
  
PROVA BORSA TREBALLADORS/ES SOCIALS                          

15 setembre 2022 

Les preguntes de la 1 a la 14 valen 1 punt cadascuna. La pregunta 15 (cas 

pràctic) té un valor total de 6 punts. 

1-Els Òrgans decisoris del Consell Comarcal són: 

a) Ple, presidència, vicepresidència i gerència 

b) Ple, presidència, vicepresidència i Consell d’alcaldes 

c) Presidència, vicepresidència i gerència 

2- Una Àrea Bàsica de Serveis Socials és: 

a) Una Àrea bàsica que coincideix amb l’Àrea Bàsica de Salut 

b) Una forma d’estructurar els serveis socials en els que agrupa les 

poblacions o comarques de més de 20.000 habitants. 

c) Una Àrea de Serveis Socials que qualsevol municipi o comarca 

independentment dels habitants que tingui s’hi pot constituir. 

3-El sistema públic de serveis socials és: 

a) Tots els serveis i sistemes residencials per a gent gran i persones amb 

discapacitat i violència masclista. 

b) El conjunt d’ajudes econòmiques, equipaments, projectes, programes, 

prestacions de titularitat pública i privada per assegurar el dret de les 

persones a viure dignament. 

c) El sistema de pensions de la Seguretat Social 

 

4-Els deures de les persones que accedeixen a serveis socials són: 

a) Atendre les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a què 

siguin convocats, sempre que no atemptin contra la dignitat i la llibertat de les 

persones. 

b) Comunicar els canvis que es produeixin en llur situació personal i familiar que 

puguin afectar les prestacions sol·licitades o rebudes. 

c) Les dues anteriors són correctes 

 

5-Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ser: 

a) Prestacions de serveis i de recursos 

b) Prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques  

c) Prestacions tècniques i assistencials. 

 

6-Sobre els Serveis Socials Bàsics. Quina resposta NO és correcta?: 

a) Són el primer nivell del Sistema públic de serveis socials 

b) Actualment i donada la crisi tenen un caràcter assistencial i pal·liatiu i en 

cap cas polivalent, comunitari i preventiu.  

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 6d23857068fd4516a12fb71be87a3c53001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=6d23857068fd4516a12fb71be87a3c53001


  
c) Inclouen els equips bàsics (integrats per equips multidisciplinaris), els serveis 

d’ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d’intervenció socioeducativa 

no residencial per a infants i adolescents. 

 

7-L’article 17 de la llei 12/2007de serveis socials exposa les funcions dels equips de 

serveis socials: 

a) Fa una distinció clara entre funcions del treballadors/a social i educador/a 

social. 

b) No fa cap distinció de funcions entre les dues disciplines, sinó que 

enumera totes les funcions sense distingir entre disciplines. 

c) Es dona per entès que les treballadores socials fan la part més de gestió i els 

educadors la part més comunitària 

 

8-Els serveis socials especialitzats... 

a) Conjuntament amb els serveis socials bàsics estructuren el sistema 

públic de serveis socials. 

b) Són el nom que reben els serveis quan els presta una entitat privada. 

c) Són competència exclusiva dels ajuntaments. 

 

9-La llei 24/2015 encarrega als serveis socials un informe de vulnerabilitat. Assenyala 

la resposta correcta: 

a) Té una durada d’ 1 any de vigència i no permet que la companyia talli la llum a 

una persona vulnerable. 

b) Els barems sobre el que és “vulnerabilitat” estan regulats a la llei 

c) Les dues anteriors són correctes 

 

10-En relació al treball en equip. Quina creus que és la resposta que NO és del tot 

correcta? 

a) El treball en equip només té avantatges perquè sempre suma, no té cap 

inconvenient  

b) Perquè el treball en equip funcioni calen alguns valors com: confiança, 

participació, maneig del conflicte, objectius comuns... 

c) El treball en equip pot tenir alguns riscos com per exemple que es dilueixi la 

responsabilitat, hi hagin lluites de poder i s’allargui el temps de prendre alguna 

decisió 

11-Davant un cas de violència masclista detectat pels serveis socials bàsics, la funció 

de l’equip serà: 

a) Denunciar únicament als mossos d’esquadra les possibles agressions que ha 

rebut la dona i en cas que n’hi hagi , els fills. 

b) Derivar únicament a través d’un informe a la casa d’acollida per a víctimes.  

c) Atendre , contenir, acompanyar i si és el cas, derivar a través d’un 

informe als serveis especialitzats corresponents. 
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12-Assenyala la resposta correcta referida a la intervenció del professional en 

l'abordatge de casos multi problemàtics: 

 

a) Donada la complexitat d'aquests casos, és preferible que  intervingui sol. 

b) Donada la complexitat d'aquests casos, és important fer un treball en 

xarxa i procurar no treballar sol. 

c) Totes les entrevistes s’han de realitzar amb presència d’un representant de la  

        xarxa de SBAS, salut i ensenyament. 

 

13-El Servei d’atenció a domicili és un conjunt  d’accions i serveis que poden incloure 

les següents prestacions: 

a) Exclusivament atenció social per a l’ajuda a les activitats de la vida diària  

(dutxa, medicació, suport fora de la llar , etc.) 

b) Atenció social per a l’ajuda a les activitats de la vida diària  (dutxa, 

medicació, suport fora de la llar, etc.) i atencions a la llar (neteja) 

c) Exclusivament atencions a la llar (neteja) 

14-En relació a la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència. Digues quina de les opcions NO és correcta: 

a) Mitjançant el PIA es pot tenir dret a serveis i/o prestacions en funció del grau de 

dependència 

b) Els graus I, II i III tenen accés a un servei públic de residència 

c) El que valora la llei de promoció de l’autonomia és el grau de dependència per 

a les activitats de la vida diària de la persona més que el conjunt de malalties. 
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15- CAS PRÀCTIC 

 

En Pau neix a l’any 1979 , prové d’una família nuclear formada pels pares i 

tres fills. Ell és el mitjà. Als 15 anys va deixar d’estudiar. Ha tingut feines 

esporàdiques, la majoria sense contracte de treball. 

 

La Maria va néixer l’any 1990  també en una família nuclear i té dos 

germanes més grans. Explica que va ser una nena feliç però va tenir una 

adolescència complicada. No va acabar l’ESO. No ha treballat mai. 

 

Inicien una relació sentimental l’any 2020.  

 

A principis de l’any 2021 ocupen un habitatge  en una urbanització. Tenen 

subministraments d’aigua i de llum, però de forma il·legal . La casa 

presenta bones condicions d’habitabilitat. Des de fa dos mesos tenen obert  

procés judicial per llançament de l’habitatge. Ja han tramitat advocat d’ofici. 

 

La relació entre ells és bona, estan sempre pendents un de l’altre. La 

parella no disposa d’ingressos propis fixos , ni de treball, ni de prestacions. 

En Pau té feines esporàdiques com arreglar jardins , neteja de parcel·les o 

fer petites reformes. Els ingressos que obté no són suficients per cobrir 

totes les necessitats bàsiques 

 

Cobreixen les necessitats bàsiques gràcies a l’ajuda de les seves famílies. 

Expliquen que la relació amb les respectives famílies és bona i tenen suport 

tant material i econòmic, com a nivell emocional 

 

En Pau és consumidor habitual de tòxics. És conscient que això l’afecte a 

l’hora de trobar feina. 

 

La Maria explica que des de fa un any està molt apàtica i nerviosa, amb 

poca energia. Alguns dies li costa llevar-se i no té ganes de relacionar-se 

amb ningú.  

 

El dia 2 de juliol de 2022 demanen hora a serveis socials per primera 

vegada i fan demanda d’ajudes econòmiques i d’habitatge. 

 

Preguntes: 

 

1- Fes el diagnòstic del cas (3 punts) 

 

2- Pla de treball (3 punts) 
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PREGUNTES RESERVA (EN CAS D’EMPAT) 

 

1-Quina consideració sobre la metodologia en intervenció social és la correcta: 

a) En alguns casos no és necessari fer cap diagnòstic.  

b) El pla de treball s’elabora després del diagnòstic social. 

c) En un pla de treball convé que hi hagi només accions però no són 

imprescindibles els objectius i la temporalitat. 

 

2-Malgrat que no hi ha una únic model d’atenció, des dels serveis socials bàsics quin 

procés creus que seria el més adequat per atendre un cas des de la perspectiva de 

l’atenció individual: 

a) Passar per aquestes diferents etapes: fer un estudi social, diagnòstic, pla 

de treball i avaluació 

b) Centrar-nos bàsicament en el pla de treball que és en el que es pot ajudar a la 

persona a fer canvis significatius. 

c)  Fer un diagnòstic i un pla de treball. 

 

3-Exclusió social. Marca la resposta falsa.: 

a) El concepte d’exclusió social no es pot explicar segons una única causa o 

factor sinó que es defineix com a una acumulació de factors o dèficits que 

s’interrelacionen i es retroalimenten 

b) Una persona està exclosa socialment quan únicament li manquen els 

recursos econòmics.   

c) La vulnerabilitat social és un concepte dinàmic que fa referència al risc o a un 

equilibri precari que es pot transformar en exclusió si apareixen nous factors o 

s’intensifiquen els ja existents. 

 

4-En relació al municipi i l’empadronament. Marca la resposta correcta: 

a) Està prohibit empadronar a persones que no tinguin una casa de lloguer o de propietat. 

b) El padró no és una competència municipal. 

c) El padró és un registre en el que cal empadronar qualsevol  

       persona  que visqui al municipi, prèvia demanda a l’Ajuntament. 
 

5-Les característiques que conformem el concepte de comunitat engloben: 

a) El territori, la població, les necessitats i els recursos existents. 

b) Només el territori i la població. 

c) Només les necessitats i els recursos. 

 

 

 
PREGUNTES CAS PRÀCTIC: 
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1- Fes el diagnòstic del cas- 3 punts 

 

Fes el diagnòstic social del cas  

Resposta correcta (3) 
-Que inclogui Genograma/Indicadors de risc Indicadors de protecció./Elements 
d’estudi (què, fonts d’informació, temporalitat/Valoració diagnòstica i 
priorització/pronòstic, hipòtesis. 
-Que hi hagi tots els elements. 
-Que el diagnòstic tingui coherència amb la informació del cas, tenint en compte la 
informació que ja tenim amb la que falta 
- Que hi hagi una redacció correcta sintàcticament i gramaticalment i conceptual 

 

Resposta correcta (1.5) 
Si s’ha fet un diagnòstic acurat però falten alguns dels elements més importants. 

- Inexactituds en la informació que inclou el cas. 
- Manca de coherència en el diagnòstic tenint en compte la informació del cas. 
- Errors de redacció sintàctica i gramatical o conceptual 

 

Resposta incorrecta (0) 
No es fa el diagnòstic del cas.  
-Falten els elements més importants. 
-Errors importants de redacció sintàctica i gramatical o conceptual 

 

2- Pla de treball – 3 punts 

 

Pla de treball  

Resposta correcta (3)  
 
L’elaboració del pla de treball inclou  :objectius, indicadors , accions , temporalitat, 
elaboració dels plans de millora i la seva  implementació i com s’avaluarà 
 
S’expliquen les accions a realitzar per la persona usuària, consensuat i acotat en el 
temps entre la persona usuària i el/la professional, i signat per les dues parts, on 
s’estableixen les accions a fer per tal de millorar la situació social de la persona 
usuària. 
 
S’estableix el seguiments de les diverses accions determinades prèviament en el pla 
de treball. El seguiment pot ser directe (amb la persona usuària) i indirecte (amb altres 
persones i serveis). 
 
Redacció correcta sintàcticament i gramaticalment i conceptual 

 

Resposta correcta (1.5) 
- No inclou algun dels aspectes bàsics a l’hora de fer un pla de treball  
 
- Errors de redacció sintàctica i gramatical o conceptual 

 

Resposta incorrecta (0) 
- No estableix un pla de treball, ni tampoc dels elements que es tindria en 

compte en relació al cas. 
  

- Errors importants de redacció sintàctica i gramatical o conceptual 
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