MODEL 5

1. Quina d’aquestes biblioteques de Badalona és la Central Urbana?
a) Biblioteca Sant Roc
b) Biblioteca Lloreda
c) Biblioteca Can Casacuberta
d) Biblioteca Pomar

2. Si hi ha una fuita d’aigua a un dels lavabos de l’equipament, què faria?
a) Trucar als bombers
b) Localitzar urgentment al cap de manteniment
c) Tancar la clau de pas del comptador
d) Tancar la clau de pas de l’aigua del lavabo, posar un cartell que digui que està avariat i
avisar al servei de manteniment
3. Utilitzar correctament els mitjans i dispositius de seguretat, és:
a) Un dret dels treballadors
b) Un deure dels treballadors
c) Una obligació de l’empresari
d) Cap de les respostes anteriors és correcte.

4. Qui s’encarrega de l’obertura i tancament d’un equipament sociocultural?
a) El director
b) Els tècnics.
c) El conserge.
d) El primer que arriba i l’últim que marxa

5. Quin dels següents Centres Cívics està ubicat al barri de Lloreda:
a) La Colina
b) Torre Mena
c) Can Cabanyes
d) Can Canyadó

6. Quines d’aquestes funcions correspon la consergeria?:
a) Rebre, conservar i distribuir documents, objectes i correspondència
b) Dur a terme la gestió del préstec
c) Organitzar les activitats lúdiques i culturals que es realitzin a la biblioteca
d) Preparar guies, dossiers i informació selectiva segons les necessitats de la biblioteca

7. Quina és la festa tradicional més important de Badalona
d’interès turístic per la Generalitat:
a)

Sant Jordi

b)

La Magna Celebratio

c)

La Cremada del dimoni

d)

La festa Medieval

declarada

l’any 1991

8. La titularitat de les biblioteques de Badalona és de:
a) La Diputació de Barcelona
b) L’Ajuntament de Badalona
c) La Generalitat
d) De la diputació i la Generalitat conjuntament
9. De les següents tasques quina creus que no correspon a un ordenança/conserge
d’equipament sociocultural.
a) Classificar els documents tècnics i administratius segons el sistema de classificació de
l’arxiu municipal.
b) Adequar les sales i altres espais per a la celebració d’actes, exposicions, cursos i
qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga
c) Realitzar, dins de la dependència, trasllat de material, i mobiliari, així com petites
tasques de conservació i reparació d’instal·lacions i equipaments
d) Realitzar encàrrecs relacionats amb el servei, dins o fora de l’edifici o dependència
10. Què faria en el cas que es fongués un fluorescent en una zona de l’equipament que
ha d’estar ben il·luminada.
a) Comprovar que funciona correctament el cebador i canviar el tub si n’hi ha algú
disponible.
b) Avisar al servei de manteniment
c) No fer res perquè hi ha més fluorescents que funcionen
d) Canviar aquest fluorescent per un altre situat en una altra zona de la biblioteca

