Assessorar el cas a la Xarxa d’infància del Territori. 
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16. En aquest cas, en el qual intervenen altres serveis socials i serveis de salut, el/la 

treballador/a social del CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) li 

pertoca fer les següents funcions: (Assenyala dues respostes) 

A. Analitzar individualment les necessitats i intervencions directes i/o indirectes vers l'Ainara. 

B. Garantir la coordinació i seguiment amb la resta de serveis. 

C. Garantir el traspàs d'informacions significatives de l'Ainara per a l'equip CDIAP i per a la 

psicòloga referent.  

D. En aquest cas no és necessària la coordinació donat que el cas té els suficients indicadors 

per a la seva valoració. 

17. Què pot aportar el/la treballador/a social del CDIAP (Centre de Desenvolupament 

Infantil i Atenció Precoç) en la situació de l'Ainara en aquesta família? 

A. És qui pot ajudar als pares en aportar pautes parentals per als tres fills. 

B. És qui pot ajudar i donar suport a la Sra. Mercè en relació a la seva situació de parella i en 

relació amb la sogra. 

C. És qui garanteix la mirada social en el conjunt de mirada bio-psico-social del CDIAP. 

D. És qui pot ajudar a la família en la millora de la situació socioeconòmica i de l'habitatge. 

18. Fa dos anys que els serveis socials estan intervenint amb aquesta família i els 

professionals es plantegen fer una avaluació de la intervenció. Què inclou l’avaluació? 

A. El diagnòstic del cas. 

B. El pronòstic del cas. 

C. Els indicadors d’avaluació associats als objectius fixats en el Pla d’atenció i en l’avaluació. 

D. Totes les opcions són correctes. 

19. Després de l’exploració del cas, Serveis Socials detecta indicadors de risc en la Laura. 

Quina d’aquestes accions seria la correcta? 

A. Contactar amb Infància Respon. 

B. Presentar un informe al Jutjat de Guàrdia. 

C. Fer interconsulta amb l’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència). 

D. Derivar el cas a l’EFI (Equip funcional d’Infància). 

20. En el Grup de Cuidadors/es, la Sra. Mercè explica que el seu marit insulta, amenaça i 

tanca a l’habitació a la seva mare quan aquesta no atén a les indicacions que se li 

donen. Un cop feta l’exploració es detecta un maltractament cap a la persona gran. 

Quin és el tractament legal que caldria fer davant aquesta situació? 

A. Fer una amonestació al Sr. Carles des del Centre de Serveis Socials. 

B. Comunicar a la Fiscalia la situació de presumpta incapacitació de la mare. 

C. Comunicar a la Fiscalia la situació de presumpta incapacitació de la mare, i denunciar a la 

Fiscalia del Servei de protecció i tutela de víctimes el maltractament detectat. 

D. Derivar el cas al sistema de Salut per tal que assumeixin la intervenció. 
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21. La família exposa, en el marc d’una entrevista, que han rebut un avís de tall de 

subministrament elèctric. Quina seria l’actuació correcta des de serveis socials? 

A. Derivar al Punt d’Assessorament Energètic corresponent per domicili. 

B. Fer mediació amb la companyia per un ajornament del pagament del deute. 

C. Orientar a fer un canvi de companyia. 

D. Fer un informe d’exclusió residencial per aturar el tall. 

22. Quin d’aquests elements NO formaria part del Pla de Treball del cas? 

A. El pronòstic del cas. 

B. Els objectius d’intervenció amb la família. 

C. Els recursos a mobilitzar durant el procés d’intervenció. 

D. Els indicadors d’avaluació per mesurar l’assoliment d’objectius. 

23. La família no s’ha personat a les 3 darreres cites amb el servei. Quines d’aquestes 

actuacions serien apropiades des de serveis socials? (Assenyala dues respostes) 

A. Tancament de la intervenció per absència. 

B. Fer una visita a domicili. 

C. Fer una citació per carta certificada. 

D. Esperar 6 mesos i si es manté l’absència, tancar l’expedient. 

24. En l’elaboració del PIA (Programa Individual d’Atenció) de la Sra. Pepita es va activar 

un Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) amb les hores màximes corresponents a Grau I de 

dependència. Al cap de dos mesos la família verbalitza que la Sra. Pepita ha tingut una 

davallada en el seu grau d’autonomia per les Activitats Bàsiques de la Vida Diària i 

demana ampliació d’hores. Quines accions serien correctes? (Assenyala les dues 

respostes correctes) 

A. Ampliar les hores de SAD sol·licitades. 

B. Orientar la família a què sol·liciti la Revisió de Grau. 

C. Fer la valoració diagnòstica de la situació actual. 

D. Derivar a salut per valoració d’ingrés a sòcio-sanitari. 

25. En el treball del cas els/les professionals proposen portar el cas a supervisió. Quins 

aspectes de la intervenció es podrien treballar en aquest espai? (Assenyala dues 

respostes) 

A. Treballar les ressonàncies que s’activen en la relació assistencial. 

B. Revisió del pla de treball del cas. 

C. Decidir quins rols professionals han d’intervenir en el cas. 

D. Augmentar la capacitat d’anàlisi de l’equip per gestionar situacions complexes. 
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PREGUNTES RESERVA 

 

26. Quin element NO forma part de la fase d’exploració d’aquest cas. 

A. Conèixer quins són els problemes prioritaris per l’usuari. 

B. Identificació de la demanda en cas d’haver-ni i modus en que s’ha realitzat. 

C. Valoració dels recursos professionals existents que s’aplicaran en la intervenció. 

D. Identificar si hi ha problemes externs més estructurals que afecten directament al cas.  

27. En relació als professionals que han de dur a terme la intervenció, quina d’aquestes 

opcions NO és correcta: 

A. Treballador/a social, Educador/a social i treballador/a familiar. 

B. Treballador/a social, Educador/a social, Psicòleg/òloga i treballador/a familiar. 

C. Exclusivament Treballador/a social i Educador/a social. 

D. Tècnic de l’Oficina Habitatge i professionals de Serveis Socials. 

28. La Sra. Mercè durant una entrevista amb el/la treballador/a social fa demanda d’atenció 

psicològica. On pot rebre aquesta atenció? (prèviament, el/la treballador/a social ha 

passat el RVD (Protocol de Valoració del Risc de Violència de Parella Contra la Dona) i 

el risc actual és baix). 

A. Ha de ser atesa per la psicòloga del PIAD (Punt d’Informació i Atenció a Dones). 

B. Ha de ser atesa per la psicòloga del centre de Serveis Socials. 

C. Ha de rebre suport psicològic del SARA (Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida). 

D. En un  primer moment  ha de ser atesa pel/per la psicòleg/òloga del CSMA (Centre de 

Salut Mental). 

29. El/la treballador/a social del CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 

Precoç) és qui realitza l'entrevista d'acollida a la qual acut la Sra. Mercè i la seva filla 

Ainara. En aquesta entrevista és prioritari: (Assenyala les dues respostes correctes) 

A. Els aspectes d'exploració sobre l'anamnesi de la petita. 

B. L'escolta i recollida de la demanda, així com explicar en què pot ser d'ajuda el CDIAP. 

C. Aconseguir que la Sra. Mercè se senti acollida i iniciar la vinculació de confiança amb el 

servei. 

D. Informar-la del pla de treball que haurà de dur a terme. 

30. Quin seria el tipus d’atenció professional correcte en aquest cas? 

A. Suport bàsic. 

B. Seguiment. 

C. Tractament. 

D. Totes són correctes. 


