
 

 

 
 

 
RESULTAT PROVA PRÀCTICA: 

A emplenar pel tribunal qualificador 

 
 

 
 
 
 

 
DNI _________________________ 

 

 

 

CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, AMB CARÀCTER 
D'URGÈNCIA, PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, DE PERSONAL 
TEMPORAL, CONTRACTACIONS TEMPORALS/NOMENAMENTS D’INTERINITAT, DE 
TÈCNIC/A AUXILIAR, SUBGRUP C1, DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PEL SISTEMA DE 
CONCURS-OPOSICIÓ. 
 

 

 

 

Primer exercici (7.1 de les bases generals) 

 

Prova de coneixements específics i generals. De caràcter eliminatori. 

 

Subprova B): Consistirà en respondre 30 preguntes tipus test, amb respostes 

alternatives, de caràcter pràctic. 

 

Per a la correcció de la prova s'aplicarà la fórmula de correcció establerta a les bases 

generals. Concretament, la puntuació del qüestionari s'obtindrà per aplicació de la 

fórmula (NC-1/3NE)/NP*10, essent NC el nombre de respostes correctes, NE el 

nombre de respostes errònies i NP el nombre de preguntes.  

 

 

 

-ENCERCLA LA RESPOSTA CORRECTA 

-PER ANUL·LAR UNA RESPOSTA S’HA DE FICAR UNA CREU (X) A SOBRE DE LA RESPOSTA 

ENCERCLADA.  

_______________________________________________________________________ 

 Puntuació 

TOTAL PROVA   



 

 

1. Ordena el següent grup de signatures tal i com te’l trobaries correctament a 
prestatgeria:  

 

a) 

9(100) Mem 

9(46.71Cas) Nav 

9(32) Egi 

902 Arq 

9(399) Azt 

9(46) Gue 

9(4) “18/19” Gar 

9(4)”04/14” Fab 

 

b) 

902 Arq 

9(399) Azt 

9(32) Egi  

9(4)”04/14” Fab 

9(4) “18/19” Gar 

9(46) Gue 

9(100) Mem 

9(46.71Cas) Nav 

 

c) 
9(100) Mem 
9(32)Egi 
9(399) Azt 
9(4)”04/14” Fab 
9(4) “18/19” Gar 
9(46) Gue 
9(46.71Cas) Nav 
902 Arq 

 

2. Ordena el següent grup de signatures tal i com te’l trobaries correctament a 
prestatgeria:  

 

a) 

MM433 Bad 
433 Per 
434 (03)Dic 
441 Por 
441.6 Mar 
 

b) 

434 (03)Dic 

441.6 Mar 

441 Por 



 

 

MM433 Bad 

433 Per 

 

c) 

MM433 Bad 

434 (03)Dic 

433 Per 

441 Por 

441.6 Mar 

 

3. Ordena el següent grup de signatures tal i com te’l trobaries correctament a 
prestatgeria:  
 

a) 

351.4 Bla 

35 Est 

392 Jis 

398.3 Lop 

37.01 Osb 

371.48 Paz 

37(03) Yuv 

37(03) Her 

 

b) 
35 Est 
351.4 Bla 
37(03) Her 
37(03) Yuv 
37.01 Osb 
371.48 Paz 
392 Jis 
398.3 Lop 
 

c) 

351.4 Bla 

35 Est 

37(03) Her 

392 Jis 

398.3 Lop 

37(03) Yuv 

37.01 Osb 

371.48 Paz 

 

4. A que correspondria la signatura I59.9 Mar:  
 

a) A un llibre infantil sobre mamífers. 
b) A un llibre infantil sobre animals, els seus hàbits i conductes. 



 

 

c) A un llibre infantil sobre pingüins. 

 

5. Et faciliten un llibre de la biblioteca amb la signatura 902.6 Gaz. Aquest llibre a 
quina de les següents matèries correspondria?:  
 

a) A un llibre sobre histologia. 

b) A un llibre  sobre Història gràfica.  

c) A un llibre sobre arqueologia. 
 

6.  La biblioteca et trobes que s’ha de signar un document. Quina de les següents 
seria la resposta correcta?:  
 

a) Una part igual per a tots els documents que comparteixen matèria i una 

segona part que representa la forma del document. 

b) Una part igual per a tots els documents que comparteixen matèria i una 
altre individual per cada document formada per les tres primeres lletres 
del nom de l’autor o de la primera paraula del títol.  

c) Una part fixe que marca el tipus de biblioteca on es troba el llibre i una part 

variable en funció de la seva temàtica. 

 

7. Una persona et demana on trobar la signatura 441(03), on buscaries aquest 
document?  
 
a) A la secció de diccionaris d’idiomes.  
b) A la secció d’anuaris.  

c) A la secció d’història.  

 

8. Una persona et demana el document 9(46.71) Gas, quin tipus de document 
està cercant?  
 
a) Una història del poble jueu. 

b) Una  història dels Països Catalans. 

c) Una història de Catalunya. 
 

9. Un usuari es queixa perquè te el carnet bloquejat i no es pot emportar cap 
material en préstec. Què li expliques i com? 
 
a) El carnet es bloqueja quan l’usuari arriba a 50 punts. Aquests punts es 

generen quan es retornen documents amb retard. Per cada document i 
cada dia de retard es genera 1 punt de penalització. Un cop generats els 
50 punts el carnet es bloqueja durant 15 dies. Passat aquest temps ja pot 
tornar a utilitzar el carnet.  

b) El carnet es bloqueja quan l’usuari arriba a 50 punts, fruit de demora en el 

lliurament de documents. Sols es generen en carnets d’adults i el bloqueig 

dura 30 dies, un cop passat aquest temps el carnet pot tornar a operar amb 

normalitat. 



 

 

c) El carnet es bloqueja seguint la mateixa pauta del retard, de forma 

immediata.  

 

10. Un usuari va a taulell preguntant per la darrera  novel·la guanyadora del Premi 
Planeta (2020), quin títol li proporciones?  
 
a) Terra Alta de Javier Cercas. 

b) Un Oceáno para llegar a tí de Sandra Barneda. 

c) Aquitánia de Eva García Sáenz de Urturi. 
 

11. Anualment la biblioteca es planteja accions de foment a la lectura centrades 
en les efemèrides literàries de l’any. Sobre quins autors serien aquestes 
accions al 2021?  
 
a) Felícia Fuster, Carmen Laforet i Patricia Highsmith.  
b) Roald Dahl, Agatha Christie i Victoria Ocampo.  

c) Manuel de Pedrolo, Maria Aurèlia Campmany i Louise May Alcott. 

 

12. Un usuari vol fer emportar-se un document en préstec però no porta el carnet, 
quines opcions li podem donar?  
 
a) Pot fer el préstec dient-nos les seves dades personals (nom complet), el 

podem cercar a la nostra base de dades i ja es pot emportar el document en 

préstec.  

b) APP biblioteques XBM. 
c) Si no porta físicament el carnet de la biblioteca no pot utilitzar el servei de 

préstec.  

 

13. Un usuari truca per telèfon indicant que te un llibre que no pot retornar en la 
data estipulada. Quines opcions li dones? 
 
a) Els documents no es poden renovar, en cas de que la persona no pugui fer 

el retorn en la data estipulada tindrà una demora i la corresponent sanció 

amb el carnet bloquejat.  

b) El primer que cal mirar es si es pot renovar el document, sempre que no 
tingui una reserva i no hagi esgotat el màxim de renovacions. Si és així es 
fa la renovació i se li dona la nova data de retorn.  

c)  Es fa la renovació automàtica del document sempre que sigui un document 

de la nostra biblioteca, si és un document d’una altre biblioteca cal fer el 

retorn.  

 

14. Un usuari vol rebre per correu electrònic la revista d’activitats mensuals que fa 
la biblioteca com el podem ajudar?  
 
a) La revista d’activitats no es pot rebre per correu electrònic, es troba en 

paper a la biblioteca el dia 21 de cada mes.  



 

 

b) Les activitats de la biblioteca surten de forma trimestral i es poden 

consultar a la web de la biblioteca.  

c) Es pot subscriure a la revista d’activitats mensuals a la plana web de 
l’Ajuntament de Castelldefels a través de l’opció publicacions 
electròniques.  
 

15. Et trobes un llibre amb la signatura “I***”  . A quina edat dels següents llibres 
infantils de ficció correspondria?:  
 

a) A un llibre infantil de ficció per a infants a partir d’ 11 anys. 
b) A un llibre infantil de ficció per a infants fins als 6 anys.  

c) A un llibre infantil de ficció per a infants de 7 a 10 anys. 

 
16. Un usuari ens demana un títol que quan fem la cerca al catàleg veiem que està 

prestat, quines opcions li podem donar?  
 
a) Si el document està prestat cal que s’esperi a que sigui retornat, un cop es 

retorni el document tornarà a prestatgeria i llavors ja el pot passar a buscar 

directament per sala.  

b) El sistema informàtic assignada de forma automàtica un altre exemplar 

d’una altre biblioteca que en aquell moment estigui disponible.  

c) Podem fer-li la reserva, així quan el document retorni el podrem avisar 
per tal de que el passi a recollir. Un cop avisat l’usuari te 7 dies hàbils per 
passar-lo a recollir.  

 
17. Tenim una petició d’una usuària que per problemes amb la vista no pot llegir 

novel.la amb facilitat, quines opcions li podríem donar?  
 
a) A les biblioteques no es disposa de material d’aquest tipus, se l’hauria de 

derivar cap a biblioteques especialitzades. 

b) El fons de novel·la en lletra gran i dels audiollibres.  
c) Els llibres infantils tenen un cos de lletra habitualment més gran, podria ser 

una possible solució.  

 
18. Un usuari busca llibres sobre escalada, a quin número de la CDU el dirigeixes?  

 
a) 796.52 
b) 796 

c) 641 

 

19. Un usuari busca el llibre Cien años de soledad, per quina signatura faries la 

cerca? 

 

a) N Cie 

b) N Gar 
c) N Gab 

 



 

 

20. Un usuari demana que hi ha a la biblioteca sobre jardineria, quina estratègia de 

cerca utilitzaríem? 

 

a) Si no sap l’autor del llibre que busca no podem buscar al catàleg. 

b) Pe títol. 

c) Per paraula clau. 
 

21.  Un usuari ens demana el segon llibre de la trilogia del valle del Baztan de 
l’autora Dolores Redondo, quin títol li donaries? 
 
a) La Cara norte del corazón.  

b) Legado en los huesos. 
c) El Silencio de la ciudad blanca. 

 

22. Un usuari et demana un llibre per preparar-se un exàmen de francès? Quina 
signatura tenen el llibres que necessita? 
 
a) 435 

b) 441 

c) 431 
 

23. Una usuària acompanyada de la seva filla de 7 anys et demanda un llibre de 
l’autor Jaume Copons . Quina de les següents sèries li recomanaries? 
 
a) La sèrie del llibres infantils de Agus i els monstres 
b) La sèrie de llibres infantils de Gerònimo Stilton  
c) La sèrie de llibres infantils de Els Futbolíssims 

 
24. Un usuari et demana el darrer llibre premiat amb el Premi Josep Pla, quin títol 

li donaries? 
 
a) Canto jo i la muntanya balla, d’Irene Solà. 

b) Tàndem, de Maria Barbal.  
c) L’aigua que vols, de Victor Garcia Tur.  

 

25. Les tres primeres lletres que acompanyen a la signatura corresponen a:  
 
a) Les tres primeres lletres del títol.  

b) Les tres primeres lletres del cognom de l’autor i en cas de que sigui una 
obra anònima les tres primeres lletres del títol. 

c) S’assignen de forma aleatòria. 

 

26. Si un usuari ens demana alguna obra del darrer premi Nobel de literatura, quin 
autor cercarem?  
 

a) Kazuo Ishiguro.  

b) Alice Munro.  



 

 

c) Louise Glück.  
 

27. Un usuari ens demana emportar-se documents de la sala infantil, la nostra 
resposta es: 
 
a) No es poden treure en préstec per la seva fragilitat i son sempre per 

consultar sala.  

b) Els poden treure únicament els usuaris amb carnet adult per tal de que es 

facin responsables del seu bon ús i el seu retorn en bones condicions.  

c) Poden sortir en préstec igual que la resta de documents del fons de la 
biblioteca. 

 
28. Un usuari no està d’acord amb el nombre total de documents que, segons la 

normativa de préstec, es pot endur en préstec, quina és la nostra resposta? 
 
a) La normativa de préstec es comuna a totes les biblioteques de la xarxa 

XBM i està aprovada pel ple de la Diputació de Barcelona.  
b) La normativa de préstec es flexible i s’adapta a les necessitats específiques 

dels usuaris, per tant ens podrem adaptar a la seva petició. 

c) La normativa de préstec es pròpia de la biblioteca i aprovada per 

l’Ajuntament de Castelldefels, pot fer una queixa per tal de proposar la seva 

modificació.  

 

29. Un usuari ens demana llibres de receptes de cuina del nostre fons especial 
“Cuina”, a quina signatura el remetrem? 
 

a) 642 

b) 666 

c) 641 
 

30. A un usuari li han robat la cartera amb el carnet de la biblioteca dins, ens truca 
per avisar-nos, quina serà la primera acció que farem? 
 
a) Bloquejar-li el carnet per tal de que no hi hagi un ús fraudulent d’aquest.  
b) Fer-li un duplicat perquè pugui seguir utilitzant els serveis de la biblioteca 

amb normalitat. 

c) Identificar el carnet robat i vigilar que no tingui cap moviment.  

 
 
PREGUNTES DE RESERVA: 
 

31. Un usuari va a taulell preguntant per la darrera  novel·la guanyadora del Premi 

Planeta (2019), quin títol li proporciones?  

 

a) Alegría, de Manuel Vilas. 
b) Niebla en Tánger, de Cristina López Barrio. 

c) Todo esto te daré, Dolores Redondo. 



 

 

 

 

32. Si un usuari ens demana l’obra del premi Nobel de literatura 2019, quin autor 

cercarem?  

 

a) Luisa Morelle. 

b) Peter Handke. 
c) Gao Xingjian. 

 

33. Una usuària de la biblioteca demana saber quins són alguns dels libres més 

venuts de ficció en català al Sant Jordi 2021 per posteriorment mirar de trobar-

ne un. Quins dels següents llibres li oferiries?: 

 

a) La dona de la seva vida, de Xavier Bosch;  Consumits pel foc, de Jaume 
Cabré o Tàndem, de Maria Barbal. 

b) Sant Jordi de les galàxies, de Jaume Copons Ramon; Etiquetes, de Joan 

Turu Sánchez o Parla bé, collons, de La Incorrecta. 

c) El humor de mi vida, de Paz Padilla; El infinito en un junco, d’Irene Vallejo o 

En tierra de Dioniso, de María Belmonte. 

 

34. El personal de biblioteca es troba amb l’encàrrec d’ordenar els fons i la seva 

col·locació en els prestatges de lliure accés. Quina seria la base entre les 

següents? 

 

a) La signatura topogràfica. 
b) L’encapçalament principal. 

c) El número de registre i el color de l’etiqueta. 

 

35. Una jove de 17 anys consulta al personal de la biblioteca sobre la segona 

novel·la d’una nova trilogia signada per Blue Jeans, l’autor de la sèrie més 

venuda de literatura juvenil romàntica. Quin llibre dels següents l’indicaries? 

 

a) Tan senzill com fer-te un petó. 
b) Tan senzill com tuitejar t’estimo. 

c) Tan senzill com dir “cuca”. 


