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P R O VA T E Ò R I C A

E

1. Quina tècnica sistèmica permet analitzar aspectes contradictoris al llarg de la intervenció?
A. Mimetisme
B. Inundació
C. Confrontació
D. Cap de les anteriors
2. A la fase de disseny de la intervenció, el pronòstic...
A. Preveu l’evolució del cas en absència d’intervenció
B. Intenta aclarir la proposta de millora després de la intervenció
C. El pronòstic només es realitza a la fase de diagnòstic
D. El pronòstic es realitza després de la síntesi descriptiva
3. EL Codi deontològic de la professió de treball social, fa referència al secret professional a
l’article 35. Com el defineix?
A. Com un dret i un deure del professional... que romandrà fins i tot després d’haver cessat la prestació
dels serveis professionals
B. Com un deure del professional... que s’extingirà després d’haver cessat la prestació dels serveis
professionals
C. Com un dret i un deure del professional... que s’extingirà després d’haver cessat la prestació dels
serveis professionals
D. En el Codi deontològic de treball social no es fa referència al secret professional
4. La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista té com a
objecte:
A. Facilitar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i l’autonomia i la llibertat de les dones
B. Establir mecanismes per fer investigació sobre violència masclista i difondre els seus resultats, així
com per a la sensibilització social i la informació destinada a les dones
C. L’eradicació de la violència masclista i la remoció de les estructures socials i els estereotips culturals
que la perpetuen
D. Garantir drets econòmics per a les dones que es troben en situació de violència masclista, a fi de
facilitar-los el procés de recuperació i reparació
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5. La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista té com una
de les seves finalitats establir els drets de les dones que es troben en situació de violència
masclista, exigibles davant les administracions públiques, així com per als seus fills i filles, a
més d’assegurar el seu accés als serveis públics que s’estableixin amb caràcter:
A. Subvencionat
B. Gratuït
C. Preferent
D. Exclusiu
6. Són notes que defineixen el concepte de dependència als efectes de la Llei 39/2006:
A. Caràcter permanent o temporal de la dependència
B. Pèrdua de l’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial
C. Pèrdua de l’autonomia física, intel·lectual o sensorial
D. Totes les anteriors són correctes
7. La prestació econòmica d’assistència personal té per objecte:
A. Facilitar al beneficiari l’accés a l’educació i al treball, així com una vida més autònoma en l’exercici
de les activitats bàsiques de la vida diària
B. Facilitar al beneficiari l’accés a la salut, així com una vida més autònoma en l’exercici de les
activitats bàsiques de la vida diària
C. Facilitar al beneficiari l’accés a l’oci i esport, així com una vida més autònoma en l’exercici de les
activitats bàsiques de la vida diària
D. Facilitar al beneficiari l’accés a als serveis socials que requereixi en funció de la seva situació
específica de dependència, així com una vida més autònoma en l’exercici de les activitats bàsiques de
la vida diària
8. Quina de les següents definicions sobre les prestacions de la renda garantida de ciutadania
es correcta?
A. Prestació econòmica contributiva, de caràcter temporal, que té com a finalitat la inclusió social i
laboral
B. Prestació econòmica periòdica destinada a les persones i unitats familiars que no disposen dels
ingressos que garanteixin els mínims per a una vida digna
C. Prestació econòmica de caràcter indefinit, destinada a les persones i unitats familiars, amb
problemes de pobresa i/o exclusió social
D. Prestació econòmica puntual, d’un any màxim de duració, adreçada a persones i unitats familiars,
que es trobin en situació d’exclusió social
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9. 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
10. Què és el Bo Social?
A. És una bonificació que realitza l’Ajuntament en funció del consum realitzat durant els mesos d’hivern
B. És un descompte del 25% o el 40% en la factura de l’electricitat (sense incloure-hi els impostos).
La reducció s’aplicarà sobre la tarifa regulada PVPC (fixada per l’Estat per als clients del mercat
regulat) i sempre que la potència contractada no sigui superior als
10kW
C. És una tarifa especial només per a persones usuàries de serveis socials que implica un descompte
d’un màxim del 25% en la factura de l’electricitat
D. És una tarifa especial que implica un descompte del 80% en la factura de l’electricitat (sense
incloure-hi els impostos). S’aplica al terme de potència (part fixa) i al consum (part variable)
11. Amb 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
12. El Codi deontològic de Treball Social s’inspira en (assenyali l’opció incorrecta):
A. La Constitució espanyola
B. La Declaració Universal dels Drets Humans
C. La Carta Social Europea
D. Les respostes A i B són correctes
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13. El treballador 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
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