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1. En el cas que una persona tècnica causi baixa durant l’execució del
programa per finalització de la relació laboral, per incapacitat laboral
temporal, per maternitat o per altres causes l’entitat beneficiària haurà de
substituir-la en un període màxim de (senyala la correcta):
a. 15 dies naturals des del moment de la baixa.
b. 21 dies naturals des del moment de la baixa.
c. 30 dies naturals des del moment de la baixa.
d. 45 dies naturals des del moment de la baixa.
2. Totes les persones que participin en l’espai de recerca de feina procediran
únicament (marca la correcta):
a. de les oficines de Treball del SOC
b. del SIOL (Servei d’informació i Orientació Laboral) de l’Ajuntament de
L’Hospitalet
c. De la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona
d. Totes les anteriors
3. Els espais de recerca de feina ofereixen dos serveis (marca la correcta):
a. Alfabetització digital i Recerca activa de feina.
b. Recerca activa de feina i Eines informàtiques
c. Eines informàtiques i Alfabetització digital
d. Cap són correctes.
4. Quantes sessions com a mínim i màxim s’ha de realitzar des de l’acció de
recerca activa de feina ? (senyala la correcta).
a. Constarà d’un mínim de 6 sessions i un màxim de 8 sessions
b. Constarà d’un mínim de 4 sessions i un màxim de 8 sessions
c. Constarà d’un mínim de 4 sessions i un màxim de 12 sessions
d. Constarà d’un mínim de 8 sessions i un màxim de 12 sessions
5. El nombre mínim de persones ateses a cada espai de recerca de feina per un
període d’execució de 10 mesos serà de:
a. 125 persones
b. 150 persones
c. 175 persones
d. 200 persones
6. L'experiència de la implementació dels espais de recerca de feina avala la
qualitat d'un servei que dóna un valor afegit a la recerca de feina tradicional
basat en:
a. L'orientació laboral desenvolupada a partir d'una metodologia participativa i
inclusiva
b. La millora de l'organització i planificació en la recerca de feina
c. La informació i assessorament per a la millora competència
d. Totes les anteriors
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7. Quantes hores diàries continuades participarà cada persona ? (marca la
correcta)
a. 3 hores diàries
b. 4 hores diàries
c. 5 hores diàries
d. A demanda de la persona participant
8. Quants dies a la setmana ha d’assistir una persona que estigui participant en
el programa en el servei Recerca Activa de Feina? (senyala la correcta)
a. 1 dia setmanal
b. 2 dies setmanals
c. 3 dies setmanals
d. A demanda de la persona participant
9. A data 31 de desembre de 2018, el nombre de persones aturades a la ciutat
era de:
a. Aproximadament 14.000
b. Aproximadament 10.000
c. Aproximadament 16.000
d. Aproximadament 18.000
10. Segons la Llei orgànica 3/2007 , de 22 de març un distintiu per a reconèixer a
aquelles empreses que destaquin per l'aplicació de polítiques d'igualtat de
tracte i d'oportunitats amb els seus treballadors i treballadores, que podrà
ser utilitzat en el trànsit comercial de l'empresa i amb finalitats publicitaris
serà creat per:
a. les Administracions Públiques
b. el Govern
c. el Ministeri de Treball i Assumptes Socials
d. el Congrés

Preguntes de reserva
A. El servei d’eines informàtiques tindrà com a màxim en cada sessió (sense
tenir en compte les persones que portin més de 15 dies en la llista d’espera).
Marca la resposta correcta:
a. Un màxim de 6 persones
b. Un màxim de 8 persones
c. Un màxim de 10 persones
d. Un màxim de 12 persones
B. El servei d’eines informàtiques es realitzarà els divendres:
a. En dues sessions de dues hores i mitja en horari discontinu
b. En dues sessions de dues hores i mitja en horari continuat
c. En 1 sessió de 3 hores en horari discontinu
d. En 1 sessió de 3 hores en horari continuat

