
 PROVES LLIURES 2022 
 

 
Nom: 
DNI: 
Data: 
Cicle: 
Mòdul: 
 
 
Instruccions proves lliures: 
 
Temps estimat de realització de la prova: 100 minuts (disposes de 120 minuts per a la 
realització de la prova). 
 
No es pot consultar cap tipus de material. 
 
No es contestarà a cap pregunta, s’entén que l’alumne de lliures és el que s’autogestiona 
el procés d’aprenentatge i només acudeix al centre per a realitzar l’examen. 
 
No hi caben preguntes de comprensió ja que cada alumne ha pogut escollir en quin 
idioma vol fer la prova. 
 
Suggeriments específics per a la realització de la prova: 

o Llegiu amb atenció els enunciats. 
o Respondre específicament allò que es demana. 
o Repasseu bé el redactat abans de lliurar la prova (per evitar errades 

ortogràfiques i d’expressió). 
o La claredat en l’exposició és fonamental per la valoració correcte de la resposta. 
o A la correcció de l’examen es tindrà en consideració la concreció i la capacitat 

de síntesi , així com la capacitat per relacionar els conceptes. 
o La grafia ha de ser comprensible. 

 
Puntuació: 
S’han d’aprovar les dues parts de la prova per aprovar el mòdul. Cada qüestió té la seva 
puntuació especificada. 
 
Part A: Preguntes tipus test (  3 punts en total, per aprovar aquesta part de la prova 
s’han de sumar com a mínim punts): 1.5 
 
 
Part B: Preguntes a desenvolupar (6 punts en total, per aprovar aquesta part de la prova 
s’han de sumar com a mínim punts): 3 
 
Parc C: Pràctica. 1 punt 
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Part A. Preguntes tipus test. 3 punts 
 
1.- En quina etapa del cicle familiar la família inclou fills en edat escolar o 
adolescents? 
a.- La del niu buit. 
b.- La de constitució. 
c.- La de criança. 
d.- La d'expansió. 
 
 
2.- ¿Cómo debe descongelarse correctamente un producto que previamente 
hemos congelado? 
a.- En el frigorífico. 
b.- A temperatura ambiente. 
c.- Directamente al cocinarlo. 
d.- Sumergiéndolo en agua caliente. 
 
 
3.- Quina ha de ser la primera actuació dins d'un protocol d'acolliment? 
a.- La rebuda. 
b.- La revisió mèdica. 
c.- La presentació dels nous companys i companyes. 
d.- La visita al centre. 
 
 
4.- Quin nom rep la forma de sexisme endolcida, però que manté igualment 
posicions masclistes, encara que amb un discurs més amable? 
a.- Sexisme benèvol. 
b.- Sexisme coeducatiu. 
c.- Pseudosexisme. 
d.- Atribució errònia. 
 
 
5.- Què tenen sempre en comú les persones que formen part d'una mateixa 
família? 
a.- Els seus gustos i afinitats.  
b.- Una relació de parentiu.  
c.- Els seus cognoms. 
d.- Haver nascut a la mateixa llar. 
 
 
6.- Quina metodologia se sol utilitzar per obtenir les dades sociodemogràfiques 
d'una família? 
a.- El padró municipal. 
b.- L'entrevista presencial. 
c.- El qüestionari. 
d.- L'entrevista telefònica. 
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7.- Quan ha de fer-se la primera avaluació en una intervenció per un procés de 
maltractament? 
a.- En el procés de valoració i diagnòstic. 
b.- Després de la denúncia.  
c.- Després del diagnòstic.  
d.- Després de la notificació. 
 
 
8.- ¿Quina dieta és la indicada pel tractamento de la diarrea? 
a.- Hiposòdica. 
b.- Laxant. 
c.- Astringent. 
d.- Mixta. 
 
 
9.- En quin document es deixa constància per escrit de les actuacions realitzades 
i de les incidències detectades en la realització d'un procediment o protocol? 
a.- En el llibre de reclamacions. 
b.- En el registre. 
c.- En l'avaluació. 
d.- En la guia d'actuacions. 
 
 
10.- Qui pot sol·licitar una Ordre de protecció? 
a.- Únicament un jutge.  
b.- Únicament la víctima.  
c.- La policia. 
d.- La víctima, els seus familiars, el ministeri fiscal, un jutge o les entitats o organismes 
assistencials. 
 
 
11.- Quina ha de ser la primera fase en qualsevol procés d'intervenció amb 
famílies? 
a.- El seguiment. 
b.- L'aplicació. 
c.- La valoració. 
d.- La planificació. 
 
 
12.- Quantes persones conviuen habitualment en els habitatges tutelats 
compartits? 
a.- Entre 12 i 15. 
b.- Entre 2 i 3. 
c.- Entre 4 i 10. 
d.- Entre 20 i 50. 
 
 
 
13.- Quin nom rep el procés de valoració crítica sobre l'eficàcia d'un programa? 
a.- Diagnòstic.  
b.- Seguiment.  
c.- Avaluació.  
d.- Supervisió. 
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14.- En un pla de millora, quin tipus d'objectius pretenen reduir o eliminar els 
factors de risc i incrementar la protecció de la família? 
a.- De capacitació. 
b.- De conscienciació. 
c.- Terapèutics. 
d.- Preventius. 
 
 
15.- Com es determina el parentiu d'una persona respecte a una altra? 
a.- Pel nombre de generacions que les separen. 
b.- Pel seu ADN. 
c.- Pel Llibre de Família. 
d.- Pel seu grup sanguini. 
 
 
16.- Quin nom rep el conjunt de persones que coneixem i amb les quals mantenim 
certa relació? 
a.- Família. 
b.- Xarxa social. 
c.- Coneguts. 
d.- Amistats. 
 
 
17.- Com ha de descongelar-se correctament un producte que prèviament hem 
congelat? 
a.- A temperatura ambient. 
b.- Al frigorífic. 
c.- Directament en cuinar-lo. 
d.- Submergint-lo en aigua calenta. 
 
 
18.- En quin document es planifica el conjunt d'actuacions destinades a l'atenció 
integral i personalitzada d'una persona usuària? 
a.- Programa d'assistència integral (PAI). 
b.- Actuacions previstes individualitzades (API). 
c.- Programa d'assistència personal (PAI). 
d.- Pla d'atenció individualitzat (PAI). 
 
 
19.- Quin és la unitat de convivència fonamental? 
a.- Els companys de classe. 
b.- El veïnat. 
c.- La família. 
d.- El grup d'amics. 
 
 
20.- Quin tipus de maltractament consisteix en prendre decisions que 
corresponen a la persona, quan té capacitat per prendre-les per ella mateixa? 
a.- Negligència. 
b.- Negació de l'autodeterminació. 
c.- Maltractament emocional. 
d.- Maltractament psicològic. 
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21.- Quin tipus de dones són les usuàries habituals dels pisos tutelats? 
a.- Les alcohòliques. 
b.- Les malaltes mentals. 
c.- Les víctimes de la violència domèstica amb menors a càrrec seu. 
d.- Les drogodependents. 
 
 
22.- Quines activitats ha de protocolitzar cada centre? 
a.- Les més habituals. 
b.- Totes, sense excepció. 
c.- Les que estableixi cada comunitat autònoma. 
d.- Les que consideri clau en la prestació dels seus serveis i les que siguin susceptibles 
d'una aplicació molt diversa. 
 
 
23.- Quin tipus de centres fan intervencions amb urgència i ofereixen acolliment 
de forma transitòria? 
a.- Les unitats de nit. 
b.- Els centres de rehabilitació psicosocial. 
c.- Els centres d'acolliment residencial. 
d.- Els centres de dia. 
 
 
24.- En un centre, quin tipus d'intervenció és la que es concreta en l'aplicació de 
protocols o actuacions planificades? 
a.- Quotidiana.  
b.- Programada.  
c.- Urgent. 
d.- Informal. 
 
 
25.- Quin tipus de famílies formen les parelles de fet? 
a.- Monoparentals. 
b.- Assimilades.  
c.- Agregades.  
d.- Monofiliars. 
 
 
26.- A qui correspon a Espanya la prestació dels serveis socials? 
a.- A les comunitats autònomes. 
b.- A les ONG. 
c.- A les mútues. 
d.- A les entitats locals. 
 
 
27.- Quina edat solen tenir els joves que viuen en pisos tutelats? 
a.- Entre 14 i 16 anys. 
b.- Entre 16 i 18 anys. 
c.- Entre 20 i 25 anys. 
d.- Entre 18 i 20 anys. 
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28.- Què és una dieta terapèutica? 
a.- La que té per objectiu la pèrdua de pes o l'aprimament. 
b.- La que està dirigida a curar, alleujar i prevenir complicacions de les malalties. 
c.- La que es pren els dies festius. 
d.- La que es compon únicament de líquids. 
 
 
29.- Quin tipus de relació hi ha o hi ha hagut entre agressor i víctima en els casos 
de violència domèstica? 
a.- De veïnatge. 
b.- Laboral. 
c.- Cap. 
d.- Afectiva. 
 
 
30.- En què consisteix un pressupost? 
a.- En una comptabilitat detallada de les despeses i ingressos que es produeixen. 
b.- En una comptabilitat detallada de les despeses que es produeixen. 
c.- En una planificació basada únicament en un càlcul anticipat dels ingressos en un 
període de temps concret. 
d.- En una planificació basada en un càlcul anticipat de les despeses i ingressos en un 
període de temps concret. 
 
 
 

Part B. Preguntes a desenvolupar. 6 punts 
 
 

1. Anomena i explica els factors de risc del maltractament infantil. 
 

2. Explica que és la Cartera de Serveis Socials, quina formació ens 
proporciona i que és el copagament.  
 

3. Explica les etapes del cicle de vida familiar.  
 

4. Quins són els models d’intervenció en famílies 
 
 

Part C. Realitza la construcciód’un genograma (estructura, 
informació i relacions) del següent cas de família simulada. 1 Punt 
 
 
“La família viu a un petit poble de montaña. El pare té 57 anys, és un home de 
caràcter serio, de constitució robusta, que se dedica a la ramaderia. La mare és 
una dona petita de 53 anys; sempre ha estat al càrrec de la seva llar, dels seus 
quatre fills i de la seva pròpia mare de 75 anys que viu amb ells des de que es 
va quedar vidua fa ara 15 anys. Es varen casar fa 29 anys. La mare té un únic 
germà 4 anys més petit. Tal vegada per això, per ser la major i dona, sempre 
s’ha sentit amb l’obligació de fer-se càrrec de la seva pròpia mare, tot i que la 
relació amb ella sempre ha estat conflictiva. Quan ella tenia 2 anys la seva mare 
va tenir un avort espontani. El seu germà s’en va anar de casa als 21 anys. Saben 
molt poc d’ell des de llavors, ja que només reben alguna comunicació breu i de 
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forma esporàdica. Saben que es va casar als 30 anys i es va separar cinc anys 
després, sense haver tingut fills. 
 
El pare té un únic germà. Aquest germà, és “germà de pare”, ja que el padrí es 
va tornar a casar quan va enviudar de la seva primera dona i aquest germà és 
fill de la primera dona. El padrí patern sempre havia tingut una predilecció per 
aquest fill major, que actualment té 67 anys, està casat i té una filla única. 
Aquesta, a la vegada, està casada, té dues filles i viu a l’extranger.  
 
La padrina paterna, tanmateix, sempre havia sentit un amor especial pel seu fill 
petit, de forma que ambdós, havien desenvolupat una relació tan especial, que 
es feia evident per qualsevol persona que els coneixia. La padrina es va morir 
amb 77 anys, fa poc més d’un any, d’un infart de miocardi. 
 
La vida transcorre amb aparent normalitat, però ells saben que des de feia un 
any tot ha canviat. El fill petit, de 18 anys, no se comporta com abans. Ha deixat 
els estudis i tampoc treballa. Tot i que sempre ha estat un poc reservat, ara passa 
llargues hores tancat a la seva habitació. En ocasions l’han sentit reiure totsol i 
parlar amb veu alta, proferint insults i improperis. En les rares vegades que parla 
amb la seva família, diu coses que ells no arriben a entendre, doncs la seva 
forma d’expressar-se és recercada i incoherent. El metge de la família que l’ha 
visitat les ha recomenat consultar a un especialista, ja que ell opina que l’atl·lot 
està patint un transtorn mental. 
 
La mare sempre ha estat molt volcada i pendent del seu fill petit, tot i que també 
té molts de conflictes amb ell degut al seu comportament especial. El pare manté  
una relació molt freda amb ell.  
 
El germà major, un jove de 25 anys, intenta recolzar els seus pares tot el que 
pot, sobretot a la seva mare amb la que està molt unit. No obstant, amb el seu 
pare té bastant de tracte perquè fa feina amb ell en el negoci de la ramaderia. 
En mig dels dos germans se troben dues filles bessones  idèntiques de 23 anys. 
Les dues són molt bones estudiants i no resideixen a la llar familiar durant el 
curs, ja que estudien biolgia en la Universitat d’una important població a 150 km. 
Ambdúes són bones amigues.  
 
Hi ha un tema en aquesta família del que no es parla; és sobre el primer fill que 
varen tenir, el qual va morir de forma traumàtica quan només tenia 8 anys.  
 


