
 

 

PROVA BORSA DE TREBALL PEDAGOGS/GUES I PSICOPEDAGOGS- GUES 

DATA: 14 de setembre de 2022 

 

Les preguntes de la 1 a la 14 valen 1 punt cadascuna. La pregunta 15 té un 

valor total de 6 punts. Cal respondre les preguntes de reserva per casos 

d’empat.  

1.- Quin òrgan és l’encarregat de nomenar el gerent del Consell Comarcal? 

a) El president 
b) La Comissió Permanent 
c) El Ple 
d) El Consell d’alcaldes 

 

2.- Quants membres formen el Ple del Consell Comarcal de la Selva? 

a) 17 
b) 26 
c) 33 
d) 24 

 

3.- El Consell Comarcal gestiona les competències dels Serveis Socials Bàsics de la 

comarca: 

a) De tots els municipis de la comarca. 

b) Dels municipis de més 20.000 habitants. 

c) Dels municipis de menys de 20.000 habitats. 

d) No hi ha cap regulació en relació a nombre d’habitants. 

 

4.- El Consell Comarcal de la Selva desenvolupa un PLACI (Pla Local d’Acció 

comunitària Inclusiva):  

a) Els projectes de desenvolupament comunitari integrats en el PLACI són 

només per treballar amb els joves. 

b) A la comarca de la Selva es treballa la cohesió social a les urbanitzacions de 

la comarcal a través del PLACI. 

c) El PLACI té com un dels seus objectius principals, treballar per prevenir 

l’exclusió social d’individus i col.lectius.  

d) Les respostes b) i c) són correctes. 
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5.- L’objectiu del SIAD és 

a) Oferir atenció psicològica a  les dones de la comarca. 

b) Solament atendre a les dones que han patit violència masclista. 

c) Solament gestionar els serveis de resposta urgent. 

d) Oferir assessorament jurídic i atenció psicològica a les dones de la 

comarca. 

 

6.-  Pel que fa als Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencial per a infants i 

adolescents en situació de risc i les seves famílies. 

a) No inclouen el Centres Oberts. 

b) Són els Centres Oberts, solament ha canviat el nom. 

c) Formen part dels serveis socials bàsics. 

d) Formen part del serveis socials especialitzats (d’acord amb la llei). 

 

7.- Quines modalitats contempla el Servei d’intervenció Socioeducativa (SIS): 

a) Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de 

risc. 

b) Servei d’acompanyament per a adolescents en situació de risc. 

c) Servei d’atenció socioeducativa itinerant. 

d) Són certes les respostes a), b) i c).  

 

8.- Pel que fa a la diferència entre risc i desemparament:  

a) En els casos de risc no hi ha maltractament físic vers als fills. 

b) En els dos casos hi ha indicadors similars, varia la gravetat dels 

mateixos. 

c) El desemparament sols és per situacions on hi ha agressions als fills, 

abandonament o abús sexual. 

d) Els indicadors de risc i desemparament són totalment diferents. 
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9.- 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 
acollidora 
 
c) No col·labora en cap cas amb l’EAIA 

d) Atén famílies acollidores extenses i alienes 

 

10.- La funció dels EAIA és:  

a) Solament avaluar si es dona desemparament d’un infant. 

b) Atendre tant casos d’alt risc com de desemparament. 

c) Solament avaluen als pares, però no l’estat dels nens. 

d) Fer el seguiment dels infants de famílies que tenen les funcions tutelars 

suspeses 

 

11.- L’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) està format per: 

a) Professionals de la pedagogia, psicologia, treball social i educació 

social. 

b) Professionals de l’educació social, psicologia i treball social. 

c) Professionals de l’educació social, treball social, dret i psicologia. 

d) Tècnics i auxiliars especialitzats en Infància en risc 

 

12.- Quan l’EAIA planteja els objectius a treballar per part d’uns progenitors que 

volen aconseguir recuperar les funcions tutelars respecte dels seus fills, es fa un 

document anomenat: 

a) Pla de treball 

b) Pla de millora 

c) Audiència 

d) Recull d’acords. 
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13.- Una vegada s’ha finalitzat l’estudi i valoració d’un cas, l’EAIA emet un document 

que es coneix amb el nom de: 

a) Informe valoratiu 

b) Informe proposta 

c) Síntesi avaluativa 

d) Síntesi diagnòstica 

 

14-  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 
 
d) Atén els casos detectats al medi 

 

 

15.-Desenvolupa sintèticament  les següents qüestions: ( 6 punts ) 

15.1- Mesures de protecció contemplades a la llei 10/2014 dels Drets i les 

oportunitats en la Infància i l’adolescència (LDOIA). 

15.2- Intervencions professionals que es duen a terme des de l’EAIA             

(Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència). 

15.3.- Intervencions professionals que es duen a terme des del SIS (Servei 

d’Intervenció Socioeducativa). 
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PREGUNTES DE RESERVA: 

 

1.- Tipologia d’expedients de protecció d’infància? 

a) Informatiu, de seguiment, guarda, tutela i al medi i COSE. 

b) Voluntari, administratiu, jurídic, urgent, terapèutic i protecció en centre o 

família d’acollida.  

c) guarda i tutela. 

d) Informatiu, risc, desemparament, guarda, tutela, assistencial. 

 

2.- Responsabilitat penal dels menors.   

a) No hi ha responsabilitat penal pels actes comesos per menors d’edat.  

b) La responsabilitat penal dels menors comença als 13 anys i és atesa pels 

serveis judicials.  

c) La responsabilitat penal dels menors de 16 anys, recau econòmicament en 

els progenitors.  

d) La responsabilitat penal dels menors de 14 anys pot ser derivada a 

l’EAIA per valorar l’existència d’una situació de risc o de 

desemparament 

 

 

3.- Els elements constitutius d’una comunitat que ens permeten identificar-la com a 

tal a l’hora de fer treball comunitari són: 

a) Com a mínim, el territori, la població i el sentiment d’identitat. 

b) L’empadronament. 

c) La nacionalitat. 

d) La religió. 
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4.-  Pel que fa a la col·laboració  entre els serveis bàsics d’atenció social (SBAS) i 

els equips d’atenció a la infància i a l’adolescència (EAIA)... 

a) El més recomanable és que qualsevol cas nou, SBAS demani un 

assessorament previ. 

b) El més recomanable és que envïi un informe i derivi el cas. 

c) Quan l’EAIA intervé els SBAS es poden desentendre del cas. 

d) L’SBAS no atén els casos de Salut Mental 

 

5. 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 
 

d) És la Unitat d’Atenció a Infants amb problemes de Salut Mental 
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PAUTES CORRECCIÓ PREGUNTA 15  

15. Desenvolupa breument les següents qüestions ( 6 punts)  

15.1.  Tipologia de les mesures de protecció contemplades a la llei 10/2014 dels Drets i les 

oportunitats en la Infància i l’adolescència (LDOIA), en cas de desemparament. 

a) L'acolliment familiar simple per una persona o una família que pugui suplir, temporalment, el 
nucli familiar natural de l'infant o l'adolescent. 

b) L'acolliment familiar permanent. 

c) L'acolliment familiar en unitat convivencial d'acció educativa. 

d) L'acolliment en un centre públic o concertat. 

e) L'acolliment preadoptiu. 

f) Les mesures de transició a la vida adulta i a l'autonomia personal. 

g) Qualsevol altra mesura de tipus assistencial, educatiu o terapèutic aconsellable, d'acord 
amb les circumstàncies de l'infant o l'adolescent. 

- Les mesures d'acolliment familiar, sempre que sigui possible, tenen preferència respecte de 
les que comporten l'internament del menor o la menor en un centre públic o concertat. 

- L'infant o l'adolescent per a la protecció del qual és necessària l'aplicació de la mesura 
d'acolliment en família aliena o en centre té dret a ésser acollit al més a prop possible del seu 
domicili, llevat que no li sigui beneficiós. 

 

Mesura d'acolliment familiar: Classes 

1. L'acolliment familiar pot ésser simple o permanent. 
2. Acolliment preadoptiu . 
3 . Acolliment en família extensa i acolliment en família aliena 
4 . Acolliment en una unitat convivencial d'acció educativa 
 
Mesura d'acolliment en centre: 

- CRAE – Centre Residencial d’Atenció Educativa 

- CREI- Centres o unitats d'educació intensiva i centre Terapèutics (CT) 
 
Mesura d'acolliment preadoptiu 

La mesura d'acolliment preadoptiu, com a pas previ per a l'adopció.  

 
Mesures de transició a la vida adulta i a l'autonomia personal  

Les mesures de transició a la vida adulta i a l'autonomia personal impliquen  acompanyament 
en la inserció sociolaboral i d'habitatge per garantir una preparació progressiva per a la 
independència personal, d'acord amb les necessitats formatives i d'integració social i laboral de 
cada adolescent. 

Mesures assistencials Assolida la majoria d'edat, l'emancipació o l'habilitació d'edat, 
s'extingeixen les mesures de protecció. Això no obstant, l'organisme competent de la 
Generalitat pot disposar les mesures assistencials que consideri necessàries, poden tenir 
contingut econòmic, jurídic i social o consistir en l'atorgament o el manteniment d'una plaça en 
centre i es poden estendre fins als vint-i-un anys d'edat. 
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15.2. 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. 
 

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.  
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- 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. 

 

 

15.3. Intervencions professionals que es duen a terme des del Servei d’Intervenció 

socioeducativa (SIS).   

Seguint la informació bàsica que recull la DGAIA (2016), la resposta hauria de contemplar 
que: 
 
Els serveis d’intervenció socioeducativa (SIS) tenen com a finalitat fonamental, atendre les 
necessitats socioeducatives dels infants i adolescents en situació de risc, així com portar a 
terme una intervenció de suport, acompanyament, capacitació i tractament amb les seves 
famílies. 
 
Per a donar resposta aquesta finalitat, es planteja: 
 
a) Prestar serveis d’intervenció socioeducativa a totes les franges d’edat de 0 a 18 anys, 

inclosa la franja de 0 a 3 anys. 
b) Atendre els infants i adolescents en els diferents nivells de situació de risc i les seves 

famílies per tal d’abordar de manera concurrent les necessitats socioeducatives dels fills i 
filles i de les seves famílies. 

c) Prestar el servei a tot el territori, inclosos els territoris amb gran extensió i una forta 
dispersió demogràfica, ajustant-lo a les seves necessitats. 

d) Prevenir i disminuir les situacions de desprotecció infantil desplegant serveis d’intervenció 
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents per atendre des de la proximitat i 
per minimitzar les situacions de desemparament i l’adopció de mesures de protecció que 
requereixin la separació de l’infant o adolescent de la seva família. 

e) Proveir de recursos i serveis la família, des del medi, com a unitat bàsica de convivència i 
desenvolupament dels seus membres, permet l’atenció, remissió i prevenció de les 
situacions de risc dels seus fills i filles des de la proximitat i la promoció del seu benestar. 

En aquesta línia, des dels serveis d’intervenció socioeducativa, s’estableixen 5 possibles línies 
d’intervenció: 

Línia 1. Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc. 
Línia 2. Servei d’atenció diürna (conegut anteriorment com a centre obert). 
Línia 3. Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació risc.  
Línia 4. Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.  
Línia 5. Servei d’intervenció socioeducativa itinerant. 
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A més, seria adient que s’incorporés la informació específica del servei adscrit al Consell 
Comarcal de la Selva.  
 
El SIS de la Selva actualment desenvolupa les línies L1 i L3 de manera itinerant (L5). Està 
format per un equip interdisciplinar d’una educadora social, una treballadora social i vàries 
psicòlogues. El SIS de la Selva, realitza intervencions: 
 
- Intervencions individuals: a) amb infants o adolescents; b) o amb els seus progenitors/es o 

persones que tinguin la tutela o la guarda, principalment a l’entorn familiar (domicili). 
- Intervencions grupals: a) dins d’una mateixa família on hi hagi infants o adolescents en 

situació de risc; b) en grups d’infants o adolescents en situació de risc; c) o en grups de 
famílies amb infants o adolescents en situació de risc.  

- Intervencions comunitàries: accions de prevenció en risc social, i/o accions de promoció i 
sensibilització en la salut i el benestar (tallers en centres educatius per treballar la 
prevenció de les violències masclistes i la promoció de la igualtat; grups d’adolescents per  
treballar habilitats socials, gestió emocional, reforç sòcio-acadèmic, etc.). 
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