EDUCACIÓ SOCIAL QÜESTIONARI

D

1.- Per tal que es reconegui i mantingui la condició de família monoparental, els
fills o filles han de:
A. Ser menors de 18 anys
B. Ser menors de 16 anys
C. Ser menors de 21 anys, o de 26 si estudien
D. Ser menors de 21 anys

2.- El Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar
entre iguals defineix com a mesures d’intervenció:
A. La mediació com a primera mesura entre l’alumnat assetjat i l’assetjador.
B. Reconeixement, acceptació i reparació del dany.
C. Comunicació a la guàrdia urbana comunitària.
D. La compilació d’informació sobre els fets i els alumnats implicats

3.- Els indicadors de maltractament infantil son fets, conductes i símptomes que
identifiquen o assenyalen la presència de maltractament. Per determinar la
certesa d’un maltractament:
A. Un sol indicador ens dona la certesa de maltractament infantil.
B. El diagnòstic dependrà de la confluència de diferents indicadors.
C. Només son determinants els indicadors físics i psicològics.
D. Calen 5 indicadors diferents per fer un diagnòstic clar de maltractament.
4.- Segons el codi deontològic, el Principi de l’acció socioeducativa té com a funció
bàsica:
A. Garantir la disminució de les dificultats que te una persona per ser protagonista de la
seva pròpia vida.
B. Proporcionar la cobertura de necessitats bàsiques que te una persona per ser

protagonista de la seva pròpia vida.
C. Exigir a l’entorn familiar de la persona per que li faciliti el ser protagonista de la seva
pròpia vida.
D. La creació d’una relació educativa que faciliti a la persona ser protagonista de la seva
pròpia vida.

5.- El límit per establir la responsabilitat sancionadora als menors d’edat penal,
segons la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, s’estableix en:
A. 16 anys.
B. 14 anys.
C. 12 anys.
D. No hi ha límit d’edat.

6.- Quina d’aquestes situacions és compatible amb una situació de
desemparament, segons la Llei 14/2010 de 27 de maig?:
A. La manca d’escolarització en edat obligatòria, l’absentisme i l’abandonament escolar.
B. El conflicte obert i crònic entre els progenitors, separats o no, quan anteposen llurs
necessitats a les de l’infant o l’adolescent.
C. La manca d’atenció física o psíquica de l’infant o l’adolescent pels progenitors, o pels
titulars de la tutela o de la guarda, que comporti un perjudici lleu per a la salut física o
emocional de l’infant o l’adolescent.
D. La violència masclista o l’existència de circumstàncies en l’entorn sociofamiliar de
l’infant o adolescent, quan perjudiquin greument el seu desenvolupament.

7. En el cas que la unitat familiar del titular de la prestació de la renda garantida de
ciutadania consti de més de dos membres, en quin import s’incrementa?
A. No s’incrementa
B. S’incrementa 100 euros per membre fins el cinquè membre
C. S’incrementa 150 euros per membre
D. S’incrementa 90 euros per membre fins el tercer membre

8.- 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
9.- Respecte la prestació econòmica per a l’acolliment d’una persona menor d’edat
tutelada per la Generalitat, quina tipologia queda exclosa?:
A. Acolliment familiar en Unitat Convivencial d’Acció Educativa.
B. Acolliment permanent en família extensa.
C. Acolliment preadoptiu d’infants amb discapacitat.
D. Cap prestació econòmica de les anteriors queda exclosa.
10. A partir de quina edat han d’ésser escoltats els infants tant en l’àmbit familiar,
escolar i social com en els procediments administratius o judicials en què es trobin
directament implicats i que aboquin a una decisió que n’afecti l’entorn personal,
familiar, social o patrimonial?:
A. 8 anys
B. 12 anys
C. 14 anys
D. 16 anys

11. En relació als EAIA, el termini de temps per fer estudis prioritaris respecte a una
situació de risc greu i/o desemparament és de:
A. 15 dies.
B. 1 mes.
C. Tot el temps necessari.
D. 24 h.

12. Quines són les conseqüències de la violència masclista en les competències
marentals i en la satisfacció de les necessitats dels infants i adolescents?:
A. Pot disminuir la capacitat d’empatia amb els fills i filles, les habilitats marentals poden
estar minvades, pot donar-se una interacció distorsionada dels rols matern i filial, i es fa
difícil el maneig de la sobrecàrrega que poden suposar les tasques de cura.
B. Nomes afecta a la capacitat de posar límits als fills i filles, la manca d’autoritat en la
figura materna, i una interacció distorsionada dels rols matern i filial degut a la violència.
C. Sempre afecta totes les capacitats i competències marentals i parentals.
D. Pot afectar la capacitat d’empatia amb els fills i filles, el maneig de la sobrecàrrega que
poden suposar les tasques de cura, i una relació triangulada respecte al pare i la mare.

13. Segons la llei 12/2007 d'11 d'octubre, de serveis socials la cartera de serveis és:
A. 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.
B. L’instrument que determina els serveis que, de manera exclusiva, han d’oferir les
administracions publiques a la ciutadania.
C. L’instrument de programació i coordinació d’actuacions de les administracions
públiques.
D. L'instrument que determina el conjunt de prestacions de la Xarxa de Serveis Socials
d'Atenció Pública.

