PROVA CONEIXEMENTS D’EDUCACIÓ SOCIAL DE LA CONVOCATÒRIA OBERTA D’OFERTA
PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE L’IAS
Referència 2018/1007

1) El pla director de Salut Mental i Addiccions del 2017 al 2020 aposta per:
a) Un model clínic
b) Un model farmacològic
c) El model tradicional que ha demostrat funcionar
d) Un model d’atenció comunitària
2) Quina d’aquestes línies exposades a continuació no és prioritària del Pla Director de Salut
Mental i Addiccions de Catalunya del 2017-20 és:
a) Que tots els pacients tinguin un llit en un hospital psiquiàtric
b) L’impuls de programes contra l’estigma
c) Millorar les pràctiques sobre els drets de les persones amb trastorn mental
d) Millorar els programes de suport a les famílies
3) La promoció de les accions necessàries per a la inserció laboral de les persones adultes amb
trastorn mental greu i addiccions està reconeguda a:
a) L’Estatut dels Treballadors
b) El Dret Internacional
c) Els drets dels nens i els Infants
d) La Convenció de les Persones amb discapacitat
dis
4) La població que l’OMS considera que és vulnerable de patir un trastorn mental és del:
a) 50%
b) 5%
c) 35%
d) 25%
5) Què s’entén per prevalença en epidemiologia?
a) El número total de casos d’un trastorn
b) El número de casos nous d’un trastorn
c) El número de casos vulnerables a un trastorn
d) El conjunt de característiques de l’entorn generadores del problema
6) Quina de les afirmacions següents és FALSA?
Els estudis epidemiològics serveixen per:
a) Localitzar el problema
b) Establir un control social del pacient a través de la
l pressió del grup
c) Orientar les intervencions preventives
d) Conèixer la distribució del problema
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7) Quins dels següents ingredients de l’auto-ajuda
l’auto
és FALS:
a) Ajuda recíproca mútua
b) Direcció estricte del grup per part del professional
c) Autogestió del grup
d) Igualtat asimètrica
8) Quin dels objectius de la intervenció en crisis següent és FALS:
a) Establir mecanismes de coordinació del serveis d’atenció
b) Tornar la persona al seu ambient habituals
c) Reconèixer els primer símptomes anunciadors de la crisis
d) Prevenir les situacions catastròfiques generadores de crisis
9) Quina de les afirmacions següents és FALSA:
Els mecanismes que fan que l’auto-ajuda
l’auto
funcioni són
a) El control estricte i jeràrquic del líder del grup
b) L’experiència compartida amb el grup
c) La solidaritat afectiva entre els membres del grup
d) Les atribucions externes de les causes del problema
10) Quin dels següents papers no li correspon a un professional que participa en un grup d’autod’auto
ajuda
a) La creació i el desenvolupament del grup
b) L’aportació d’informació sobre
sob el grup
c) Fer teràpia clínica al grup
d) Investigar el funcionament del grup
11) Els Programes de de Seguiment Individualitzar de Catalunya (PSI) estan inspirats en:
a) L’auto-ajuda
b) Les teràpies psico-dinàmiques
dinàmiques
c) La psicologia gestàltica
d) El Tractament Comunitari Assertiu
As
12) El Tractament Comunitari Assertiu va dirigit a:
a) Els joves que viuen en condicions de vulnerabilitat social
b) A les mares víctimes de la violència de gènere
c) A persones amb trastorn mental sever
d) Als pacients en una fase aguda de la malaltia
13) Quina d’aquestes afirmacions és FALSA?
F
Els programes d’auto-ajuda
ajuda se’ls ha criticat perquè:
a) Poden crear dependència
b) Pot promoure la irresponsabilitat dels serveis públics
c) Pot crear un sentiment d’identitat dins del grup
d) Sovint la participació pot no ser traduïda en acció
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14) Quina d’aquestes afirmacions és FALSA?
La prevenció primària:
a) Es centra en el tractament del trastorn
b) Va dirigida a les persones sanes
c) Els continguts són educatius
d) Té per objectiu que no es produeixi el problema
15) Quina d’aquestes afirmacions és FALSA?
Una perspectiva ecològica de l’acció sòcio-educativa
sòcio
és important perquè:
a) Treballa a la comunitat i amb la comunitat
b) S’interessa per les fortaleses del pacient
c) No té en compte la psicopatologia
d) S’interessa per les exigències i facilitats que generen els contextos i que afecten a
l’adaptació del pacient
16) La prevenció terciària té com un objectiu principal:
a) Disminuir la prevalença del trastorn
b) Tractar el problema abans de la seva aparició
c) Disminuir la incidència del trastorn
d) Evitar l’institucionalisme
17) Quina d’aquestes afirmacions és FALSA?
Els programes de prevenció generals
a) Utilitzen l’educació
b) Actuen sobre grups concrets de risc
c) Abasten tota la població
d) Poden prevenir problemes desconeguts
18) Quina d’aquestes afirmacions és FALSA?
Els destinataris dels programes preventius específics poden ser:
a) La comunitat en general
b) Grups de persones que estan passant una transició vital normativa
c) Grups de persones que estan passant transicions no normatives
d) Grups de risc
19) En la rehabilitació psicosocial, l’avaluació dels resultats aconseguits son importants per:
a) Descobrir quins són els precursors del problema
b) Vigilar els pre-judicis
c) Conèixer l’eficàcia i l’eficiència de la intervenció i re-ajustar
re ajustar els objectius i les intervencions
d) Desafiar les polítiques de l’administració
l’administ
pública
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20) La intervenció en la rehabilitació psico-social
psico
ha de ser:
a) Bàsicament psico-farmacològica
farmacològica
b) Multidisciplinar i cooperativa entre professionals, usuaris, familiars i agents comunitaris
c) Dirigida a les persones sanes
d) Basada en els objectius de la prevenció primària
21) En la mesura que es pugui, la rehabilitació psico-social
psico social ha de fer el seguiment de l’usuari
a) En els contextos de la vida real
b) En els hospitals psiquiàtrics
c) En les serveis específics de salut mental
d) Cap de les respostes anteriors és certa
22) Quina d’aquestes afirmacions és FALSA?
Entre es factors que varen donar lloc als programes de rehabilitació psicosocial hi ha:
a) Les limitacions dels tractaments psico-farmacològics
psico
b) La ideologia dels drets humans
c) Les demandes produïdes pels processos de desinstitucionalització
d) Cap de les respostes anteriors són certes
23) La perspectiva de la rehabilitació psico-social
psico social centrada en la recuperació del pacient posa
èmfasi en:
a) El protagonisme de l’usuari
b) El tractament farmacològica
c) La teràpia psicoanalítica
d) La
a teràpia de la biodescodificació
24) Quina de les següents respostes és FALSA
Entre els elements bàsics de la prevenció hi ha:
a) Utilitza teràpies alternatives
b) És pro-activa
c) Requereix interdisciplinarietat
d) Les principals estratègies són educatives
25) Un paper fonamental de l’educador social en les intervencions en salut mental és
a) Proposar activitats terapèutiques de rehabilitació cognitiva
b) Fer teràpia de grup
c) Fer teràpia familiar
d) Possibilitar l’articulació del subjecte en els actius comunitaris

4

26) L’educador
or social ha d’oferir a la persona amb trastorn mental
a) Marcs educatius que permetin al pacient ubicar-se
ubicar se en la seva dimensió individual i
social
b) Teràpies basades en el client
c) Teràpies psico-farmacològiques
farmacològiques
d) Cap de les anteriors respostes és certa
27) En epidemiologia, quins dels següents element NO són determinants del trastorn o la malaltia.
a) L’entorn que generà i manté el problema
b) L’equip que treballa la distribució i la localització de la malaltia
c) L’hoste vulnerable a patir el problema
d) L’agent transmissor
missor del problema
28) Quina d’aquestes afirmacions és FALSA
Els inicis dels grups d’auto-ajuda
ajuda varen respondre a:
a) La desintegració social fruit de la crisis econòmica
b) La falta de lideratge dels grups d’alcohòlics
c) La mancança professionals públics sanitaris
d) La necessitat de sociabilitat de les persones amb problemàtiques concretes de salut
29) Quina estratègia de les següents forma part de la rehabilitació psicosocial
a) Vincular a la persona a xarxes i actius socials salutogènics
b) Mantenir a la persona depenent del
del circuit dels recursos de la salut mental
c) Mantenir al pacient depenent dels psiquiatre
d) Vetllar perquè el pacient compleixi amb les seves obligacions espirituals
30) Quina de les àrees d’intervenció següents NO forma part de la rehabilitació psicosocial
a) Dotar a la persona d’habilitats d`auto-control
d`auto
de l’estrès
b) Suplir les mancances dels professionals socio-educatius
socio educatius amb voluntaris
c) Millorar els processos cognitius bàsics pel funcionament social i l’autonomia de l’usuari
d) Promoure la participació i integració comunitària
31) Les estratègies de intervenció de salut mental comunitària es basen en
a) Les debilitats i carències de la comunitat
b) La creació de recursos específics en salut mental
c) Posen èmfasi en les actuacions individuals i clíniques
d) Posen èmfasi en les fortaleses
for
i capacitats de la comunitat
32) Des de la perspectiva de la intervenció en salut mental comunitària la promoció de la salut es
diferencia per l’èmfasi en:
a) Eliminar i reduir les condicions patogèniques
b) Millorar el benestar personal i col·lectiu
c) Va dirigida
igida a subgrups exposats als factors de risc
d) Disminuir la incidència
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33) Una de les estratègies fonamentals de la intervenció en salut mental comunitària és
a) La creació d’hospitals de dia de salut mental a la població
b) Crear formes fluides d’atenció hospitalària
hospitalàri
c) La construcció i enfortiment de xarxes que relacionin actors, institucions o persones,
per a la integració social de la comunitat
d) Segregar a les comunitats en funció del nivell econòmic
34) L’educació per a la salut es basa en:
a) Explicar les malalties mentals a la població, principalment la infantil
b) Desenvolupar la motivació, les habilitats i l’auto-estima
l’auto estima necessària per millorar la salut
c) Es un procés de sensibilització més que d’informació
d) Les respostes b) i c) són certes
35) El paper del professional en la intervenció
intervenció en salut mental comunitària prioritàriament ha de
ser el de:
a) Expert en els trastorns mentals
b) Psicoterapeuta individual
c) Facilitador per resoldre les problemàtiques que se li puguin generar
d) Expert en polítiques sobre salut mental
36) El nivell IDEAL en els programes sobre la intervenció en salut mental comunitària és:
a) Els usuaris poden fer suggerències als centres de salut mental. Hi ha grups de pacients
i xerrades per famílies
b) Els professionals realitzen l’atenció individual a demanda
c) Les associacions i grups de veïns en col·laboració amb els professionals constitueixen
grups de salut. El centra de salut traspassa la iniciativa a la comunitat
d) Ha partir dels estudis dels professionals es prioritzen problemes i es demana a la
comunitat que participin en resoldre
resoldre els problemes que el centre de salut a detectat
37) La investigació psicopatològica implica
a) L’estudi de la distribució i localització de la malaltia
b) L’estudi del mapa d’actius salutogènics d’una població
c) La descripció clínica dels trastorns psicològics
psicològic
d) Cap de les afirmacions anteriors és certa
38) Quins d’aquests elements formen part de les teràpies conductistes:
a) L’auto-realització
realització de l’ésser humà
b) La fenomenologia existencial
c) L’experimentació del procés metanoic
d) Les teories de l’aprenentatge
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39) Quin d’aquests autors formaven part de la corrent de l’anti-psiquiatria
l’anti
a) Benjamin Rush
b) Franco Basaglia
c) Philippe Pinel
d) Carl Jung
40) Carl Rogers va ser el iniciadors de
a) La teràpia centrada en la persona
b) La teràpia gestalt
c) El conductisme
d) La psicoanàlisi
41) Quin d’aquests
aquests símptomes NO forma part dels criteris per diagnosticar el trastorn per estrès
post-traumàtic
a) El deliri de persecució
b) La irritabilitat
c) L’aïllament
d) La reactivitat fisiològica
42) Una fòbia és:
a) El comportament repetitiu d’una acció
b) Una por irracional cap a un objecte o situació
c) Sentir sensacions inexistents
d) Rememorar un fet traumàtic
43) El trastorn d’ansietat generalitzada es dóna més
a) En la gent gran
b) Els joves
c) Els nens petits
d) Els adults
44) En el trastorn bipolar II, el pacient
a) Passa de períodes de depressió major a períodes de mania
b) Sol tenir un període de trastorn de l’estat d’ànim de 2 anys
c) No mostra un deteriorament importants del funcionament
d) No pot tenir un període de menys de 2 mesos sense símptomes
45) El trastorn ciclotímic
a) És el trastorn bipolar menys greu
g
b) Altera períodes de depressió major i mania
c) Alterna períodes de depressió i psicosis
d) Alterna períodes de trastorns psicòtics i afectivitat làbil
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46) Quina d’aquestes afirmacions és FALSA
El suïcidi
a) És la tercera causa de mort entre els adolescents
b) Es relaciona
aciona amb el trastorn de l’estat d’ànim
c) La tassa més gran de suïcidi es dóna entre la gent gran
d) És la primera causa de mort entre la població mundial
47) L’apatia és un símptoma
a) Positiu de l’esquizofrènia
b) Negatiu de l’esquizofrènia
c) Neutre de l’esquizofrènia
d) Desorganitzat de l’esquizofrènia
48) L’afecte inapropiat a una situació és un símptoma
a) Positiu de l’esquizofrènia
b) Negatiu de l’esquizofrènia
c) Neutre de l’esquizofrènia
d) Desorganitzat de l’esquizofrènia
49) Els deliris són
a) Experiències sensorial que no existeixen en
e el món extern
b) Repeticions compulsives d’un comportament
c) Falses creences que es viuen com una història
d) Cap de les respostes anteriors és certa
50) L’anhedonia fa referència a
a) La dificultat per dormir
b) La falta d’olfacte
c) La incapacitat de fruir de la música
d) La indiferència per les activitats que reporten plaer
51) L’alogia fa referència a:
a) Al mutisme electiu
b) La pobresa de la parla
c) La parla compulsiva
d) L’afectivitat plana
52) Un dels símptomes de l’esquizofrènia desorganitzada és
a) La presència només de romanents de la simptomatologia
simptomatologia principal de l’esquizofrènia
b) La presència d’un afecte pla o inadequat
c) La presència d’ecolàlies i ecopràxies
d) La presència de deliris de persecució i grandesa ben estructurats i encriptats

8

53) El trastorn esquizoide de la personalitat pertany al grup de
a) Subjectes estranys (Tipus A)
b) Trastorns antisocials (Tipus B)
c) Trastorns ansiosos (Tipus C)
d) Trastorns emocionals (Tipus D)
54) El trastorn paranoid de la personalitat es caracteritza per:
a) Presentar distímies i episodis delirants
b) Presentar un aspecte extravagant
c) Presentar un pensament primitiu i màgic
d) Presentar una tendència a esbiaixar la realitat cap a una interpretació hostil
55) El trastorn esquizotípic de la personalitat es caracteritza per
a) Ser indiferent amb les relacions socials
b) Ser desconfiats i hostil
ostil amb la conducta dels altres
c) Mantenir punts de vista estrambòtics, primitius i màgics
d) Ser desconsiderat i despòtic amb els altres
56) El nucli central del trastorn histriònic de la personalitat és
a) El consum de tòxics
b) La tendència a trencar les normes
c) La falta de moralitat
d) La falta d’afecte insaciable
57) La característica central del trastorn antisocial de la personalitat és
a) L’actitud teatral i fantasiosa
b) L’egocentrisme
c) Mantenir relacions extremes d’intimitat i distanciament
d) Presentar un temperament difícil amb tendència a trencar normes
58) Les persones amb trastorn antisocial de la personalitat poden ser
a) Impulsius
b) Consumidors de tòxics
c) Immorals
d) Totes les respostes anteriors són certes
59) El trastorn narcisista de la personalitat es caracteritza per:
a) La falta d’empatia cap als altres
b) Solen auto-lesionar-se
se
c) Generalment són noies
d) Són indiferents amb l’opinió dels altres
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60) Les persones amb trastorn límit de la personalitat
a) Tenen un coeficient d’intel·ligència molt baix
b) Solen vestir de manera extravagant
c) Són teatrals i fantasiosos
d) Es caracteritzen per la inestabilitat de la personalitat, la pròpia imatge, l’estat d’ànims i
les relacions interpersonals
61) Les persones amb trastorn de la personalitat per evitació tenen por
a) De la incertesa
b) De la soledat
c) De l’avaluació
d) Dels espais oberts
62) El trastorn de la personalitat per dependència està relacionat
a) Am un gen recessiu del cromosoma 21
b) Amb una situació catastròfica natural
c) Amb la por al futur
d) Amb un vincle afectiu insegur
63) El delírium trémens és una característica de:
a) La síndrome de dependència alcohòlica
b) L’esquizofrènia paranoide
c) La personalitat esquizoide
d) L’hebefrènia
64) La síndrome de dependència alcohòlica es defineix per:
a) La quantitat d’alcohol que es beu al dia
b) La quantitat d’alcohol que es
e beu a la setmana
c) El conjunt de fenòmens que fan que l’alcohol es converteixi en una prioritat per
l’individu
d) Cap de les respostes anteriors són certes
65) La síndrome de dependència alcohòlica es considera:
a) Una malaltia crònica i de curs progressiu
b) Una malaltia
ltia intermitent
c) Una malaltia incurable
d) Les respostes a) i b) són certes
66) Una de les característiques de la Síndrome d’alcoholisme fetal és:
a) La presència de moviments catatònics
b) Rigidesa en els dits de la ma
c) La Fenilcetonuria
d) Dificultat de l’aprenentatge i retard mental
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67) Una droga és:
a) Qualsevol cosa capaç de causar una addicció
b) Qualsevol cosa capaç de provocar una síndrome d’abstinència
c) Qualsevol cosa que provoca conductes compulsives
d) Una substància psicoactiva capaç de provocar alteracions en les funcions psíquiques
68) Per diagnosticar Abús de Substàncies Psicoactives cal:
a) Que la persona hagi consumit la substància repetidament al menys tres mesos
b) La persona hagi consumit la substància fins perdre la consciència
c) La persona hagi pres la substància repetidament durant 12 mesos
d) Cap de les respostes anteriors és certa
69) S’anomena patologia dual
a) Al trastorn obsessiu-compulsiu
compulsiu
b) A la presentació simultània de patologia psiquiàtrica i adictiva
c) Al trastorn maníac-depressiu
depressiu
d) A la “follie a deux”
70) La metadona és
a) Un al·lucinogen
b) Un estimulant
c) Un depressor
d) Un opiaci
71) L’amfetamina és
a) Un al·lucinogen
b) Un estimulant
c) Un depressor
d) Un opiaci
72) La cocaïna és
a) Una xantina
b) Un opiaci
c) Un alcaloide
d) Un àcid
73) El cànnabis conté una gran quantitat de:
a) opiàcids
b) alcaloides
c) àcids al·lucinògens
d) xantines
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74) La nicotina és
a) Una xantina
b) Un opiaci
c) Un alcaloide
d) Un àcid
75) El trastorn explosiu intermitents es
a) Un trastorn del control del impulsos
b) Un trastorn del vincle afectiu
c) Un trastorn de la personalitat
d) Un trastorn d’angoixa
76) L’apnea és:
a) Un trastorn somatomorfe
b) Un trastorn de l’alimentació
c) Un trastorn de la son relacionada amb la respiració
d) Cap de les respostes anteriors és certa
77) L’agitació psicomotriu consisteix en:
a) Una actitud d’oposició als moviments que se li ordenen
b) La disminució de la reactivitat
reactivit als estímuls externs
c) La repetició contínua de moviments
d) L’augment incontenible de la motilitat i sensació de tensió interna
78) L’acatisia consisteix en:
a) La sotregada automàtica d’una extremitat
b) Contraccions musculars que poden fer moure una extremitat
c) Contracció
tracció involuntària d’un grup de muscles que provoquen una postura anormal
sostinguda
d) Sensació interna d’inquietud que es manifesta en constants moviments
79) Els psicofàrmacs neurolèptics poden provocar
a) Moviments anormals involuntaris sense intencionalitat i repetitius
b) Contracció involuntària d’un grup de muscles que provoquen una postura anormal
sostinguda
c) Sensació interna d’inquietud que es manifesta en constants moviments
d) Totes les respostes anteriors són certes
80) La demència tipo Alzheimer es deguda a:
a) A una malaltia vascular
b) Un procés degeneratiu
c) Substàncies tòxiques
d) Infeccions virals
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81) La bulímia nerviosa es defineix com
a) Un desig irrefrenable d’aprimar-se
d’aprimar
b) Una ingesta excessiva de líquids
c) La presència d’episodis incontrolats d’ingesta
d) La ingesta persistent de substàncies no nutritives
82) L’alteració psicopatològica més freqüent associada amb la bulímia nerviosa és:
a) Els trastorns psicòtics
b) Els trastorns d’ansietat
c) Els trastorns de l’estat d’ànim
d) Els trastorns delirants
83) l’alcoholisme està entre:
a) Les tres primeres causes d’anys de vida amb discapacitat en el món occidental
b) Les cinc i les deu primeres causes d’anys de vida amb discapacitat en el món
occidental
c) L’alcoholisme no es considera un trastorn discapacitant
d) Cap de les respostes anteriors és certa
ce
84) El resultat terapèutic de la síndrome de dependència alcohòlica ha de ser
a) El control del consum d’alcohol
b) La disminució progressiva de la ingesta alcohòlica
c) L’abstinència absoluta
d) Poder beure alcohol només en les situacions socials
85) El consum d’alcoholl és més arriscat per
a) Les dones que els homes
b) Les dones que els homes en funció de la cultura
c) Els homes que les dones
d) El gènere no té importància
86) Segons el DSM V, la síndrome de Rett és trastorn que es classifica dins de.
a) L’espectre autista
b) El trastorns d’ansietat
’ansietat
c) Les demències senils
d) Cap de les anteriors respostes és certa
87) El trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat:
a) Es dóna només a la infància
b) Es dóna només a partir de l’adolescència
c) Es dóna a la infància i pot persistir a l’edat adulta
d) La hiperactivitat es dóna fins a l’adolescència i la inatenció pot persisitir fins l’edat
adulta
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88) El DSM V és el manual diagnòstic dels trastorns mentals promogut per:
a) Per l’Associació de Psiquiatres Europeus
b) L’Organització Mundial de la Salut
c) L’Associació Psiquiàtrica Americana
d) L’Associació psiquiàtrica Mundial
89) Quin d’aquests símptomes no formen part de l’atac de pànic:
a) Símptomes extrapiramidals
b) Taquicàrdia
c) Sensació d’asfíxia
d) Formigueig al cos
90) Un dels criteris de diagnòstic de la hipocondria és?
a) Un o més símptomes que afecten a les funcions motores secundàries
b) Simulació intencionada de símptomes físics o psicològics
c) Dolor localitzat en una o vàries zones del cos
d) Preocupació o por a tenir una malaltia greu
91) Els símptomes depressius
a) Ja es donen a la infància
infànci
b) No es donen fins l’adolescència
c) A la infància es donen però són molt diferents que a l’edat adulta
d) Cap de les respostes anteriors és certa
92) La narcolèpsia és:
a) Un trastorn per abús de substàncies
b) Un trastorn de l’alimentació
c) Un trastorn de la son
d) Un trastorn antisocial de la personalitat
93) Quina de les següents opcions és l’àmbit geogràfic de l’IAS:
a) La Regió Sanitària de Girona
b) La Regió Sanitària de Girona i del Maresme
c) La Regió Sanitària de l’Alt i el Baix Empordà
d) La Regió Sanitària de Girona incloent
incloen la Cerdanya
94) Quina de les afirmacions següents defineix l’IAS correctament:
a) L’ IAS és una empresa privada
b) L’ IAS és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya.
c) L’ IAS és un consorci sanitari concertat
d) L’ IAS és una societat anònima
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95) L’ Institut d’Assistència Sanitària (IAS) gestiona les Àrees Bàsiques de Salut de:
a) La Bisbal, Palafrugell, Palamós i Torroella de Montgrí.
b) Pla de l’Estany i Selva Interior.
c) Anglès i Salt.
Hostalric i Cassà de la Selva.
d) Anglès, Breda-Hostalric
96) Quin dels següents procediments és incorrecte per demanar visita a un centre d’atenció
primària?
a) Mitjançant una instància.
b) Personalment.
c) Per telèfon.
d) A la majoria dels CAP també per Internet.
97) Qui té dret a l’assistència sanitària pública gratuïta a Catalunya:
a) Tots aquells que no tinguin
tingu una assegurança mèdica privada
b) Tots els treballadors i els seus fills
c) Tots els ciutadans de la comunitat
d) Tots els ciutadans de la comunitat, que siguin treballadors i que no tinguin assegurança
mèdica privada.
98) Qui és el màxim responsable de Salut a Catalunya:
a) El/la Ministre de Sanitat
b) El/la Conseller/a de Salut
c) El Conseller en Cap de la Generalitat
d) El President/a de les institucions sanitàries
99) Quins dispositius assistencials hi ha dins el Parc Hospitalari Martí i Julià:
a) ABS de Salt, l’Hospital Santa
Santa Caterina, el Sociosanitari i la Llar Residència
b) L’Hospital Santa Caterina, el Sociosanitari, la Llar Residència i Residència Til·lers.
c) Unitat de discapacitat Intel·lectual amb trastorn de conducta, Hospital de dia d’adults,
Hospital de dia adolescents i servei de rehabilitació psicosocial.
d) b) i c) són correctes.
100)

El trastorn depressiu major
a) Pot ser degut a la mort d’un ser estimat
b) Pot ser degut a una malaltia
c) Pot ser degut al consum de substàncies
d) Hi ha perill de suïcidi

15

