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La prova està estructurada en: 
● Un apartat de caire teoricopràctic amb dues parts (català/castellà): 

o Un apartat amb preguntes a desenvolupar. 
o Un cas pràctic a desenvolupar. 

 
● Un apartat teòric de preguntes tipus test, on un 30% aproximadament es troben en llengua 

anglesa. 

 
A cadascuna de les parts de la prova, la persona aspirant ha de superar el 50% de la nota corresponent 

d’aquell apartat per poder fer mitjana, quedant així:  
 Tipus test un mínim de 2 punts (0,6 punts per l’apartat en anglès). 

 Teoricopràctica (preguntes a desenvolupar i cas pràctic), un mínim 3 punts.  

 

Per tant, totes les parts són eliminatòries. Això implica que s’ha d’arribar al mínim de puntuació 

anteriorment mostrat obligatòriament.  
 

L’apartat de tipus test constarà de 50 preguntes amb quatre opcions de resposta. Cada pregunta 
correcta sumarà 0,08 punts i cada pregunta incorrecta restarà 0,03 punts. Sent la relació d’1/3 (on 

tres malament resten una de correcta).  
 

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). 
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Apartat tipus test (marca l’opció correcta a la graella que trobaràs al final). 
4 punts en total: s’ha d’obtenir mínim 2 punts (mínim de 0,6 punts per l’apartat en anglès). 
 
1.- La competència social, com a competència emocional, consisteix en: 

a. La capacitat per adoptar comportaments apropiats i responsables. 
b. La capacitat per gestionar les emocions de manera apropiada. 
c. La capacitat autogestió personal en l'àmbit emocional. 
d. La capacitat per mantenir bones relacions amb altres persones. 

 
2.- El «procés d'aprenentatge que es basa en l'observació d'una persona que 
actua com a model i que exhibeix el comportament que es pretén adoptar» 
s'anomena: 

a. Imitació. 
b. Modelatge. 
c. Moderador. 
d. Modelat. 

 
3.- La primera fase en l'aplicació d'una tècnica sociomètrica és: 

a. Elaborar i administrar un test sociomètric. 
b. Elaborar un sociograma. 
c. Elaborar una matriu sociomètrica. 
d. Elaborar un pla de mostreig. 

 
4.-  El grup es configura com una estructura en base a: 

a. El grau d'autoritat, popularitat o aïllament dels diferents membres del grup. 
b. Les tres opcions són correctes. 
c. Les interrelacions entre els components del grup. 
d. L'estatus o posició de cada integrant del grup. 

 
5.- Les dinàmiques de grup són: 

a. Nominacions que es fan entre els membres d'un grup per tal de practicar alguna 
activitat junts. 

b. Activitats vivencials d'interacció entre persones, a partir de situacions fictícies i 
plantejades amb objectius concrets. 

c. Un tipus de psicoteràpia. 
d. Activitats de representació de determinades situacions de la manera més 

espontània i vivencial possible, amb la finalitat de comprendre la situació 
representada. 

 
6.- L'evitació de la relació amb els altres activa la realimentació de l'anomenat 
cicle de: 

a. La timidesa. 
b. L'ansietat. 
c. La monotonia. 
d. L'aïllament. 
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7.- La inversió de rols consisteix: 
a. En parlar sense un interlocutor real present que escolti. 
b. En un reemplaçament mutu de papers entre dues persones, en el qual cadascuna 

defensa les posicions de la part contrària. 
c. En la representació de determinades situacions de la manera més espontània 

possible. 
d. En la representació d'un paper assignat aleatòriament, com a part d'una tècnica 

per a formar grups. 
 
8.- Durant el desenvolupament de la reunió, la persona que condueixi una reunió 
haurà de: (marca l'opció incorrecta) 

a. Estimular la participació. 
b. Intervenir quan el grup es bloqueja. 
c. Portar al grup cap als objectius proposats. 
d. Assegurar-se que tots els assistents presten atenció i entenen el que s'explica. 

 
9.- En el grup de treball, cada persona compleix un paper productiu: 

a. Derivat de la integració de la persona en diferents grups informals. 
b. Que determina la seva capacitat de lideratge. 
c. Formant part de l'equip de treball. 
d. Assignat per voluntat dels seus companys i companyes. 

 
10.- La capacitat i habilitat per desenvolupar la intel·ligència emocional i aplicar-
la, es denomina: 

a. Competència emocional. 
b. Intel·ligència intrapersonal. 
c. Desenvolupament emocional. 
d. Consciència emocional. 

 
11.- Quin dels següents no és un criteri per formar un grup? 

a. El nivell educatiu. 
b. La edat. 
c. Les tres opcions són vàlides, de fet, pot servir qualsevol criteri. 
d. Els interessos dels membres del grup. 

 
12.- Verificar o dir amb les pròpies paraules el que sembla que la persona que 
parla acaba de dir s'anomena: 

a. Repetició empàtica. 
b. Parafrasejar. 
c. Emfatitzar. 
d. Amenitzar. 
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13.- Els conflictes interpersonals: 
a. Es produeixen quan es desenvolupen diferents rols oposats o incompatibles al 

mateix temps. 
b. Són conflictes d'origen intern (valors, circumstàncies íntimes, etc.). 
c. Es produeixen quan dues o més persones s'enfronten a propòsit d'una tercera, 

d'una idea o d'un bé que ambdues aspiren a aconseguir. 
d. Es produeixen principalment entre grups. 

 
14.- Les reaccions fisiològiques en determinades situacions socials: 

a. Les tres opcions són certes. 
b. S'activen de manera conscient i són relativament controlables. 
c. Es consideren components emocionals de les habilitats socials. 
d. Denoten la manca d'habilitats socials. 

 
15.- En una negociació com a tècnica de gestió de conflictes: (marca l'opció 
incorrecta) 

a. Les parts implicades comparteixen un interès comú, encara que difereixin en els 
seus interessos. 

b. S'ha de procurar arribar a acords a través del diàleg. 
c. Pot aplicar-se a conflictes lleus entre persones com a conflictes greus entre estats. 
d. Pot requerir-se la participació d'una part imparcial per facilitar els acords. 

 
16.- El reflex de l'estatus d'una persona en el grup ve determinat: 

a. Pel poder i la influència en el grup. 
b. Per les eleccions que fa en el grup. 
c. Pels canals d'informació que utilitza. 
d. Pel to de veu que utilitza en parlar. 

 
17.- Els braços creuats és una postura que denota: 

a. Disposició al diàleg. 
b. Seguretat. 
c. Superioritat. 
d. Actitud tancada i desacord. 

 
18.- El fet «d'identificar les distorsions del pensament i modificar-les o 
substituir-les per pensaments més positius» és l'objectiu de: 

a. Les tècniques d'afrontament. 
b. Les tècniques de relaxació. 
c. Les tècniques de reestructuració cognitiva. 
d. Les tècniques de visualització de problemes. 
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19.- En un procés de mediació, els interessos que puguin satisfer a una part sense 
fer mal a l'altra es denominen: 

a. Interessos diferents. 
b. Interessos excloents. 
c. Interessos compartits. 
d. Interessos comuns. 

 
20.- La prova sociomètrica que mesura la puntuació o valoració que cada individu 
fa dels altres membres del grup, és: 

a. El sociograma de puntuacions. 
b. El sociograma de valoracions. 
c. El sociograma de nominacions. 
d. El sociograma de percepció. 

 
21.- La manca d'aprenentatges com a causa del dèficit en habilitats socials es 
deu al fet que: 

a. La persona té dificultats en l'àmbit emocional, cognitiu o emocional que 
obstaculitzen la posada en pràctica de les seves habilitats. 

b. Les tres opcions són certes. 
c. La persona sap quines habilitats ha d'executar, però no pot aplicar-les. 
d. La persona s'ha socialitzat en un ambient pobre en estímuls socials. 

 
22.- Durant una exposició és convenient: 

a. Improvisar. 
b. Amagar les mans a l'esquena, butxaques o en algun lloc perquè no es vegin. 
c. Mantenir el contacte visual amb l'auditori. 
d. Assenyalar a l'audiència i gesticular. 

 
23.- La colla és: 

a. Un grup petit, primari, de referència i formal. 
b. Un grup petit, secundari, de pertinença i formal. 
c. Un grup petit, secundari, de referència i informal. 
d. Un grup petit, primari, de referència i informal. 

 
24.- Perquè una reunió es desenvolupi adequadament: 

a. No és necessària la presència d'una persona coordinadora, les persones del grup 
saben el que han de fer. 

b. Les persones participants han de ser cordials entre ells i no discutir. 
c. Cal preparar un petit piscolabis per predisposar positivament l'auditori. 
d. La persona que la coordini ha preparar-la a consciència i dirigir-la adequadament. 
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25.- La mediació escolar és una estratègia especialment útil: 
a. En els conflictes entre alumnat i professorat. 
b. En els conflictes entre l'alumnat. 
c. En els conflictes entre el professorat. 
d. Depèn del centre. 

 
26.- La dificultat social que consisteix a actuar atenent als desitjos de les altres 
persones i no als propis, és una manifestació del dèficit en habilitats socials 
denominat: 

a. Sobreactuació. 
b. Bloqueig. 
c. Fòbia social. 
d. Cap de les tres opcions és correcta. 

 
27.- Les distorsions cognitives d'inferència arbitrària fan referència a: 

a. Treure conclusions d'una situació que no estan protegides per l'experiència. 
b. Seleccionar els detalls positius de forma arbitrària en diverses circumstàncies. 
c. Inferir inconscientment circumstàncies lògiques. 
d. Seleccionar solament els detalls negatius d'una situació. 

 
28.- Els conflictes intrapersonals: 

a. Són conflictes d'origen social entre les persones. 
b. Són conflictes individuals entre la persona i els i les qui l'envolten. 
c. Es produeixen entre persones amb pensaments divergents. 
d. Són conflictes d'origen intern (valors, circumstàncies íntimes, etc.). 

 
29.- De la següent classificació de grups, quina és correcta? 

a. Segons la relació afectiva: de pertinença i de referència. 
b. Segons la constitució: informals i primaris. 
c. Segons l'adscripció: de pertinença i de referència. 
d. Segons la seva constitució: de referència i primaris. 

 
30.- L'estudi de casos és una tècnica: 

a. Informativa. 
b. Creativa. 
c. Formativa. 
d. De discussió i presa de decisions. 

 
31.- La tècnica d'inoculació a l'estrès, elaborada per D. Meichenbaum, és: 

a. Una tècnica de reforç de l'autoestima. 
b. Una tècnica d'afrontament. 
c. Una tècnica de relaxació. 
d. Una tècnica de reestructuració cognitiva. 
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32.- Quedar-se «amb la ment en blanc» és l'efecte que millor il·lustra una 
situació de: 

a. Bloqueig. 
b. Sobreadaptació. 
c. Timidesa. 
d. Ansietat social. 

 
33.- Com a estructura vivencial col·lectiva, les persones que formen un grup: 

a. Interactuen segons un sistema de pautes establert. 
b. Tenen una percepció col·lectiva d'unitat. 
c. Persegueixen uns objectius comuns, més o menys compartits. 
d. Les tres opcions són certes. 

 
34.- Marca la resposta falsa pel que fa al concepte de personalitat: 

a. Els trets de la personalitat es mantenen més o menys estables a llarg de la seva 
vida. 

b. És un conjunt de trets psicològics, emocionals i conductuals que defineixen 
globalment una persona. 

c. Els trets biològics estan definits des d'abans del naixement, en el codi genètic de 
l'individu. 

d. Hi ha persones que tenen més personalitat que d'altres; això queda definit pel 
caràcter, simpatia personal, etc. 

 
35.- Quant a la implantació d'un sistema de treball per objectius: (marca l'opció 
incorrecta) 

a. Es requereix una planificació molt detallada i realista. 
b. Es requereix d'una definició precisa de l'àrea de responsabilitat de cada persona. 
c. Per al treballador o treballadora aporta major implicació i responsabilitat. 
d. Tots els treballs admeten la implantació d'aquest sistema de treball. 

 
36.- The Collage method is a group formation technique based on: 

a. Random grouping. 
b. Directed grouping. 
c. Automatic grouping. 
d. Free grouping. 

 
37.- Which of the following is not a strategy to promote cohesion? 

a. Create a positive affective climate. 
b. Adapt to the circumstances. 
c. Be clear about the group's objectives. 
d. Have as much space as possible. 
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38.- Decision-making involves: 
a. Deciding on the most logical position in the short term. 
b. Learning to decide quickly in the face of the concrete circumstances of life. 
c. Search for alternatives and choose the one that best suits our interests, following 

a specific method. 
d. Learn to make decisions based on our long-term interests. 

 
39.- The paralanguage refers to: 

a.  How things are said, without taking into account the content. 
b. The foreign language. 
c. The content of what we say (what is said). 
d. The universal language. 

 
40.- What type of dynamic aims to make each person aware of what they think 
and feel about themselves? 

a. Emotional dynamics. 
b. Introduction dynamics. 
c. Cohesion and collaboration dynamics. 
d. Self-esteem dynamics. 

 
41.- A masked conflict is one in which: 

a. The parties have assumed as normal the impossibility or lack of will to resolve it. 
b. Only one side emerges, but it does not manifest itself in all its magnitude. 
c. It is hidden when it is ignored, avoided or postponed. 
d. Even if it exists, it is difficult to identify. 

 
42.- The physiological barriers refer to: 

a. Perception, such as feeling bad, understanding things incorrectly or expressing 
oneself with difficulties. 

b. Examples such as slurping or interference while speaking. 
c. Strident sounds that interfere while people interact in confined environments. 
d. Architectural or environmental barriers. 

 
43.- Passive behaviour implies: 

a. Acting without interest in social events. 
b. Acting with reluctance in interpersonal relationships. 
c. The risk of losing the affection of others if we express our feelings or rights. 
d. Acting calmly in interpersonal relationships. 

 
44.- The existence of asymmetrical human relations, in which some parties 
exercise their dominance over others who are in unfavourable conditions, 
generates conflicts: 

a. Of values and principles. 
b. Of any type. 
c. Of interests perceived by the parties as incompatible. 
d. Structural and power relations. 
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45.- The assessment of social competence in a training programme in Social 
Skills: (mark the incorrect option) 

a. It is only applied in groups. 
b. It is organised in three stages: initial, process and final. 
c. It begins before starting the programme and concludes once it has finished. 
d. It is a continuous activity, consubstantial with the intervention process itself. 

 
46.- What dramatic technique is this: "A participant speaks out loud, so that the 
spectators get to know the feelings and thoughts of the character represented". 

a. Role playing. 
b. The soliloquy. 
c. Awareness-raising workshop. 
d. Role reversal. 

 
47.- Proxemics refers to: 

a. The study of verbal and non-verbal language. 
b. The study of interpersonal problems and conflicts. 
c. The controversy between verbal and non-verbal language. 
d. The study of the use and perception of social and personal space. 

 
48.- Idealisation is a defence mechanism: 

a. Of adaptation. 
b. Of denial. 
c. Of avoidance. 
d. Distortion of reality. 

 
49.- The social assessment techniques par excellence are: 

a. Dramatisation techniques. 
b. Observation, in the different modalities. 
c. Sociometric techniques. 
d. Interrogative techniques such as the interview and the survey. 

 
50.- Negative reinforcements: 

a. A reinforcement can never be negative. 
b. They are basically punishments. 
c. They are also reinforcements that have positive consequences for the user. 
d. They have negative consequences for the user. 
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RESPON AQUÍ AL TIPUS TEST 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 A B C D      A B C D 

1         26     

2         27     

3         28     

4         29     

5         30     

6         31     

7         32     

8         33     

9         34     

10         35     

11         36     

12         37     

13         38     

14         39     

15         40     

16         41     

17         42     

18         43     

19         44     

20         45     

21         46     

22         47     

23         48     

24         49     

25         50     

              

 
ERRÒNIES 
 

 

 
CORRECTES 
 

 

 
TOTAL 
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PART B – TEORICOPRÀCTICA. 
6 punts: s’ha d’obtenir mínim 3 punts. 
 
1.- Què són les distorsions cognitives. Quins tipus coneixes i exemplifica-les. (1 
punt). 
2.- Defineix i descriu el Programa d'Ensenyament d'Habilitats d'Interacció Social 
(PEHIS) de María Inés Monjas i relaciona’l amb altres programes. (1 punt). 
3.- Descriu i defineix criteris de classificació de grups segons la relació afectiva, 
l'adscripció de l'individu i la naturalesa de la seva constitució. Posa exemples. (1 
punt) 
4.- Quines són les estructures de poder i de comunicació de grup. Exemplifica-
les. (1 punt) 
5.- Realitza una fitxa d’activitat per dur a terme una dinàmica de coneixement i 
confiança per a un grup de persones. (2 punts). 
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