PROVA TEÒRICA

BORSA DE TREBALL TEMPORAL TÈCNIC/A
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
C1

CODI:_________________

1.

El servei de biblioteca pública és un servei mínim obligatori a prestar pels
municipis de més de:
a)
b)
c)
d)

2.

3.000 habitants
5.000 habitants
10.000 habitants
No és un servei mínim

Segons la Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya, quins són els
tipus de biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya?
a) Biblioteques centrals comarcals, locals, filials i serveis bibliotecaris
mòbils.
b) Biblioteques centrals (comarcals i urbanes), locals i serveis bibliotecaris
mòbils.
c) Biblioteques centrals urbanes, locals, filials, punts de lectura i informació
i serveis bibliotecaris mòbils.
d) Biblioteques centrals (comarcals i urbanes), locals, filials i serveis
bibliotecaris mòbils.

3.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya impulsa el Servei
Nacional de Préstec Interbibliotecari per afavorir el préstec entre les
biblioteques de Catalunya. Quins catàlegs puc consultar per sol·licitar un
préstec interbibliotecari?
a) Catàleg Argus del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, Catàleg
Aladí de la Xarxa de Biblioteca Municipals de la Diputació de Barcelona i
Catàleg de la Biblioteca nacional de Catalunya.
b) Catàleg Argus del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, Catàleg
Aladí de la Xarxa de Biblioteca Municipals de la Diputació de Barcelona,
Catàleg de la Biblioteca nacional de Catalunya i Catàleg col·lectiu de les
biblioteques universitàries.
c) Catàleg Argus del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, Catàleg
Aladí de la Xarxa de Biblioteca Municipals de la Diputació de Barcelona,
Catàleg de la Biblioteca nacional de Catalunya i Catàleg col·lectiu de la
Xarxa de biblioteques d’Andorra.
d) Catàleg Argus del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i Catàleg
Aladí de la Xarxa de Biblioteca Municipals de la Diputació de Barcelona.

4.

Un usuari ens comenta que ell no té el carnet de la biblioteca, però traurà els
llibres que li interessen amb el carnet de la seva amiga. Què li responem?
a) No hi ha cap problema, però s’ha de fer responsable dels documents que
s’enduu.
b) L'ús del carnet és personal i intransferible. Li informem que és gratuït ferse’l.
c) Només és possible utilitzar el carnet d’una altra persona quan són
familiars de primer grau.
d) La seva amiga ha de donar el seu consentiment per escrit perquè pugui
utilitzar-lo.

5.

Quina d’aquestes funcions NO correspon a una biblioteca pública?
a) Oferir a la comunitat un centre per al desenvolupament cultural i artístic
b) Promoure l’educació individual i autodidacta, així com l’ensenyament
formal en tots els nivells
c) Recollir, conservar i difondre totes les obres editades o produïdes a
Catalunya
d) Facilitar tot tipus d’informació als seus usuaris

6.

Quin d’aquests aspectes NO és una funció de la secció infantil d’una
biblioteca pública?
a) Crear un entorn ric en materials impresos per tal d’estimular l’amor per la
lectura i els llibres
b) Proporcionar material que mostri la varietat de cultures en la societat
c) Proporcionar el material necessari per a l’educació obligatòria
d) Estimular el desenvolupament de la parla dels bebès i infants

7.

Què és un usuari actiu?
a) Assisteix a moltes de les activitats d’animació de la biblioteca
b) Ha utilitzat el servei de préstec de la biblioteca, com a mínim, un cop a
l’any
c) S’ha endut, com a mínim, 10 documents en préstec
d) Cap de les anteriors respostes és correcta

8.

Quina d’aquestes funcions NO és pròpia d’un tècnic auxiliar de biblioteca?
a)
b)
c)
d)

9.

Quina és la ràtio de documents de lliure accés per habitants en un municipi
com Palafrugell (22.974 habitants), segons el Mapa de Lectura Pública?
a)
b)
c)
d)

10.

Establir la política de col·lecció de la biblioteca
Informar sobre els recursos i activitats del municipi
Realitzar les tasques vinculades al servei de préstec
Ordenar el material de la biblioteca, segons el sistema de classificació
utilitzat

2,5
2
3
1,5

Segons el Mapa de Lectura Pública, la biblioteca de Palafrugell és:
a)
b)
c)
d)

Biblioteca central urbana
Biblioteca central comarcal
Biblioteca filial
Biblioteca local

11.

Quin d’aquests projectes duu a terme la biblioteca de Palafrugell adreçat a
famílies amb infants?
a)
b)
c)
d)

12.

Segons el Manifest de la UNESCO de la Biblioteca Pública quina d’aquestes
és una de les funcions de la biblioteca pública?
a)
b)
c)
d)

13.

Bebeteca
Musinfant
Nascuts per Llegir
Petits Lectors

Facilitar les condicions bàsiques per aprendre al llarg dels anys.
Afavorir la capacitat d’autonomia dels infants.
Facilitar les condicions per a la preservació de la cultura i les tradicions.
Donar oportunitats per al desenvolupament social, cultural i educatiu.

Quina de les següents missions NO figura en el Manifest de la IFLA/UNESCO
sobre la Biblioteca Pública?
a) Facilitar l'aprenentatge en l'ús de la informació i dels mitjans informàtics
per accedir-hi.
b) Facilitar l'accés a les expressions culturals de totes les manifestacions
artístiques.
c) Garantir l'accés dels ciutadans a tota mena d'informació de la comunitat.
d) Dotar els estudiants de les tècniques necessàries perquè siguin capaços
de fer servir la màxima diversitat de recursos i serveis.

14.

Un usuari et demana consultar un llibre de física. Quin número de la CDU li
correspondria?
a)
b)
c)
d)

15.

33
53
76
946.7

Què és el teixell i per a què serveix?
a)
b)
c)
d)

Codi numèric de 10 dígits que es col·loca a la coberta dels llibres
Codi que ens indica a quina biblioteca pertany aquell document.
Classificació personalitzada i reduïda de la CDU més les tres primeres
lletres de l’autor,títol, col·lecció... que elabora cada biblioteca.
Etiqueta que es col·loca en la part inferior del llom d’un document per
classificar i ordenar el llibre o document a la prestatgeria.

16.

Quina activitat popular organitza la biblioteca de Palafrugell cada estiu ?
a)
b)
c)
d)

17.

Havanera Literària.
Converses de Barraca.
Diàlegs de Barraca.
Club de Lectura a Tamariu

Què és el projecte Arteca (biblioteca de Palafrugell)?
a) És un servei d’exposició i préstec gratuït d’obres d’art d’artistes vinculats
a Palafrugell.
b) És un servei de préstec de la col·lecció municipal, especialitzada en el
món de l’art.
c) És un servei d’intercanvi de llibres i obres d’art d’artistes locals de
Palafrugell i comarca.
d) És un servei d’informació al voltant del món de l’art i els artistes – pintors,
fotògrafs ...-.

18.

Amb quina entitat local organitza la biblioteca de Palafrugell el cicle anual de
xerrades sobre l’havanera?
a)
b)
c)
d)

19.

Museu del Suro de Catalunya
Fundació Josep Pla
Fundació Ernest Morató
Escola de música de Palafrugell

La condició de funcionari/ària s'adquireix:
a) En el moment en què s'aprova definitivament
b) Al publicar la relació de persones aprovades
c) Al ser nomenat/da com a tal
d) Com a conseqüència de la presa de possessió, després del nomenament

20.

El reconeixement de compatibilitat a un/a funcionari/ària per a realitzar un
treball fora de l'administració:
a) Correspon a l'alcalde/ssa, i cal aprovar-ho amb caràcter previ al treball a
compatibilitzar
b) Es fa amb caràcter previ a l'inici del treball i correspon la seva aprovació a
la Junta de Govern Local
c) És competència plenària, i s'ha d'aprovar amb caràcter previ al treball a
compatibilitzar
d) És competència de l'alcalde/ssa, un cop superat el període de prova en el
treball de fora de l'administració

PREGUNTES ADDICIONALS DE RESERVA
Les preguntes addicionals de reserva s’utilitzaran en cas que s’anul·li alguna pregunta,
i es convalidaran successivament segons l’ordre en que es presenten en aquest
qüestionari

21.

Quin autor local ha editat aquest any 2021 el llibre “Palafrugell desaparegut“
(Efadós, 2021)?
a)
b)
c)
d)

22.

Lluís Bruguera
Jordi Sàbat
Pere Àlvaro
Enric Bruguera

L’execució de l’oferta d’ocupació pública s’ha de desenvolupar dins el
termini improrrogable de:
a) 1 any.
b) 2 anys.
c) 3 anys.
d) No hi ha termini.

23.

En quin equipament cultural és va organitzar la Conversa de Barraca
d’aquest estiu 2021?
a)
b)
c)
d)

24.

Teatre Municipal de Palafrugell
Pati de la Biblioteca de Palafrugell
Sala Salí de Tamariu
Espai Cultural La Bòbila

Assenyala la resposta CORRECTA:
a)

Són empleats públics aquells que desenvolupen funcions retribuïdes en les
Administracions Públiques al servei dels interessos generals.
Són empleats públics aquells que desenvolupen funcions retribuïdes o no
en les Administracions Públiques al servei dels interessos generals.
Són empleats públics aquells que desenvolupen funcions retribuïdes en les
Administracions Públiques al servei dels òrgans de govern.
Tenen la consideració d’empleats públics totes les persones que presten
serveis en l’administració de l’estat.

b)
c)
d)

25.

Són requisits generals per poder participar en els processos selectius:
a)
b)
c)
d)

Tenir la nacionalitat espanyola sempre i en tot cas.
Posseir la titulació exigida
Tenir complerts els 18 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.
Totes les respostes anteriors són incorrectes.

