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PROVA BORSA DE TREBALL DE PSICOLOGIA 
DATA: 14 de juliol de 2022 
DNI: 
 
Les preguntes de la 1 a la 14 valen 1 punt cadascuna. La pregunta 15 té un valor de 6 punts 
 
1 El Consell Comarcal de la Selva té els següents tipus d’Òrgans 
 

a. Deliberants: Comissió Especial de Comptes, Comissions Informatives, Consell d’Alcaldes, 
Junta de Portaveus i altres Òrgans Consultius 

b. Decisoris: Ple, Presidència,  Vicepresidència, Gerència, Conselleries Delegades i Comissió 
permanent 

c. Ambdues respostes són correctes 
 
 
2. La Llei 12/2007 inclou com a sistema de serveis socials: 
 

a. Només els serveis socials públics 
b. Només els serveis socials privats 
c. Els serveis socials públics i privats 

 
 
3. Assenyala els conceptes fonamentals del model sistèmic: 
 

a. Funcions i estructura de la família 
b. Inconscient i mecanismes de defensa 
c. Estímul i resposta 

 
 
4. El sistema català de serveis socials inclou: 
 

a. Els serveis socials bàsics 
b. Els serveis socials especialitzats 
c. Els serveis socials bàsics i els especialitzats 
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5. Indica una de les metodologies que es duen a terme en el treball comunitari des dels serveis 
socials: 
 

a. La dessensibilització sistemàtica 
b. La investigació acció participativa 
c. La hipnosi clínica 

 
 
6. El Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE) 
 

a. Realitza la valoració, mediació i suport a les famílies alienes que tenen la guarda d’infants o 
adolescents  

b. En coordinació amb l’EAIA, elabora un pla d’intervenció amb la família 
c. No col·labora en cap cas amb l’EAIA 

 
 
7. El Servei de Primera Acollida va adreçat a... 
 

a. Persones estrangeres immigrades i persones sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària 
b. Persones refugiades, persones apàtrides i persones retornades 
c. Les dues anteriors són certes 

 
 
8. La Llei de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, és la 
Llei... 
 

a. Llei 5/2008 
b. Llei Orgànica 1/2004 
c. Llei 11/2014 

 
 
9. La Llei de 24 d’abril de dret de les dones a erradicar la violència masclista, és la Llei... 
 

a. Llei 5/2008 
b. Llei orgànica 1/2004 
c. Llei 11/2014 
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10. La Llei de 10 d’octubre per a garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, és la llei... 
 

a. Llei 5/2008 
b. Llei Orgànica 1/2004 
c. Llei 11/2014 

 
 
11. El Centre de Salut Mental infanto juvenil de la comarca de la Selva: 
 

a. Ofereix atenció especialitzada a infants i joves de 0 a 18 anys amb problemes de salut 
mental 

b. Ofereix atenció especialitzada a infants i joves de 0 a 18 anys amb problemes d’addicions 
c. Les dues anteriors són certes 

 
12. Què valora el protocol RVD – BCN? 
 

a. El risc de la violència envers les dones  
b. La gravetat de la violència envers les dones 
c. La gravetat i el risc de la violència envers les dones 

 
 
13. Què és l’EAIA? 
  

a. Equip bàsic de Serveis Socials format per professionals de la psicologia, el treball social i 
l’educació social  

b. Equip d'atenció a la infància i l'adolescència format per professionals de la psicologia, la 
pedagogia, el treball social i l'educació social 

c. Equip d’atenció a la dependència format per professionals de la psicologia i del treball 
social 

 
 
14. El treball en xarxa... 
 

a. És un procés de treball de tipus cooperatiu que s’estableix entre diversos actors del 
territori, a través del qual s’arriba a un objectiu comú, partint d’una necessitat compartida 

b. És un procés que implica coordinar, col·laborar, cooperar i compartir recursos i informació 
c. Ambdues respostes són certes 
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15. Desenvolupa breument les següents qüestions ( 6 punts) 
 

15.1. Les intervencions professionals que es duen a terme des del Servei especialitzat 
d'atenció a la infància i a l'adolescència (SEAIA) 

 
15.2. Les intervencions professionals que es duen a terme des del Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIAD) 

 
15.3. Les intervencions professionals que es duen a terme des del Programa Temps x Cures 

 

 
PREGUNTES DE RESERVA: 
 
1. L’EVAMI... 
 

a. És un equip de valoració de maltractaments infantils detectats a l'àmbit sanitari 
b. És un equip de valoració de maltractaments infantils detectats a l'àmbit social 
c. Cap de les anteriors és certa 

 
 
2. Quin és objectiu principal de l’UDEPMI? 
 

a. Donar resposta immediata a comunicacions, denúncies socials i sol·licituds d'informació en 
relació amb casos de maltractaments a la gent gran 

b. Donar resposta immediata a comunicacions, denúncies socials i sol·licituds d'informació en 
relació amb casos de maltractaments als infants 

c. Donar resposta immediata a comunicacions, denúncies socials i sol·licituds d'informació en 
relació amb casos de maltractaments a les dones per part de la seva parella o ex-parella 

 
 
3. Quina de les següents afirmacions NO és un mite? 
 

a. L’incest i altres situacions d’abús sexual infantil només es donen en famílies 
desestructurades i amb pocs recursos econòmics 

b. Les persones agressores acostumen a ser, gairebé sempre, persones desconegudes pels 
infants o adolescents i les seves famílies 

c. La gravetat dels efectes de l’abús sexual infantil dependrà de diferents variables, com la 
freqüència, la intensitat qui els permetrà i les característiques individuals de l’Infant o 
l’adolescent 
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4. A Catalunya, l’Atenció Precoç és un servei social d’atenció especialitzada que té caràcter... 
 

a. Semi-públic 
b. Universal i gratuït 
c. De copagament segons la renda de la família 

 
 
5. A la primera entrevista és important... 
 

a. Anotar i recollir molt bé les dades, el vincle es pot treballar en altres entrevistes 
b. Establir el rol com a professional de la psicologia i deixar clars els deures de la persona 

atesa 
c. Recollir les dades necessàries i treballar el vincle amb la persona atesa 

 
 
 

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 9bad0d79cfe245228199eff54c9bebbf001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=9bad0d79cfe245228199eff54c9bebbf001


          

 

Carretera de Sils, 30  
17430    Santa Coloma de Farners 
Tel.: 872 973 003  
benestarsocial@selva.cat www.selva.cat 
 

6 

PAUTES CORRECCIÓ PREGUNTA 15 
 

15. Desenvolupa breument les següents qüestions ( 6 punts) 
 
15.1. Les intervencions professionals que es duen a terme des del Servei especialitzat d'atenció a 
la infància i a l'adolescència (SEAIA) 
 
Seguint la informació bàsica que recull la Generalitat (2022) en el seu portal, sobre el Servei 
especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència (SEAIA), la resposta hauria de contemplar 
que: 
 

SEAIA és un servei social especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència que es dedica a la 
valoració, actuació i atenció d'infants en risc de desemparament o en situació de desemparament, 
així com el seguiment i el tractament de les seves famílies.  
 
Aquest servei el presten els equips d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA), distribuïts 
territorialment. Els EAIA són equips multiprofessionals, formats per psicòlegs/gues, 
pedagogs/gues, treballadors/es socials i educadors/es socials, de funcionament interdisciplinar. 
 
Objecte:  

- Donar resposta a situacions i necessitats de les persones menors d'edat que requereixen, 
pel seu abordatge, una especialització tècnica. 
 

Funcions: 
- Donar suport tècnic als serveis socials bàsics i col·laborar-hi en les matèries de llur 

competència.  
- Fer valoracions especialitzades que no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint 

en compte els corresponents informes de derivació.  
- Promoure, establir i aplicar mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar.  
- Fer el seguiment, tractament i l'avaluació de les mesures de protecció. Elaboració i control 

dels plans de millorament.  
- Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els professionals dels altres sistemes de 

benestar social, amb les entitats associatives i amb els altres serveis especialitzats.  
- Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent. 

 
Situació de la població destinatària: 

- Infants i adolescents en situació o risc de desemparament i les seves famílies. 
 

Edat de la població destinatària:  
- Infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves famílies. 

 
Ràtios de professionals: 

- 1 professional cada 40 infants exclosa la figura de l'educador/a social. 
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A més, seria molt adient que s’incorporés a la resposta: 
 
Funcions i tasques (Generalitat, 2012) distribuïdes en l’organigrama del servei a la Selva :  

- Assessorament/col·laboració amb altres agents (coordinador/a); estudi / diagnòstic (equip 
d’estudi); seguiment i tractament (equip de seguiment);  i intervenció preferent. 

 
Procés d’intervenció (Generalitat, 2012; Ajuntament de Barcelona, 2017; entre d’altres), amb cada 
fase detallada breument: 

- Entrada i anàlisi de la informació (fase prèvia: Recepció de la derivació). 
- Exploració diagnòstica des de les diferents vessants (fase diagnòstica). 
- Anàlisi, valoració tècnica i pronòstic/proposta de mesura. 
- Elaboració de l’informe proposta/ síntesi avaluativa: Pla d’intervenció (pla de millora). 
- Devolució família. 

 
Estructura i composició de l’EAIA de la Selva:  

- Coordinació, equip d’estudi i equip de seguiment. 
 
Estàndards de qualitat (Generalitat, 2022): 

- Els que estableixi el Pla de qualitat previst en la llei de serveis socials per a aquesta 
prestació 

 
Criteris d'accés - normativa reguladora (Generalitat, 2022):  

- Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) desemparament del menor 
d'acord amb els articles 105 i següents de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l'adolescència; i articles 3 i 4 del Decret 2/1997, de 7 de gener, 
pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció; b) la 
resta de requisits establerts en l'ordenament jurídic vigent. 
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15.2. Les intervencions professionals que es duen a terme des del Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones (SIAD). 
 
A la resposta s’hauria de contemplar que: 
 

1. El SIAD és un servei inclòs a la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions 
de violència masclista, segons s’indica a l’article 56, de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista. 
 

2. Que segons es defineix al propi article 56 de la citada llei, els SIADs:  
 
Són serveis d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si escau, amb 
relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb llur vida laboral, 
social, personal i familiar. 
 
En tot cas, s’han de coordinar amb els serveis d’atenció especialitzada i han de dinamitzar i 
impulsar la coordinació i la col·laboració amb tots els agents comunitaris, especialment amb els 
grups i les organitzacions de dones. 
 
Es destinen a totes les dones, especialment les que pateixen situacions de violència masclista. 

 
Així, podríem dir que, els àmbits d’intervenció dels SIADs actualment es focalitzen en dos eixos 
d’intervenció, complementaris però operativament diferenciats (Spora, 2014): (a) el treball actiu per la 
igualtat entre homes i dones, i (b) la detecció i l’abordatge de la violència masclista; els quals es 
materialitzen en les estratègies i accions següents: 

 
 
A més, seria adient que s’incorporés, que: 
 
Al SIAD de la Selva, les professionals també porten a terme: 

 el Pla de Dones (Consell Comarcal de la Selva, 2022),  

 lideratge i coordinació de la comissió de violència masclista de la comarca,  

 lideratge/impuls del Pla Igualtat intern, assessorament a municipis en temes d’igualtat, etc., 

 gestió de les accions del Pacto d’Estado i assessorament al respecte als municipis,  

 tramitació i seguiment de l’Atenpro, seguiment de les acollides d’urgència. 
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Equip format per: coordinadora, psicòlogues, jurista i administrativa. 

 
15.3. Les intervencions professionals que es duen a terme des del Programa Temps x Cures 
 
 
A la resposta s’hauria de contemplar que: 
 
El Programa Temps x Cures (TxC), tal i com es recull a la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre; i al 
propi portal de la Generalitat (2022), és una nova prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nens 
dels 0 als 14 anys a tot el territori català. L’objectiu d’aquesta política és avançar en la corresponsabilitat 
pública vers les cures i respon a diversos objectius específics: 
 

- Primer, consolidar el dret a les cures de les nenes i nens.  
- Segon, alliberar temps per a les famílies, especialment per a les dones, a qui, majoritàriament, s’ha 

atribuït el treball de les cures.  
- Tercer, acreditar l’experiència adquirida en l’àmbit de les cures.  
- Quart, generar nova ocupació de qualitat en aquest sector. 
- I, finalment, fer-ho avançant en la igualtat. 
 

La Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, aprova el finançament als ajuntaments de més de 20.000 
habitants i als consells comarcals per impulsar aquesta prestació. 

 
La transferència dona suport als ens locals per al reforç i l’ampliació de serveis ja existents o la creació de 
nous serveis de cura infantil de proximitat. Inclou serveis de cangur municipal (en equipaments públics o a 
domicili), ludoteques, casals en períodes no lectius, colònies i campaments, espais d’acollida matinal, de 
migdia o de tarda a les escoles i altres serveis anàlegs fora del temps i l’àmbit educatiu. 
 
A més, seria molt adient que s’incorporés la informació que també es recull a les fonts anteriorment 
citades, que és: 
 
Forma part de les polítiques de cures, organització del temps i equitat en els treballs, amb: 

- Importància del territori i polítiques de proximitat. 
- Perspectiva feminista en el disseny, implementació i avaluació. 

 
Característiques principals del servei: 

- Serveis públics i tendents a la universalitat i gratuïtat. 
 
Col·lectius prioritaris: 

- Famílies monoparentals, famílies amb altres càrregues en l’àmbit de les cures, dones en situació de 
violències masclistes, dones en situació d’atur de llarga durada, dones de més de 52 anys i dones  
migrants. 

 
Perfils professionals: 

- Tècnic/a superior en Educació Infantil, tècnic/a superior en Animació Sociocultural i Turística, 
tècnic/a superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva, monitor/a d’Activitats d’Educació en 
el Lleure Infantil i Juvenil, tècnic/a superior en Integració Social i auxiliar d’Educació Infantil. 

Així com indicar les pautes per a la seva gestió econòmica. 
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