Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme
i Economia Social

CONVOCATÒRIA: REFERÈNCIA: REFERÈNCIA:
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017

PERSONAL

REFERENT

1. Un dels requisits que els i les joves han de complir per inscriure's a la
Garantia Juvenil és:
a. Estar empadronat al municipi on resideix
b. Estar empadronat en qualsevol municipi de Catalunya
c. Estar empadronat a un municipi de la comarca on resideix
d. Estar empadronat a l'Estat Espanyol
2. En el marc del procés d'orientació amb els i les joves, per a la identificació i
desenvolupament de les competències clau per a l'ocupabilitat es treballarà:
a. Les motivacions i interessos
b. La recerca de feina
c. L'anàlisi de l'ocupabilitat
d. La identificació de competències bàsiques i transversals
3. Per gestionar, informar i fer el seguiment de les actuacions que es duran a
terme, es disposarà de l'aplicatiu informàtic:
a. Galileu
b. GIA
c. Qbid
d. Cap de les anteriors és correcta
4. En el marc del Programa Referent d'Ocupació Juvenil, s'hauran de
desenvolupar actuacions de coordinació amb els diferents agents de cada
territori com:
a. Elaboració d'un mapa del territori: recursos i serveis
b. Sessions de treball territorials amb els agents del territori
c. Informació de la cartera de serveis ocupacionals i altres a professionals
d. Totes són correctes
5. L'execució de les accions en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació
Juvenil no podrà haver-se iniciat abans de l'1 de gener de 2014 i no podrà
finalitzar més tard del:
a. 31 de desembre de 2020
b. 31 de desembre de 2021
c. 31 de desembre de 2022
d. Cap de les anteriors és correcta
6. Durant l'execució de les actuacions del Programa Referent quina
documentació s'ha de lliurar al SOC:
a. Expedients individuals de les persones joves ateses
b. Certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals
c. Acreditacions de la titulació o experiència laboral o de la competència de les
persones tècniques referents
d. Pla de treball inicial
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7. Per a determinar la distribució territorial de les unitats especialitzades
d'ocupació juvenil per a la convocatòria 2019, s'han aplicat els següents criteris:
a. Proximitat d'Instituts considerats de màxima complexitat pel Departament
d'Ensenyament
b. Els projectes pilot de plans educatius d'entre els 0 als 20 anys
c. Territoris amb major impacte en l'acollida de joves migrats sols
d. Totes són correctes
8. La Garantia Juvenil és:
a. Una iniciativa europea d'ocupació per a reduir l'atur juvenil
b. Una iniciativa europea que ofereix ajuts a les empreses del sector serveis
c. Una iniciativa europea que fomenta l'orientació laboral
d. Una iniciativa europea per afavorir les pràctiques en empreses del sector
serveis
9. Quin és el districte amb més població, a 31 de desembre de 2018?:
a. I
b. II
c. VI
d. IV
10. Segons la disposició addicional primera Llei orgànica 3/2007, de 22 de

març, per a la igualtat efectiva de dones i homes s'entén per composició
equilibrada:
a. Que cap dels sexes superi el 65% del total
b. Que cap dels sexes superi el 70% del total
c. Cada sexe no superi el 60% ni sigui inferior al 40%
d. a i c són correctes.

Preguntes de reserva
A. El programa TNL Mobilicat per a joves inscrits a la Garantia Juvenil ofereix:
a. Capacitació lingüística
b. Pràctiques laborals en empreses públiques i privades d'Estats membres de la
Unió Europea
c. Orientació professional adaptada al país d'acolliment
d. Totes són correctes
B. La convocatòria actual del programa Referent d'Ocupació té l'objectiu
d'informar i acompanyar els joves en la seva transició de l'escola al món laboral.
Aquesta xarxa de Referents d'Ocupació Juvenil comptarà amb la contractació
per a tota Catalunya de:
a. 52 professionals
b. 88 professionals
c. 68 professionals
d. 102 professionals
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