EDUCACIÓ SOCIAL QÜESTIONARI

B

1.- L’educador social, en relació a les situacions de maltractament, abús o
abandonament de les persones indefenses o incapacitades, ha de:
A. Comunicar-les o denunciar-les i intervenir-hi
B. Comunicar-les i derivar-les als recursos corresponents
C. Denunciar-les a la institució o organisme corresponent, aconseguint prèviament el
consentiment de l’usuari
D. Realitzar els tràmits pertinents als jutjats corresponents
2. La intensitat del SAD, per a un grau I de dependència, és de:
A. Un màxim de 20 hores mensuals
B. Entre 21 i 45 hores mensuals
C. Amb grau I no hi ha dret al SAD
D. Les hores les marcaran els serveis socials municipals
3.- Què és la victimització secundària o revictimització, segons la llei 5/2008 del dret
de les dones a eradicar la violència masclista?
A. És el maltractament exercit vers les dones que es troben en situacions de violència
masclista només com a conseqüència directa de les intervencions dutes a terme pels
organismes responsables o altres agents implicats
C. És el maltractament exercit contra les dones que es troben en situacions de violència
masclista només com a conseqüència indirecta dels dèficits de les intervencions dutes
a terme pels organismes responsables o altres agents implicats
C. És el maltractament exercit per part de les dones en situacions de violència masclista
com a conseqüència de la violència viscuda
D. És el maltractament addicional exercit contra les dones que es troben en situacions de
violència masclista com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits – quantitatius i
qualitatius– de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables o altres
agents implicats
4.- Quina de les següents definicions sobre les prestacions de la renda garantida
de ciutadania es correcta?

A. Prestació econòmica periòdica destinada a les persones i unitats familiars que no
disposen dels ingressos que garanteixin els mínims per a una vida digna
B. Prestació econòmica de caràcter indefinit, destinada a les persones i unitats familiars,
amb problemes de pobresa i/o exclusió social
C. Prestació econòmica contributiva, de caràcter temporal, que té com a finalitat la
inclusió social i laboral
D. Prestació econòmica puntual, d’un any màxim de duració, adreçada a persones i
unitats familiars, que es trobin en situació d’exclusió social

5.- Segons la Llei 14/2010, de 27 de maig, les mesures de transició a la vida adulta i
a l’autonomia personal han de consistir en:
A. Oferir acompanyament en la inserció sociolaboral i d’habitatge a majors de 16 anys
que es trobin amb possibilitats escasses de retorn al nucli familiar d’origen o sense
perspectives d’integració en altres nuclis de convivència i que tinguin risc d’exclusió
social en assolir la majoria d’edat.
B. Oferir ajuts econòmics als joves que es troben sense perspectives d’integració i que
tinguin risc d’exclusió social en assolir la majoria d’edat.
C. Proporcionar habitatge, feina i acompanyament personal a joves a partir dels 25 anys
que hagin fet un bon procés durant l’estada al centre residencial d'acció educativa.
D. Oferir acompanyament en la formació acadèmica a majors de 16 anys que es trobin
amb possibilitats reals d’aconseguir la inserció en el món del treball per ser autònoms
a la majoria d’edat.
6.- La cartera de serveis és, segons la llei 12/2007 d'11 d'octubre, de serveis
socials:
A. L'instrument que determina el conjunt de prestacions de la Xarxa de Serveis Socials
d'Atenció Pública.
B. L’instrument que determina el conjunt d’objectius, actuacions, projectes i prestacions
que tant l’Administració publica com totes les entitats privades han d’oferir a la
ciutadania de manera coordinada.
C. L’instrument que determina els serveis que, de manera exclusiva, han d’oferir les
administracions publiques a la ciutadania.
D. L’instrument de programació i coordinació d’actuacions de les administracions
públiques.
7. Quina de les següents funcions no es dels serveis socials bàsics, segons la llei

12/2007 d'11 d'octubre, de serveis socials?:
A. Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen
la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de
convivència i els grups en situació de risc.
B. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels
col·lectius més vulnerables.
C. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones
afectades per causes judicials.
D. Realitzar les valoracions de les persones que han sol·licitat el reconeixement del grau
de la discapacitat i les revisions del reconeixement de grau.
8.- Quins són els trets característics de l’emergència social?
A. La intervenció de forma coordinada de tots els serveis de resposta en emergència
(bombers, policia, protecció civil, salut...)
B. Una situació, en ocasions prevista, però no programada la intervenció, que requereix
d’una resposta immediata que eviti el desenvolupament d’estats de desprotecció
C. Una declaració formal d’un esdeveniment extraordinari que està determinat a constituir
un risc per a la salut i que requereix d’una intervenció immediata
D. Una situació imprevista, no programada, afavoridora de processos de vulnerabilitat, i
fins i tot d’exclusió social, que requereix d’una resposta immediata que eviti el
desenvolupament d’estats de desprotecció.
9.- Segons la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció de les persones en situació de dependència, quin grau de
dependència es reconeix per una dependència severa?
A. Grau I
B. Grau II
C. Grau III
D. Grau IV
10.- La Cartera de Serveis Socials inclou prestacions de serveis, econòmiques i
tecnològiques, responsabilitat de:
A. Entitats privades.

B. La Diputació de Barcelona.
C. La Generalitat i els ens locals.
D. Ens locals
11.- La tècnica gràfica que recull informació del medi social que envolta el nucli
bàsic de convivència, resumen esquemàtic dels suports socials que té la
famílies, és:
A. Mapa de relacions
B. Ecomapa
C. Mapa de xarxes
D. Genograma
12.- Què és la victimització secundària o revictimització, segons la llei 5/2008 del
dret de les dones a eradicar la violència masclista?
A. És el maltractament addicional exercit contra les dones que es troben en situacions de
violència masclista com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits – quantitatius i
qualitatius– de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables o altres
agents implicats
B. És el maltractament exercit vers les dones que es troben en situacions de violència
masclista només com a conseqüència directa de les intervencions dutes a terme pels
organismes responsables o altres agents implicats
C. És el maltractament exercit contra les dones que es troben en situacions de violència
masclista només com a conseqüència indirecta dels dèficits de les intervencions dutes
a terme pels organismes responsables o altres agents implicats
D. És el maltractament exercit per part de les dones en situacions de violència masclista
com a conseqüència de la violència viscuda
13.- En relació als EAIA el principal criteri per tal d’iniciar l’estudi en un cas en
situació de risc és:
A. Preferentment, l’edat de l’infant, prioritzant la petita infància de 0-3 anys
B. Preferentment, la manca d’un habitatge estable per part de la família
C. Preferentment, la precarietat de recursos econòmics del nucli familiar
D. Preferentment, l’absentisme escolar dels menors d’edat

