Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme
i Economia Social

CONVOCATÒRIA: REFERÈNCIA: 006 – TREBALL ALS BARRIS-PELS
(JGL 23.10.2019)
13 de noviembre de 2019

1. Que es un certificat de professionalitat?
a. És un títol acadèmic de formació professional que acredita les
competències professionals i garanteix que la persona que l’obté té els
coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una professió.
b. Es un document oficial en l’àmbit laboral que acredita les competències
professionals i garanteix que la persona que l’obté té els coneixements,
les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral
c. És un document emès per un centre educatiu que acredita els coneixements,
les habilitats i les aptituds mínimes per desenvolupar una activitat laboral.
d. És un document expedit per l’empresa que acredita les competències
professionals i els anys d’experiència del treballador.
2. Segons s’especifica en la guia de prescripcions tècniques del Projecte Treball
als barris 2019, en el programa d’experienciació (Programa D) quins són els
conceptes subvencionables?
a. Despeses de desplaçament de les participants.
b. Contractació de serveis externs de les accions e capacitació.
c. Despeses de lloguer.
d. Només són elegibles les despeses salarials inclosa la cotització
empresarial a la Seguretat Social derivades de la contractació laboral
dels participants, d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació
3. Segons Resolució Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol. Són despeses elegibles
en el programa d’experienciació laboral (programa D):
a) Uniformes i EPI
b) Material didàctic.
c) Lloguer d’espais.
d) Costos salarials, inclosa la quota empresarial a la Seguretat Social,
derivats de la contractació laboral de les persones participants.
4. Segons s’especifica en la guia de prescripcions tècniques del Projecte Treball
als barris 2019, quan es fa entrega de l’informe semestral de l’activitat
desenvolupada fins aquell moment en el marc del pla d’execució?:
a) Al cap d’un mes de la finalització del primer semestre del pla d’execució.
b) 3 mesos desprès de l’inici del pla d’execució.
c) No es fa entrega d’ informes semestrals.
d) Quinze dies desprès de l’inici del pla d’execució.
5. Segons s’especifica en la guia de prescripcions tècniques del Projecte Treball
als barris 2019, quina és la durada màxima de la contractació dels participants
en el programa d’experienciació laboral (Programa D)?
a. 9 mesos
b. 2 mesos.
c. 12 mesos
d. No té durada màxima.
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6.Els barris objecte d’intervenció en el Municipi d’Hospitalet
dins la
convocatòria de de treball als Barris 2019 a la Zona Nord de la ciutat són:
a)
b)
c)
d)

Centre, Sant Josep i Santa Eulàlia.
Collblanc, Torrassa, Florida - Les Planes, Pubilla Cases.
El Gornal i Bellvitge.
Tot el municipi d’Hospitalet.

7.Els requisits de titulació i experiència del professorat d’un certificat
professional els trobarem a:
a. Al Real decret que regula el CP concret
b. La legislació que regula els CP’s a nivell estatal
c. La legislació que regula els CP a cada territori autonòmic
d. A la llei 36/25, de 22 de febrer, de formació professional i ocupacional
8. Segons s’especifica en la guia de prescripcions tècniques del “Projecte
Treball als barris 2019”, que s’ha d’incloure en els documents editats, materials
impresos, certificats o diplomes i cartells?:
a. Els emblemes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de la
Generalitat de Catalunya, i del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social-Servicio Público de Empleo Estatal.
b. Emblema del Consell Comarcal del Barcelonès
c. Emblema de la Diputació de Barcelona.
d. Emblema de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
9. La ciutat està ordenada administrativament en:
a. 5 districtes i 13 barris
b. 6 districtes i 12 barris
c. 6 districtes i 13 barris
d. 5 districtes i 12 barris
10. Segons la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, , per a la igualtat efectiva de
dones i homes, entre els criteris generals d'actuació dels Poders Públics està:
a. El compromís amb l'efectivitat del dret constitucional d'igualtat entre dones i
homes.
b. La integració del principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en el conjunt de
les polítiques econòmica, laboral, social, cultural i artística, amb la finalitat
d'evitar la segregació laboral i eliminar les diferències retributives, així com
potenciar el creixement de l'empresariat femení en tots els àmbits que
abasti el conjunt de polítiques i el valor del treball de les dones, inclòs el
domèstic.
c. La col·laboració i cooperació entre les diferents Administracions públiques
en l'aplicació del principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats.
d. Totes son correctes
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Preguntes de reserva
A) Segons s’especifica en la guia de prescripcions tècniques del Projecte Treball
als barris 2019, en els dispositius (programa A) i les cases d’oficis (Programa C),
per a la contractació de serveis externs només s’ha de sol·licitar autorització
expressa quan:
a) En aquells casos on no estaven previstes en el pla d’execució aprovat.
b) Sempre.
c) Sempre que les accions de capacitació tinguin una durada superior a 100
hores.
d) En cap cas s’han de sol·licitar autorització.
B) Que son les accions d’aprenentatge integrat:
a) Son accions que integren la formació en competències de base,
competències transversals i competències professionals.
b) Son accions de formació ocupacional que integren mòduls formatius de
diferents certificats de professionalitat.
c) Son accions que integren un itinerari d’orientació, formació professional i
experienciació laboral.
d) Cap de les tres anteriors es correcta
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