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Consideracions generals:

L’examen consta de tres parts:

● Un apartat de preguntes tipus test. L’apartat tipus test es puntuarà damunt 4 i s’ha

d’obtenir un mínim de 2 punts per a poder superar-la. Cal tenir en compte que en

aquesta apartat les preguntes contestades erròniament descomptaran puntuació

seguint el següent criteri:

o Quatre opcions de resposta:1/3 (tres malament resten una bé)

● Un apartat amb preguntes a desenvolupar: es puntuarà damunt 6 i s’ha d’obtenir

un mínim de 3 punts per a poder superar-la.

● Una part que inclou un supòsit pràctic: el supòsit pràctic es puntuarà sobre 10 i s’ha

d’obtenir un mínim de 5 punts per a poder superar-lo.

En cas de suspendre algun dels apartats, la nota final que es publicarà serà la

corresponent a l’apartat suspès (ja que impossibilita treure la mitjana corresponent). La

qualificació final de la prova serà la mitjana ponderada de les tres parts.
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PART I. PREGUNTES TIPUS TEST.
Aquesta part té un pes de 4 punts.
S’ha d’obtenir una nota mínima de 2 punts per poder superar aquest apartat.
Cada pregunta correcta suma 0,1 punts. Les preguntes tipus test contestades
erròniament descompten 0,33 punts. Les preguntes que es deixin sense
contestar no descompten puntuació.

1. Per què ens interessa conèixer el territori?
a. Per conèixer la ubicació dels serveis generals.
b. Per conèixer la ubicació de les associacions.
c. Per conèixer la ubicació dels llocs de trobada de la població.
d. Totes les respostes anteriors són correctes.

2. Les persones usuàries potencials i líders naturals fan referència a:
a. Al territori.
b. La perspectiva estadística.
c. La perspectiva sociològica.
d. Els recursos.

3. La perspectiva estadística contempla:
a. Les persones usuàries potencials.
b. Els i les representants o delegats/des.
c. Personal tècnic de l’administració pública o d’entitats privades.
d. Nombre d’habitants i la seva evolució.

4. Seguint a Nogueiras, quins trets defineixen el desenvolupament comunitari?
a. És un procés educatiu destinat a aconseguir canvis quantitatius.
b. És un procés educatiu destinat a aconseguir canvis qualitatius en les actituds

i comportaments de la població.
c. Requereix la participació obligatòria persones en la resolució dels seus propis

problemes.
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.

5. En quin criteri podem englobar la classificació “Urbanes, rurals o indígenes”:
a. Segons l’àmbit geogràfic que abasta.
b. Segons el sector d’intervenció.
c. Segons el sistema sociocultural.
d. Segons la naturalesa de l’organisme promotor o patrocinador.
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6. Seguint a na Rosa Maria Cueto, quin és el concepte fonamental per definir la
comunitat?

a. El conjunt de recursos humans i materials.
b. El sentiment de pertinença.
c. Les diferents associacions.
d. Les demandes realitzades envers les necessitats.

7. Pel que fa a l’equip comunitari, quina de les següents no és una funció principal?
a. Ha de basar la seva tasca en els diferents documents de cada pla.
b. La metodologia serà eminentment passiva.
c. Donar a conèixer i fer pública la informació.
d. Avaluar i comunicar els resultats.

8. Segons els antecedents històrics del desenvolupament comunitari, què és
primordial aconseguir canviar?

a. Els recursos que estan disponibles per la comunitat.
b. Les actituds.
c. El nombre de persones que hi ha en una comunitat.
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.

9. Kurt Lewin va aplicar a l’estudi dels grups la següent teoria:
a. La teoria conductista.
b. La teoria psicoanalítica.
c. La teoria de la Gestalt.
d. Cap de les anteriors respostes és correcta.

10.Els recursos amb els que sempre hem de comptar en coordinació amb els recursos
públics són:

a. Els recursos públics.
b. Els recursos potencials.
c. Els recursos privats.
d. Els recursos existents.

11.Quin és l’article de la Constitució que fa referència a la participació ciutadana?
a. L’article 10.
b. L’article 35.
c. L’article 98.
d. L’article 23.
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12.Quins poden ser els motius per la devolució d’una subvenció?
a. No es compleix amb l’obligació de la justificació de la subvenció.
b. Hi ha una sentència judicial que obliga a la tornada dels diners.
c. Les respostes a i b són correctes.
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.

13.Quins casos queden exclosos de la mediació familiar?
a. Les mesures personals i patrimonials derivades de la separació, el divorci, la

nul·litat civil del matrimoni.
b. En què es produeixi violència o maltractament sobre la parella, els fills i les

filles o sobre qualsevol persona de la unitat familiar, o qualsevol altres
actuacions que puguin considerar-se constitutives d'il·lícit penal.

c. Les qüestions relatives a l'exercici de la pàtria potestat, la guarda i custòdia,
el règim de visites, les pensions i els usos de l'habitatge familiar.

d. Totes les respostes anteriors són correctes.

14.Per a en Ferdinand Tönnies, la societat es basa en:
a. El treball comunitari.
b. Les creences comunes.
c. La racionalitat i el càlcul.
d. La família.

15.Segons la teoria de Tönnies, la persona:
a. És part natural de la comunitat.
b. Genera accions aïllades.
c. Es dedica a fer feina.
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.

16.L’autor que proposa la teoria de sistemes s’anomena:
a. Natalio Kisnerman.
b. Urie Bronfenbrenner.
c. Gonzalo Musitu.
d. MªJosé Escartín.
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17. Indica els tres protagonistes del procés comunitari.
a. Administracions, recursos i població.
b. Administracions, tècnics i població.
c. Professionals, Ajuntaments i associacions.
d. Recursos tècnics, diputacions i fundacions.

18.En els processos comunitaris, l'Administració contribueix a:
a. Aprovar els plans comunitaris locals.
b. Organitzar les associacions.
c. Afavorir el treball rural.
d. Institucionalitzar el treball comunitari.

19.Quina de les següents no és una “ombra” de la participació ciutadana?
a. Escassa participació mitjançant la militància dels partits polítics.
b. La disminució de les persones afiliades en sindicats obrers.
c. Les associacions veïnals estan envellides, compten amb poques persones

associades i no estimulen la participació veïnal.
d. Han augmentat les vies de participació ciutadana en l’àmbit institucional.

20.Quines tres paraules resumeixen el paper del dinamitzador comunitari?
a. Animador, coordinador i organitzador.
b. Mediador, coordinar i planificador.
c. Dinamitzador, coordinador i animador.
d. Mediador, coordinador i dinamitzador.

21. El Simposi de Rotterdam es va celebrar l’any:
a. 1976.
b. 1979.
c. 1980.
d. 1977.

22.Robert Owen pensava que el que influeix en el desenvolupament de les persones
és:

a. La seva família.
b. L’escola.
c. El seu entorn social o condicions ambientals.
d. La cultura social.
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23.La Charity Organization Society (COS) sorgeix a Anglaterra davant la crisi
econòmica de:

a. 1850.
b. 1860.
c. 1870.
d. Cap de les respostes anterior és correcta.

24.Un dels objectius del moviment dels settlement era:
a. L’educació i el desenvolupament cultural dels pobres.
b. La necessitat de promoure reformes socials.
c. La conscienciació popular en els problemes socials i sanitaris de l’època.
d. Totes les respostes anteriors són correctes.

25.Qui dels següents és un model centrat en les institucions?
a. El desenvolupament de la comunitat.
b. L’acció política.
c. Les xarxes de solidaritat.
d. La planificació social.

26.Quin dels següents autors és el que afirma que “el procediment que s’ha de seguir
és registrar el que la gent pensa”?

a. Peter Berger i Thomas Luckman.
b. Fernando Cembranos.
c. Marco Marchioni.
d. Cap de les respostes anteriors és correcte.

27. Quina de les següents no constitueix una dificultat per produir idees de manera
col·lectiva, segons Cembranos?

a. La falta d’hàbit.
b. L'escassa consciència de col·lectiu amb interessos comuns.
c. La creença assumida de capacitat.
d. La tendència reflexa a associar els obstacles a les possibilitats.
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28.La tècnica més apropiada pel moment de l’adequació en l’anàlisi participatiu de la
realitat és:

a. La tècnica SCAMPER.
b. L’arbre de problemes i respostes.
c. La tècnica del passat demà.
d. L’anàlisi DAFO.

29.Quina de les següents no és un criteri per prioritzar necessitats?
a. La rellevància.
b. La urgència.
c. La immediatesa.
d. La proximitat.

30.L’eina d’avaluació participativa que utilitza una matriu de doble entrada és:
a. La llista de control.
b. La diana.
c. La rúbrica.
d. L’enquesta.

31.La participació des de tres vies importants, els partits polítics, els grups d’interès i la
ciutadania, es recull en:

a. La Llei de Voluntariat de Castilla i Lleó.
b. La Constitució de 1978.
c. Els estatuts d’Autonomia.
d. Cap de les respostes anterior és correcta.

32.Segons Rezsohazy (1988), què és el que constitueix una garantia <<contra la
degeneració de la participació que es produeix quan aquesta es converteix en un
monopoli de professionals de la participació i manipulen la base >>?

a. Les associacions.
b. Els moviments socials.
c. Els agents comunitaris.
d. La formació i la informació.
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33.L’article de la Constitució de 1978 que reconeix el dret d’associació és:
a. L’Article 34.
b. L’Article 23.
c. L’Article 29.
d. L’Article 22.

34.L’article de la Constitució de 1978 que reconeix el dret de fundació per a fins
d’interès general és:

a. L’Article 34.
b. L’Article 23.
c. L’Article 29.
d. L’Article 22.

35.El govern d’una fundació es denomina:
a. Junta Directiva.
b. Assemblea.
c. Consell de Direcció.
d. Patronat.

36.La Llei Estatal de Voluntariat  es va aprovar en l’any:
a. 1991.
b. 1992.
c. 1996.
d. 1995.

37. “Cerca que es reconegui el coprotagonisme de l’altre com a part del conflicte” és
una característica:

a. Del model circular-narratiu.
b. Del model lineal-tradicional de Harvard.
c. El model transformatiu de Bush i Folger.
d. Totes les respostes anteriors són correctes.

38.“Canviar el significat i construir una història alternativa que permet veure el
problema des d’un altre angle” és una característica de:

a. Del model circular-narratiu.
b. Del model lineal-tradicional de Harvard.
c. El model transformatiu de Bush i Folger.
d. Totes les respostes anteriors són correctes.
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39.<< Controlar el procés de ventilació >> és una tasca de la tècnica de:
a. Facilitar la comunicació.
b. Gestionar les emocions intenses.
c. Equilibrar el poder.
d. Cap de les respostes anteriors és correcte.

40.La sessió privada que consisteix en una reunió separada entre els/les mediadores i
una de les parts es denomina:

a. Col·loqui.
b. Reunió individual.
c. Caucus.
d. Entrevista.
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RESPON AQUÍ AL TIPUS TEST
A B C D A B C D

1 21
2 22
3 23
4 24
5 25
6 26
7 27
8 28
9 29
10 30
11 31
12 32
13 33
14 34
15 35
16 36
17 37
18 38
19 39
20 40

ERRÒNIES

CORRECTES

TOTAL
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PART II. PREGUNTES A DESENVOLUPAR
Aquesta part té un pes de 6 punts.
S’ha d’obtenir una nota mínima de 3 punts per poder superar aquest apartat.

1. Defineix els següents termes: comunitat, territori, població, recursos i
demandes, assenyalant els elements importants en cadascun d’ells.
Raona i justifica. (1 PUNT).

2. Explica quins són els agents del procés comunitari i posa exemples de
cadascun d’ells. Raona i justifica. (1 PUNT).

3. Explica els diferents tipus de mediació que podem trobar, els
enfocaments o escoles de mediació i, finalment, explica les fases d’una
mediació. (2 PUNTS).

4. Quines són les tècniques i els instruments de recollida de dades en
l’àmbit comunitari? Enumera’ls i explica’ls. (2 PUNTS).
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PART III: SUPÒSIT PRÀCTIC
Aquesta part té un pes de 10 punts.
S’ha d’obtenir una nota mínima de 5 punts per poder superar aquest apartat.

Imelda té 32 anys, és dominicana, catòlica practicant i resideix en una localitat rural des
de fa cinc anys. Té 3 filles de 12, 8 i 4 anys que viuen únicament amb la seva padrina
materna en la República Dominicana, el pare va morir l’any passat.

Imelda compta amb un permís de residència i vol dur a les seves filles a viure amb ella.
Acudeix a la tècnica d’immigració d’una entitat de la seva localitat que es dedica a ajudar a
persones migrants. Vol saber com pot portar a les seves filles i si té dret a alguna
prestació o ajuda econòmica quan les seves filles arribin a Espanya.

Al cap de dos dies de fer aquesta consulta, es queda a l’atur. Torna a l’entitat a demanar
ajuda per cercar feina i saber quins drets té i quines ajudes pot sol·licitar (ha fet feina i
cotitzat cinc anys a la Seguretat Social). També, vol saber si pot demanar o no la
nacionalitat espanyola.

Amb aquestes dades, defineix i elabora el següent:

1. El genograma.
2. L’ecomapa.
3. L’anàlisi sistèmic: microsistema, mesosistema, exosistema i macrosistema.
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