Borsa de treball auxiliars de biblioteca (Exp 300_2018)
PROVA TIPUS TEST BORSA AUXILIARS DE BIBLIOTECA (TEST) - 2018
PROCÉS AUXILIAR TÈCNIC BIBLIOTECA-C1 - 1
Dijous 13 De Setembre 2018

MODEL 1
TEMPS DE REALITZACIÓ: 30'
PUNTUACIÓ: Es penalitzen les errades restant -0,08 punts. Les respostes en blanc no resten. Les
respostes correctes es puntuen amb 0,32 punts.
UTILITZEU EL FULL DE RESPOSTES.
1. Què és la formació d’usuaris?
a) Són visites organitzades destinades a les escoles del municipi
b) Cursos formatius sobre l’ús d’Internet sobre nous suports a les biblioteques i el catàleg
c) És un servei que té l’objectiu de donar a conèixer el funcionament de les biblioteques i formar usuaris
autosuficients
d) Cursos de formació bibliotecària per a adults
2. Reps una queixa d’un usuari, què fas?
a) Sense escoltar-lo, li diria que omplís un full de queixes i suggeriments de la biblioteca.
b) Li dic que jo no m’encarrego d’aquest tema i que torni un altre dia
c) Escoltar-lo, veure si li puc solucionar al moment i en el cas que no sigui possible, li proposaria omplir el full de
suggeriments, tenint en compte el reglament de la biblioteca.
d) Deixo tot el que estic fent fins trobar la solució.
3. La biblioteca de Catalunya:
a) És la capçalera del sistema de biblioteques públiques de Catalunya
b) Té la missió de recollir, conservar i difondre totes les obres editades o produïdes a Catalunya
c) Elabora la bibliografia bàsica per a les biblioteques públiques de forma anual
d) Totes les anteriors són certes
4. El carnet de biblioteca pública, permet:
a) Que qualsevol usuari pugui accedir al conjunt de biblioteques públiques de Catalunya, sense necessitat de tenir
un carnet diferent i amb independència de la ubicació o titularitat de la biblioteca.
b) L'accés físic a les biblioteques.
c) Utilitzar només els serveis de la biblioteca on s'ha fet el carnet.
d) Que els usuaris puguin participar a les activitats organitzades per les biblioteques.
5. Quina signatura portaria el DVD de La història interminable?
a) DVD His
b) DVD End
c) DVD (His) End
d) DVD La
6. Quina d'aquestes funcions, segons les bases de la convocatòria, no és pròpia dels tècnics/ques auxiliars de
biblioteca?
a) Atenció personal i telefònica als usuaris.
b) Catalogar fons antic.
c) Elaborar guies de lectura per una activitat de la biblioteca.
d) Gestionar el préstec interbibliotecari.
7. Quina activitat de dinamització de la lectura no es realitza a les biblioteques de Mataró?
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a) L’Empedrat de contes
b) El Club Gomet Vermell
c) Les trobades de conversa en francès i alemany
d) Les tertúlies literàries en anglès
8. Respecte a l’alfabetització d’adults, les biblioteques públiques:
a) Han de col·laborar oferint només les seves instal·lacions
b) No tenen competència, ja que correspon a altres agents del municipi desenvolupar els plans d’alfabetització
c) Han d’oferir les seves instal·lacions per poder realitzar cursos
d) Dins les seves funcions de promoció cultural les biblioteques poden realitzar cursos d’alfabetització
9. Els centres d’interès són:
a) Serveis d’extensió bibliotecària locals.
b) Les especialitats temàtiques de cadascuna de les biblioteques.
c) Guies bibliogràfiques de temes específics.
d) Un model de presentació i organització dels fons de lliure accés.
10. El préstec interbibliotecari entre les biblioteques de la província de Barcelona:
a) És gratuït entre les biblioteques del Maresme
b) Està sotmès a un preu públic
c) Els infants en poden gaudir de forma gratuïta
d) Només inclou audiovisuals
11. El servei d’autopréstec de la biblioteca et permet:
a) Emportar en préstec 30 documents durant 40 dies.
b) Emportar en préstec i retornar els documents; consultar el meu compte.
c) Emportat en préstec i retornar documents; consultar “el meu compte” i fer reserves.
d) Emportar en préstec i retornar documents; consultar “el meu compte” i fer renovacions.
12. Els llibres de la secció infantil porten el topogràfic I* I** I*** què significa?
a) És una classificació per temes
b) És una classificació segons la mida de la lletra
c) És una classificació per nivells de lectura
d) És una classificació per ordenar temàticament els llibres d’imaginació
13. Què és EBiblio Catalunya:
a) Un repositori de fons digitals locals dipositats a les biblioteques públiques
b) Nou servei de préstec interbibliotecari a nivell de les biblioteques públiques de Catalunya
c) Nou servei de préstec gratuït de llibres electrònics en català
d) Nou servei de préstec gratuït de llibres electrònics
14. Són competències de la Diputació de Barcelona:
a) Fer-se càrrec del finançament de la part de despeses d’instal·lació, manteniment i de personal, que li
correspongui.
b) Elaborar el Catàleg Col·lectiu de la lectura pública i l’adquisició de fons.
c) Elaborar el Catàleg Col·lectiu de la lectura pública i coordinar i promoure la lectura pública als municipis.
d) Impulsar, seguir i supervisar l’aplicació del Mapa de lectura pública.
15. Per obtenir el carnet de les biblioteques XBM, els menors de 14 anys:
a) Han de presentar el DNI o un altre document oficial juntament amb el certificat d’empadronament
b) Han de presentar una autorització del pare, mare o tutor legal en cas dels menors de 18 anys
c) Si el tenen, han de presentar el DNI/NIE i sempre comptar amb l'autorització del pare, mare o tutor legal.
d) Han de presentar el DNI o un altre document oficial i abonar el preu públic establert
16. Es consideren elements d’una xarxa urbana de biblioteques municipals:
a) La biblioteca central, les biblioteques de proximitat i els agents culturals locals.
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b) La biblioteca central, les biblioteques de proximitat i els serveis d’extensió bibliotecària.
c) La biblioteca central, les biblioteques de proximitat i el servei bibliotecari mòbil.
d) La biblioteca central, les biblioteques de proximitat i les biblioteques universitàries del municipi.
17. L’APP de la Xarxa de biblioteques municipals:
a) Serveix per accedir a renovacions i reserves
b) No permet la reserva d’ordinadors d’Internet i+
c) Permet portar mobilitzat el teu carnet i el de més persones del teu entorn familiar
d) a i c són correctes.
18. La Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia:
a) Preveu el principi d’inversió de càrrega de la prova, que vol dir que si la persona denunciant aporta indicis
fonamentats, és la part demandada que ha de demostrar que no ha vulnerat el principi d’igualtat.
b) Promou la supressió d’estereotips relacionats amb la imatge de les persones.
c) S’adreça a tots els ciutadans i ciutadanes i als sectors públics i privats sobre els quals la Generalitat i els ens
locals tenen competències.
d) Totes les respostes són certes.
19. Les biblioteques públiques han de contribuir a:
a) Fomentar el progrés econòmic local
b) Fomentar la inclusió de la diversitat cultural
c) Donar accés universal al coneixement i a la lectura
d) Totes les anteriors són correctes
20. Les biblioteques públiques de Mataró pertanyen a:
a) La Generalitat
b) L’ajuntament
c) La Diputació de Barcelona
d) Totes les respostes són correctes
21. Quines característiques defineixen una xarxa urbana de biblioteques?
a) Una missió única i compartida
b) Una política de desenvolupament de la col.lecció documental específica per a cada biblioteca que forma part de
la xarxa
c) Un catàleg únic de serveis
d) A i c són correctes
22. L’espai de petits lectors:
a) És la zona més gran de l’àrea infantil, adreçada als infants a partir dels 6 anys i fins els 14
b) És la zona on es realitzen activitats de foment de la lectura específiques per als infants
c) És la secció adreçada als infants més menuts, normalment fins els 4 anys, que han d’estar acompanyats en tot
moment per un adult
d) Secció on s’ofereix informació relacionada amb els infants
23. A quines xarxes socials són presents les Biblioteques de Mataró?
a) Facebook i Instagram
b) Pinterest, Twitter i Facebook
c) Facebook, Twitter
d) Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest
24. Són funcions de la biblioteca Pompeu Fabra com a central urbana:
a) Centralitzar aquelles tasques tècniques i administratives que permetin l’optimització de recursos i l’increment de
l’eficiència dels processos.
b) Actuar com a node d’accés a altres biblioteques del país
c) Desenvolupar les funcions pròpies de les biblioteques de proximitat derivades de la prestació de serveis en la
seva àrea d’influència més immediata
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d) Totes les anteriors són correctes
25. Què és la col·lecció local dins una biblioteca pública?
a) Els documents en format electrònic sobre el municipi
b) Aquells documents que no guarda l’Ajuntament
c) La documentació sobre el seu àmbit local
d) Són aquelles obres realitzades per escriptors i artistes locals

Preguntes reserva:
1. Dins el número 5 (ciències naturals) de la classificació decimal (adaptació catalana) hi trobarem
documentació sobre:
a) Física, química, mecànica i medicina entre altres.
b) Matemàtiques, biologia, astronomia i enginyeria entre altres.
c) Ecologia, genètica, física, química i matemàtiques entre altres.
d) Física, química, medicina i farmacologia entre altres.
2. És un servei d’extensió bibliotecària:
a)
b)
c)
d)

Biblioteca a la plaça.
Biblioteca a la platja.
Bibliopiscina.
Totes les anteriors

3. Què és una guia de lectura?
a)
b)
c)
d)

Una activitat de difusió del fons d'una biblioteca concreta.
Una publicació que fa la biblioteca amb motiu d'un esdeveniment concret.
Un recull bibliogràfic sobre un tema.
Un tríptic informatiu sobre el fons de la biblioteca.

4. La Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, en el seu article 14 en relació a la
Cultura, lleure i esport, recull que les administracions públiques de Catalunya han de garantir:
a) La promoció i difusió de les bones pràctiques de les associacions i les empreses d’educació en el lleure i de les
entitats juvenils.
b) Juntament amb les federacions esportives, la lliure participació de les persones LGBTI a les competicions i el
tracte correcte d’aquestes persones a les instal·lacions esportives.
c) L’accés a bibliografia específica sobre la temàtica LGBTI.
d) Totes les anteriors són correctes.
5. Una desiderata és:
a)
b)
c)
d)

Una petició que els usuaris/àries fan a la biblioteca per tal que adquireixi fons dels que no disposa.
Una petició de compra d’un llibre feta per un bibliotecari/ària.
Una pregunta presentada al servei de referència virtual per part d’una usuari/ària
Cap de les anteriors
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