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PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE 

TREBALLADOR/A FAMILIAR (EXP. 2022/761) 
 

 

Tercera prova:  Qüestionari de coneixements generals i específics 
  

1. Quines de les següents tasques de la TF és correcte?: 

a) Assumir el rol de cuidador de la persona usuària 

b) Tallar les ungles quan la persona és diabètica 

c) Realitzar encàrrecs 

 

2. A qui va dirigit el servei d’ajuda a domicili? 

a) Famílies 

b) Persones grans 

c) Totes les respostes anteriors són correctes 

 

3. El servei d’ajuda a domicili es presta en: 

a) El carrer 

b) El domicili 

c) El despatx 

 

4. Qui és la responsable SAD?: 

a) El metge 

b) La treballadora social 

c) La treballadora familiar 

 

5. La treballadora familiar és: 

a) Un/a empleat/a de la llar 

b) Un/a professional degudament preparat/a 

c) Un/a amic/a 

 

6. Què entenem per ABVD?: 

a) Activitats bàsiques de la vida diària 

b) Activitats benèfiques de valoració distròfiques 

c) Activitats bàsiques exclusivament lúdiques 

 

7. Quina d’aquestes activitats NO correspondria a la treballadora familiar?: 

a) Atenció personal 

b) Valoració de la demanda 

c) Acompanyaments mèdics 
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8. Quines de les següents habilitats NO estaria dins de les necessàries per tal de 

desenvolupar la tasca el/la TF?: 

a) Davant la negativa de la persona usuària, fer prevaldre el criteri professional 

del/de la TF 

b) Habilitat comunicativa per dir les coses de forma assertiva 

c) Respecte al ritme de la persona usuària 

 

9. Quines de les següents activitats no es consideren ABVD?: 

a) Aixecar-se/anar a dormir 

b) Control de la medicació 

c) Control d’esfínters 

 

10. Quines són les prestacions que atén el Servei d’ajuda a domicili?: 

a) Tasques personals, tasques de cura, tasques educatives i tasques de prevenció 

b) Atenció personal i neteja de la llar 

c) Cures de l’habitatge 

 

11. Són objectius del servei d’ajuda a domicili: 

a) Recolzar a la persona cuidadora 

b) Evitar internaments innecessaris per afavorir la permanència a l’entorn 

c) Totes les respostes són correctes 

 

12. De les següents afirmacions sobre el/la TF, quina NO és correcte?: 

a) Treballa per aconseguir la dependència de la persona 

b) Pot col·laborar amb la família i les persones properes 

c) Fomenta l’autonomia de la persona a la seva llar 

 

13. La tècnica de la neteja personal comporta diferents passos amb un ordre lògic; el 

primer és: 

a) Netejar en primer lloc la cara 

b) Començar per la part dreta 

c) Preparació del material 

 

14. Quina d’aquestes tasques és considerada Activitat Instrumental per la Vida Diària 

(AIVD): 

a) Realització dels àpats 

b) Higiene personal 

c) Mobilització 
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15. Dins del servei d’ajuda a domicili, seran tasques de recolzament al cuidador: 

a) Descarregar al cuidador 

b) Substitució del cuidador durant el temps necessari per realitzar activitats que 

cobreixen les seves pròpies necessitats bàsiques o el desenvolupament 

personal o social 

c) Les respostes a i b són correctes 

 

16. Quina d’aquestes atribucions no és de l’alcalde/essa?  

a) Dirigir el govern i l’administració municipal 

b) Exercir la prefectura de la policia municipal 

c) L’aprovació de la plantilla de personal 

 

17. Quina branca del dret regula la vinculació professional del personal funcionari amb 

l’administració on presta els seus serveis? 

a) El dret administratiu 

b) El dret civil 

c) El dret mercantil 

 

18. Les sessions del Ple: 

a) Sempre seran ordinàries 

b) Poden ser ordinàries i extraordinàries 

c) Poden ser ordinàries, extraordinàries i extraordinàries de caràcter urgent 

 

19. El dret a la protecció de dades personals és: 

a) Un dret que poden exercir tant les persones físiques com jurídiques 

b) Un dret que permet que cada persona controli les seves dades personals 

c) Una altra manera de referir-se al dret a la intimitat 

 

20. Quin d’aquests drets no és un dret fonamental de la secció I, capítol segon, del títol I 

de la Constitució? 

a) El dret a la vida i a la integritat física i moral 

b) El dret a la propietat privada i a l’herència 

c) El dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge 
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PREGUNTES ADDICIONALS DE RESERVA 

 

Les preguntes addicionals de reserva s’utilitzaran en cas que s’anul·li alguna pregunta, les 

convalidaran successivament segons l’ordre en que es presenten en aquest qüestionari. 

 

1R.  En cas d’accident domèstic, com ha de reaccionar el/la treballador/a familiar? 

a) Avisar al metge, a la família i a la treballadora social 

b) Avisar als veïns 

c) Avisar a la treballadora social 

 

2R. Qui és el titular de les dades de caràcter personal? 

d) El responsable del tractament 

e) La persona interessada 

f) El subencarregat del tractament 

 

3R. A qui es podrà dirigir un/a ciutadà/ana per a presentar una reclamació en matèria de 

protecció de dades abans de dirigir-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades? 

a) Al Síndic de Greuges 

b) Al/A la delegat/ada de protecció de dades de l’ajuntament, si n’hi ha 

c) A l’Alcaldia 

 

4R. La Junta de Govern Local està integrada per: 

a) Per l’Alcalde i un regidor de cada grup municipal 

b) L’Alcalde i 3 regidors nomenats pel Ple 

c) L’Alcalde i un número de regidors no superior a un terç del nombre legal dels 

mateixos, nomenats i separats lliurament per l’Alcaldia 

 

 

Tercera prova:  Qüestionari de coneixements generals i específics.  
 
De conformitat amb la base 9.1.1, de les bases reguladores del procés selectiu, aquesta prova 

és obligatòria i eliminatòria i consistirà en l’avaluació dels coneixements generals i específics, 

mitjançant un qüestionari tipus test, en un temps màxim d’una hora, format per 20 preguntes 

amb 3 respostes alternatives que seran proposades pel tribunal i relatives al temari establert a 

l’Annex 1 de les presents bases. 

 

La puntuació màxima és de 10 punts i la puntuació mínima és de 5 punts, cada pregunta 

resolta favorablement puntuarà 0,50 punts i per cada resposta incorrecta restarà 0,10 punts; 

les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tindran en compte. 

 

Sant Pol de Mar, 20 de juliol de 2022 


