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Consideracions generals: 

L’examen consta de dues parts: 

 Un apartat de preguntes tipus test. 

 Un apartat amb preguntes a desenvolupar. 

S’ha d’obtenir la puntuació mínima establerta a cada un dels apartats per poder treure la 

mitjana de l’examen. Si no s’obté la puntuació mínima en algun dels aparts, l’examen queda 

suspès. 

 

PART I. PREGUNTES TIPUS TEST.  

Aquesta part té un valor de 4 punts. 

S’ha d’obtenir una nota mínima de 2 punts per poder superar aquest apartat.  

Cada pregunta correcta suma 0’333 punts. Les preguntes tipus test contestades 

erròniament descompten 0’111 punts. Les preguntes que es deixin sense contestar 

no descompten puntuació. 

 

 

1. L’enfocament interseccional va ser proposat per: 

a) L’Institut de la Dona 

b) Kimberle Crenshaw 

c) Simone de Beavoir 

d) Les respostes b i c són correctes 

 

2. El concepte qualitat de vida significa: 

a) Tenir en general unes condicions objectives de vida satisfactòria 

b) Tenir un elevat grau de benestar personal, entès en termes subjectius. 

c) Ambdues són certes 
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d) Ambdues són falses 

 

3. En analitzar la qualitat de vida, el grau de criminalitat existent a la zona correspon a: 

a) Factors ambientals 

b) Factors materials 

c) Recursos organitzatius governamentals 

d) Totes són falses 

 

4. Quan s’estableix que la violència contra les dones i les nines constitueix una greu violació 

dels drets humans? 

a) A la I Conferència Mundial sobre la dona de Nacions Unides a Mèxic, el 1975 

b) A la Carta dels drets humans de 1979 promulgada per l’Assemblea General 

c) A la Conferència Mundial sobre Drets Humans de 1993. 

d) Cap de les respostes és correcta. 

 

5. Quina Conferència Mundial determina que els drets reproductius de són drets humans, 

constituint la violència de gènere un obstacle per a la salut reproductiva i sexual de les dones, 

l’educació i el desenvolupament? 

a) La II Conferència Mundial sobre la dona de Copenhaguen, el 1980. 

b) La III Conferència Mundial sobre la dona de Nairobi el 1985 

c) La Conferència Mundial sobre Drets Humans de Viena l’any 1993. 

d) La Conferència internacional de Població i Desenvolupament. El Caire, 1994. 

 

6. A partir de quina Conferència Mundial es reconeix que la lluita per a la igualtat ha d’integrar-

se en el conjunt de les polítiques, no pot ser sectorial i afecta a la societat en el seu conjunt? 

a) Copenhaguen 1980 

b) Nairobi 1985 

c) Beijing 1995 

d) Nova York 2000 

 

7. Segons la Declaració de Beijing, la pobresa de la dona està directament relacionada amb: 

a) L’absència d’oportunitats i l’autonomia econòmica. 

b) La manca d’accés a l’educació, els serveis de suport i els recursos econòmics, inclosos 

els crèdits, la propietat de la terra i el dret d’herència. 
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c) La seva mínima participació en el procés de presa de decisions. 

d) Totes les respostes són correctes 

 

8. És un objectiu de Beijing 1995, pel que fa a l’educació i la capacitació de la dona: 

a) Procurar aconseguir la igualtat de gènere en la taxa de finalització de l’ensenyament 

primari per a l’any 2000. 

b) Proporcionar suport als serveis de guarderia i d’altra índole que permetin a les mares 

embarassades continuar amb la seva educació. 

c) Reconèixer i respectar les activitats artístiques, espirituals i culturals de les dones 

indígenes. 

d) Totes les respostes són correctes. 

 

9. Inclou la Declaració de Beijing un apartat específic sobre els Drets Humans de la Dona? 

a) Si, a més de fer referència específica en un altre apartat sobre la situació de la Nina. 

b) No, ja queden recollits a la Conferència Mundial de Drets Humans. 

c) No, es reafirmaren a la Conferència Internacional sobre Població i el Desenvolupament. 

d) Cap de les respostes és correcta. 

 

10. La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea fou signada: 

a) El 2 d’octubre de 1997  

b) El  7 de desembre de 2000 

c) L’1 de gener de  2002 

d) El  13 de desembre de 2007  

 

11. La Comissió Europea va adoptar l’enfocament interseccional – de discriminacions múltiples  

a) El 1945, a la seva creació 

b) En 2007, any europeu contra la discriminació 

c) El 2011, any europeu de lluita contra el racisme 

d) Encara no l’ha adoptat. 

 

12. La necessitat d’indicadors de gènere per a detectar desigualtats ve arreplegada: 

a) A la Llei Orgànica 1/2004 

b) A la Llei Orgànica 3/2007 

c) A la Constitució Espanyola 
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d) Cap resposta és correcta. 
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Taula de respostes apartat tipus test 

 

Pregunta A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correctes  x 0’333=  

Incorrectes  x 0’111=  

En blanc  _____  

Nota test  
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PART II. PREGUNTES A DESENVOLUPAR 

Aquesta part té un valor de 6 punts. 

S’ha d’obtenir una nota mínima de 3 punts per poder superar aquest apartat.  

 

1. Aquestes són les dades de les persones actives a Espanya entre els 25 i els 49 anys. Calcula 

per a aquest rang d’edat: (1,5 punts) 

 Índex de concentració  

 Índex de distribució  

 Bretxa de gènere 

Fes una interpretació de les dades de cada índex i una conclusió final de la taula 

 

 De 25 a 29 

anys 

De 30 a 34 

anys 

De 35 a 39 

anys 

De 40 a 44 

anys 

De 45 a 49 

anys 

Homes 1083 1324 1719 1873 1725 

Dones 1035 1204 1533 1637 1484 

 

 

2. Quins aspectes és important conèixer i/o treballar a nivell general a tots els àmbits 

d’intervenció? Explica’ls breument. (1 punt) 

 

3. Salut i gènere. Explica en línies generals en què consisteix la medicalització de la vida i la 

salut de les dones (1 punt) 

 

4. Hi ha mesures de conciliació que no suposen un cost afegit per a l’empresa? Quines? (1 punt) 

 

5. Explica els diferents apartats que ha de tenir, com a mínim, un Pla d’igualtat. (1,5 punts) 

 

 

 


