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                  NÚMERO DE LA PROVA: A1 

 

PREGUNTES DE CONEIXEMENTS GENERALS  
 
1) Quina de les següents afirmacions correspon a part del text de la missió de Sabadell Gent Gran? 
A. Donar el suport necessari a les persones que en tenen cura, per facilitar una major cohesió social en la 

societat.  

B. Donar el suport necessari a les famílies per davant de les preferències de la Gent Gran.  
C. Donar el suport necessari a la Gent Gran per davant de les preferències de les famílies.  
RESPOSTA A 

 
2) I quina de les següents afirmacions també correspon a part del text de la missió de Sabadell Gent Gran? 
A. Donar suport necessari i assistència aguda, pública o privada a les famílies i persones grans de l'àmbit 

d'influència. 
B. Donar suport i assistència integral, privada i de qualitat a les famílies de l'àmbit d'influència. 
C. Donar suport i assistència integral, personalitzada i de qualitat a la gent gran de l'àmbit d'influència. 
RESPOSTA  C 
 
3) A partir de quins valors es vol treballar a Sabadell Gent Gran en la seva carta ètica? 
A. Valors bàsics de l’agraïment, l’esforç, la comprensió i la col·laboració des d’una perspectiva ètica de 

l’assistència quotidiana. 
B. Valors bàsics del respecte, l’esforç, la tolerància i la solidaritat des d’una perspectiva ètica de l’assistència 

quotidiana. 
C. Valors bàsics del diàleg, l’autonomia, la benevolència i la pròpia cura des d’una perspectiva ètica de 

l’assistència quotidiana. 
RESPOSTA  B 
 
4) Què entenem com a bones pràctiques assistencials a Sabadell Gent Gran? 
A. Un conjunt de situacions que donen resposta a un conjunt d’accions de la pràctica assistencial. 
B. Un conjunt de pràctiques complexes per atendre qualsevol situació de la vida diària. 

C. Un conjunt d’accions que donen resposta a un conjunt de situacions de la vida diària. 

RESPOSTA  C 
 
5) Per tal considerar-se bones pràctiques assistencials, aquestes han de tenir les següents 
característiques:  
A. Han d’estar sistematitzades, escrites, han de ser revisables, consensuades en equip, coherents i amb 

continuïtat en el temps. 
B. Han d’estar accessibles, d’obligatori compliment, no cal el consens, variables i flexibles malgrat la 

continuïtat en el temps. 
C. Han d’estar adaptables, d’obligatori compliment, variables i flexibles en el temps. 
RESPOSTA  A 

6) Quins són els principis ètics:  

A. Autonomia, no maleficència,  beneficència i justícia. 
B. Autonomia, beneficència i justícia. 
C. Autonomia, no maleficència i justícia. 
RESPOSTA  A 
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7) Quins son els criteris ètics en relació a les persones residents de Sabadell Gent Gran:  

A. Respectant la dignitat, els drets fonamentals de treball, habitatge, justícia, determinació, benevolència 
i privacitat. 

B. Respectant la no beneficència, els drets col·lectius, l’escolta activa i la justícia social. 

C. Respectant la dignitat, els drets fonamentals de llibertat, intimitat, igualtat, seguretat i 

autodeterminació. 

RESPOSTA  C 
 

8) Quins són els criteris ètics en relació a les persones professionals de Sabadell Gent Gran:  

A. Atenció centrada en el pacient, respecte a la dignitat del pacient, adequació del tracte als companys i 
actitud passiva. 
B. Atenció centrada en la persona, respecte a la dignitat de la persona, tracte adequat i actitud positiva. 

C. Atenció centrada en les persones professionals, respecte en les relacions laborals, dignitat i igualtat de 

salari i respecte del marc del conveni. 

RESPOSTA  B 

 
9) Quins son els criteris ètics en relació a l’organització de Sabadell Gent Gran:  

A. El treball en equip és una, obligació i una necessitat a l’hora que una oportunitat tant personal com 
organitzativa perquè la persona usuària aconsegueixi el màxim desenvolupament personal i la millor 
qualitat de vida possible. 
B. El treball en equip és una, voluntat i una opció a l’hora que una oportunitat tant personal com 
organitzativa perquè la persona usuària aconsegueixi l’alta en el mínim temps i la millor qualitat de vida 
possible. 
C. La formació és una, possibilitat i una voluntarietat a l’hora que una oportunitat tant personal com 
organitzativa perquè la persona usuària aconsegueixi el màxim desenvolupament personal i la millor 
qualitat de vida possible. 
RESPOSTA  A 

10) La relació entre el Consorci Sanitari Parc Taulí i Sabadell Gent Gran està contemplada a l’article:  

A. Article 4 de l’annex a l’acord GOV/64/2001 de 21 de desembre  i article 26 dels estatuts socials de 
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA.  
B. Article 26 dels estatuts socials de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA i d’acord amb l’article 54 de 
la Llei de Societats Anònimes. 
C. Article 2 de l’annex a l’acord GOV/56/2016 del 10 de maig. 
RESPOSTA  C 

 

11) Quin tipus de finançament té les places residencials de Sabadell Gent Gran?  

A. Totes les places son privades.  
B. Concertades i privades. 
C. Col·laboradores i privades. 
RESPOSTA  C 

 

12) Quins dispositius d’atenció compte Sabadell Gent Gran?  

A. Residència, Centre de Dia, Atenció domiciliària i a la Dependència.  
B. Residència, Apartaments, Centre de Dia i Atenció domiciliària. 
C. Residència, Centre de dia, Apartaments i Atenció a la Dependència. 
RESPOSTA  B 
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13) Quin és l’horari d’atenció al públic de Sabadell Gent Gran?  

A. De dilluns a diumenge de 8 a 22 h. 
B. De dilluns a diumenge de 9 a 21 h. 
C. De dilluns a divendres 10 a 20 i dissabtes i diumenges de 10 a 18 h. 
RESPOSTA  A 

 

14) Quin és l’horari d’atenció i funcionament del Centre de Dia?  

A. De dilluns a divendres 10 a 20 i dissabtes i diumenges de 10 a 18 h. 
B. De dilluns a diumenge de 10 a 22 h. 
C. De dilluns a diumenge de 8 a 20 h. 
RESPOSTA  C 

 

15) Quina metodologia de treball, basada en quins 3 principis segons la Carta Ètica, es fa servir a Sabadell 
Gent Gran? 

A. Planificació Centrada en el sistema, Treball en equip i Model de Bones Pràctiques.  

B. Atenció Centrada en el Pacient, Treball en equip i Model de Bones Pràctiques. 

C. Assistència per processos, Treball en equip i Model de Bones Pràctiques. 

RESPOSTA  B 
 

16) Abans de l’entrada en vigor del “Seguro Obligatorio de Enfermedad”, durant la primera meitat del 
segle XX,  quins eren els aspectes generals del model sanitari espanyol? 
A. Un model sanitari de prestació sanitària pública, gratuït i universal per a tota la ciutadania espanyola. 
B. Un model sanitari de pagament dels empresaris, amb mutualitats laborals privades. 
C. Un model sanitari basat principalment en la beneficència, que portaven a terme  els ajuntaments, 

diputacions, ordres religioses,... 
RESPOSTA C 
 
17) Continua la frase marcant l’opció correcta: El “Real Decreto-Ley, de 21 de agosto de 1923”, recull... 
A. Mesures relacionades amb la protecció de la maternitat de la dona treballadora. 
B. La creació del “Instituto Nacional de la Seguridad Social” i del “Instituto Social de la Marina”. 
C. L’entrada en vigor del Seguro Obligatorio de Enfermedad. 
RESPOSTA A 

 
18) El model sanitari espanyol després de la constitució Espanyola de l’any 1978, respon als següents 
principis: 
A. Provisió pública, prestació universal i finançament privat. 
B. Beneficència parcial. Cotització parcial i finançament via treball 
C. Previsió pública, prestació universal i finançament via treball. 
RESPOSTA B 
 
19) Quins d’aquests principis a nivell individual consagra la Llei General de Sanitat de l’any 1986, Llei 
14/1986, de 25 d’ abril: 
A. La lliure elecció de metge entre Comunitats Autònomes.  
B. L’equitat com a principi bàsic del Sistema Nacional de Salut. 
C. La llibertat de ser atès a centres privats a càrrec del Sistema Nacional de Salut. 
RESPOSTA B 
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20) Continua la frase marcant l’opció correcta: A Espanya la competència sanitària, d’acord amb el 
contingut de descentralització promulgat per la Constitució Espanyola, està transferida a...: 
A. Totes les comunitats autònomes, i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. 
B. En la pràctica, les comunitats autònomes del País Basc, Galícia, Castilla-La Mancha Catalunya i Andalusia. 
C. Totes les comunitats autònomes. 
RESPOSTA C 
 
21) A quin any va néixer el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT)? 
A. A l’any 2000.  
B. A l’any 1981, amb la transferència de la sanitat a Catalunya. 
C. A l’any 1986, amb la Llei General de Sanitat. 
RESPOSTA A 
 
22) Per què hi havia tan pocs hospitals de titularitat pública a l’any 1981, a Catalunya, en el moment del 
traspàs de competències? 
A. Per l’existència d’un gran nombre d’hospitals privats arran de tot el territori. 
B. Per la forta tradició de beneficència que existia al territori. 
C. Per la tradició mutualista de Catalunya, amb titularitat privada dels hospitals gestionats pels 

Ajuntaments. 
RESPOSTA B 
 
23) Continua la frase marcant l’opció correcta: La Llei 14/1986, de 25 de abril, General de la Seguretat 
Social... 
A. Determina que les Comunitats Autònomes gestionaran els serveis de salut, integrats o no en el Sistema 

Nacional de Salut. 
B. Determina que algunes Comunitats Autònomes, crearan els seus propis Serveis de Salut sense que 

aquests estiguin integrats en el Sistema Nacional de Salut. 
C. Determina que les Comunitats Autònomes crearan els seus serveis de salut, integrats en el Sistema 

Nacional de Salut. 
RESPOSTA C 
 
24) Continua la frase marcant l’opció correcta: Els consorcis sanitaris catalans són... 
A. Entitats publiques adscrites a la Generalitat de Catalunya. 
B. Entitats públiques i privades inscrites en patronals sanitaris. 
C. Entitats públiques i/o privades adscrites als ens locals de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i a 

l’Estat Central. 
RESPOSTA A 
 
25) Quins són els principals objectius de la SISCAT? 
A. Optimitzar infraestructures, consolidar estratègies amb proveïdors i afavorir la integració assistencial. 
B. Donar assistència sanitària i promocionar la salut a tota la població com asseguradora catalana a partir 
de la LOSC (Llei d’ordenació sanitària catalana de l’any 1990). 
C. Potenciar i fomentar l’agrupació dels proveïdors públics del Sistema Social de Catalunya. 
RESPOSTA A 
 
26) Quines entitats formen part, en l’actualitat, com a membres del Consell de Govern del Consorci 
Corporació Sanitària Parc Taulí?  
A. La Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
B. La Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat de Barcelona (UB) i el Banc de 

Sabadell. 
C. La Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el 

Banc de Sabadell. 
RESPOSTA A 
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27) A continuació trobaràs redactada la visió del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí,  però està 
inacabada. Escull l’opció correcta que encaixaria en l’espai en blanc del paràgraf: 

“Ser una entitat d’excel·lència, líder, reconeguda per ____________ i pels seus_________, pel seu 
model assistencial, organitzatiu, ___________ i de _____________ i que dona resposta als seus 
compromisos socials”. 

A. la població de referència / líders / exemplar / salut. 
B. la societat / professionals / docent / recerca. 
C. la recerca / professionals / social / consens. 
RESPOSTA B 
 
28) Continua la frase marcant l’opció correcta: El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí te l’adscripció 
de la Unitat docent de la Facultat de ...  
A. Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té la consideració d’Hospital Universitari. 
B. Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) i té la consideració d’Hospital Universitari. 
C. Medicina, Infermeria i Farmàcia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té la consideració 

d’Hospital Universitari. 
RESPOSTA A 
 
29) El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, és una entitat proveïdora d’atenció primària del Servei 
Català de la Salut (CatSalut)?  
A. Sí, però només per algunes especialitats mèdiques. 
B. Sí. 
C. No, només és l’Institut Català de la Salut (ICS) l’entitat proveïdora d’atenció hospitalària i primària a 

Catalunya. 
RESPOSTA B 
 
30) Quines  de les següents funcions, li corresponen  al Departament de Salut de la Generalitat, en matèria 
de sanitat i salut pública: 
A. Competència compartida amb el Ministerio de Sanidad, Consumo y Igualdad, en l’organització i 

funcionament intern. 
B. Competència en matèria d’organització i funcionament intern. L’avaluació, la inspecció i el control de 

centres correspon al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. 
C. Competència exclusiva sobre l'organització, el funcionament intern, l'avaluació, la inspecció i el control 

de centres, serveis i establiments sanitaris. 
RESPOSTA C 
 
31) Qui nomena als membres del Consell d’Administració de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis? 
A. Són nomenats pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. 
B. Són nomenats per l’Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Generalitat de 

Catalunya. 
C. La Generalitat de Catalunya (Departament d’Afers Socials i Família) i l’Ajuntament de Sabadell. 
RESPOSTA A 
 
32) Quin és el màxim òrgan de Govern de la Fundació Parc Taulí ? 
A. El Consell d’Administració de la Fundació Parc Taulí. 
B. El Comitè de Direcció de la Fundació Parc Taulí. 
C. El Patronat de la Fundació Parc Taulí. 
RESPOSTA C 
 
33) Continua la frase marcant l’opció correcta: El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí és el centre 
sanitari de referència de 9 municipis del: 
A. Vallès Occidental Nord-Est. 
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B. Vallès Occidental Est. 
C. Vallès Occidental Central-Est. 
RESPOSTA B 

 
34) Continua la frase marcant l’opció correcta: Sant Quirze del Vallès forma part... 

A. De l’àrea d’atenció sociosanitària i d’atenció a la dependència del Parc Taulí. 

B. De l’àrea d'atenció de patologia complexa, pediatria i salut mental del Parc Taulí. 

C. De totes les àrees d’atenció d’especialitats mèdiques del Parc Taulí. 

RESPOSTA A 

 
35) Què és un Pla d’igualtat? 
A. Un declaració de bones intencions, que signa l’empresa en matèria d’igualtat. 
B. Un conjunt d’accions per assolir la paritat de dones i homes a les empreses, amb plantilles 

masculinitzades. 
C. És  un conjunt d’accions adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per 

assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa. 
RESPOSTA C 
 
36) Què s’inclou dins del l’article 46.2 de la Llei orgànica, 3/2007, modificat pel Reial Decret-llei 6/2019, 
d’1 de març, per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el treball i 
l’ocupació? 
A. L’obligatorietat del registre salarial i la corresponent auditoria salarial. 
B. Els principis d’igualtat recollits a l’article 14 de la Constitució Espanyola i desenvolupats per la Llei 

orgànica 3/2007. 
C. Les matèries mínimes que ha de contenir la diagnosi negociada amb la representació social, dels plans 

d’igualtat. 
RESPOSTA C 
 
37) Quina es la definició correcte de responsabilitat social corporativa: 
A. És la voluntat de les organitzacions d’incorporar consideracions de caràcter de salut i econòmic en la  
presa de decisions i retre comptes pels impactes de les seves decisions i activitats tant en la societat com 
en el medi ambient. 
B. És la voluntat de les organitzacions d’incorporar consideracions de caràcter econòmic en la presa de 
decisions i retre comptes pels impactes de les seves decisions i activitats tant en la societat com en el medi 
ambient. 
C. És la voluntat de les organitzacions d’incorporar consideracions socials i ambientals en la seva presa de 
decisions i retre comptes pels impactes de les seves decisions i activitats tant en la societat com en el medi 
ambient. 
RESPOSTA C 
 
38) Qui està obligat a mantenir el deure de secret, en els centres sanitaris? 
A. Els i les professionals que realitzen tasques assistencials, especialment els facultatius i infermeria al tenir 

accés directe a la informació del pacient i tractar-se de dades relatives a la condició de salut de les 
persones. 

B. Principalment, el personal mèdic i l’equip d’infermeria del centre sanitari.  
C. Tot el personal dels centres sanitaris. Inclosos aquells que, sense participar directament en l’atenció del 

malalt, desenvolupin una tasca necessària per al correcte funcionament del centre. 
RESPOSTA C 
 
 
 
 



Número de prova: A1 – B1                                                                                                                                       7 
 

39) Continua la frase marcant l’opció correcta: Les dades mèdiques o relatives a la salut d’una persona 
són... 
A. Dades sensibles amb un nivell de protecció alt. 
B. Dades semiprivades amb un nivell de protecció mitjà. 
C. Dades públiques amb un nivell de protecció baix-mitjà. 
RESPOSTA A 
 
40) Indica l’opció correcta sobre la següent afirmació: Deixa de pertànyer a la intimitat d’una persona la 
publicació que fa del seu ingrés hospitalari a les xarxes socials. 
A. Si, perquè ella decideix fer-ho públic mitjançant les xarxes socials a l’abast de tothom. 
B. No, continua formant part de la seva intimitat encara que ella ho faci públic. 
C. No, si es el seu cercle més íntim i així ho manifesta. 
RESPOSTA A 
 
41) El consentiment que es reculli per al tractament de dades de salut ha de ser: 
A. Tàcit. Es fa de facto per la pròpia acció de l’atenció sanitària. 
B. Inequívoc i verificable, haurà de ser prestat mitjançant manifestació de la persona interessada. 
C. No, es requereix, del contrari no es podria atendre a les persones. 
RESPOSTA B 
 
42) En matèria de prevenció de riscos laborals, és obligatori constituir un Comitè de Seguretat i Salut en 
un consorci hospitalari? 
A. Sí, és una obligació legal per empreses de 50 o més treballadors/es. 
B. No, només té caràcter d’opcional per les empreses publiques. 
C. Sí, és obligatori per totes les empreses de 250 treballadors/es. 
RESPOSTA A 
 
43) Quina és la definició de prevenció, recollida l’article 4 de la LIei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals? 
A. La prevenció és el conjunt d’activitats o mesures, adoptades o previstes en totes les fases de l’activitat 

de l’empresa, amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball. 
B. La prevenció és l'aplicació de noves tecnologies per adaptar-se als canvis que es produeixen en una 

empresa. 
C. La prevenció són perills incerts, als quals la persona treballadora està exposada a causa de situacions o 

fenòmens físics extrems. 
RESPOSTA A 

 
44) En matèria de prevenció, què pretén la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals? 
A. Promoure la seguretat i la salut dels i les professionals. 
B. Augmentar la seguretat en l’atenció centrada al pacient. 
C. Promoure la seguretat, identificació dels accidents de treball i promoció de la formació de les persones 

treballadores. 
RESPOSTA A 
 
45) A quin any es va crear l’Institut Català de la Salut i quines eren les seves funcions inicials? 
A. A l’any 1986. Amb funció de prestació de serveis sanitaris públics. 
B. A l’any 1983. Amb funció de prestació de serveis sanitaris públics i contractació de serveis amb altres 

Hospitals/Centres. 
C. A l’any 1984. Amb funció de prestació de serveis privats. 
RESPOSTA B 
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46) Es mantenen totes les entitats fundacionals del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí en 
l’actualitat? 
A. Sí. Es mantenen les 6 entitats fundacions inicials. 
B. No. Només queden 3 entitats fundacionals. 
C. Sí. Es mantenen 2 entitats fundacionals inicials i s’han afegit 4 entitats més. 
RESPOSTA B 
 
47) Qui ha de prestar els serveis sanitaris a Catalunya? 
A. El Servei Català de la Salut (CatSalut). 
B. La Generalitat de Catalunya. 
C. L’Estat, la Generalitat i els Ajuntaments a parts iguals. 
RESPOSTA B 
 
48) Actualment l’Institut Català de la Salut (ICS) quina funció té? 
A. Funció d’asseguradora pública i prestació de serveis sanitaris públics. 
B. Funció de prestació de serveis sanitaris públics i privats. 
C. Funció de prestació de serveis sanitaris públics. 
RESPOSTA C 
 
49) A quin any es va aprovar el “Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE)”? 
A. A l’any 1942. 
B. A l’any 1978 amb l’entrada en vigor de la Constitució Espanyola. 
C. A l’any 1965. 
RESPOSTA A 
 
50) Qui és l’asseguradora sanitària pública de Catalunya a partir de la Llei d’Ordenació Sanitària de 
Catalunya de l’any 1990 (Llei 15/1990, de 9 de  juliol)?  
A. El Servei Català de la Salut (CatSalut).   
B. L’Institut Català de la Salut (ICS).  
C. L’Institut Català de serveis sanitaris, socials i atenció a la dependència (ICSSA). 
RESPOSTA A 
 

PREGUNTES DE RESERVA 
 
51) Qui és, actualment, la persona delegada de protecció de dades del Consorci Corporació Sanitària Parc 
Taulí? 
A. El Sra. Pilar Medel Navarro. 
B. El Sr. Joan Martí López. 
C. El Sr. Pablo Hernando Robles. 
RESPOSTA C 
 
52) A què dóna resposta la Política mediambiental del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí? 
A. A cap norma, es tracta només d’uns principis de bones pràctiques. 
B. Només a les obligacions legals preceptives. 
C. A les obligacions legals i altres compromisos subscrits de forma voluntària per la Institució. 
RESPOSTA C 
 
53) A quin any es va crear el Consorci Hospitalari del Parc Taulí? 
A. Es va crear a l’any 1986. 
B. Es va crear a l'any 1989. 
C. Es va crear a l’any 1984. 
RESPOSTA A 
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54) Què és el SISCAT? 
A. El Sistema Sanitari que integra els proveïdors de l’Estat Espanyol i Català. 
B. L’agrupació de tots els proveïdors del Sistema Integral Sanitari de Catalunya. 
C. L’agrupació dels proveïdors privats del Sistema Integral Sanitari de Catalunya. 
RESPOSTA B 
 
55) Continua la frase marcant l’opció correcta: La Llei General de Sanitat de l’any 1986, Llei 14/1986, de 
25 d’ abril, estableix...: 
A. Un únic Sistema Nacional de Salut.  
B. Un Sistema Nacional de Salut diferent per cada una de les Comunitats Autònomes que tenen les 

transferències de salut al territori espanyol. 
C. Un Sistema Nacional de Salut comú per la península i un altre per les ciutats autònomes de Ceuta i 

Melilla. 
RESPOSTA A 
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NÚMERO DE LA PROVA: B1 

TEXT ARTICLES CONSTITUCIÓ ESPANYOLA 

 
TÍTOL I. Dels drets i dels deures fonamentals 

 
Article 10 
1. La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la 
personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l’ordre polític i de la pau social. 
2. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de 
conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i els acords internacionals sobre 
aquestes matèries ratificats per Espanya. 
…/… 

Capítol tercer. Dels principis rectors de la política social i econòmica 
…/… 

Article 43 

1. Es reconeix el dret a la protecció de la salut. 
2. Correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i a través 
de les prestacions i dels serveis necessaris. La llei establirà els drets i els deures de tothom en aquest punt. 
3. Els poders públics fomentaran l’educació sanitària, l’educació física i l’esport. Facilitaran també la 
utilització adequada del lleure. 
 
 
TÍTOL III. De les Corts Generals 

Capítol primer. De les Cambres 

 

Article 66 
1. Les Corts Generals representen el poble espanyol i són formades pel Congrés dels Diputats i el Senat. 
2. Les Corts Generals exerceixen la potestat legislativa de l’Estat, n’aproven els Pressuposts, controlen 
l’acció del Govern i tenen les altres competències que els atribueixi la Constitució. 
3. Les Corts Generals són inviolables. 
.../... 
 
Article 69 
1. El Senat és la Cambra de representació territorial. 
2. Els votants de cada província elegiran quatre Senadors per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret 
en els termes que assenyali una llei orgànica. 
3. A les províncies insulars, cada illa o agrupació d’illes, amb Cabildo o Consell Insular, constituirà una 
circumscripció a efecte de l’elecció de Senadors; en correspondran tres a cadascuna de les illes majors -
Gran Canària, Mallorca i Tenerife-, i un a cadascuna de les illes o agrupacions d’illes següents: Eivissa-
Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma. 
4. Les poblacions de Ceuta i Melilla elegiran cadascuna dos Senadors. 
5. Les Comunitats Autònomes designaran a més un Senador i encara un altre per cada milió d’habitants del 
seu territori respectiu. La designació correspondrà a l’Assemblea legislativa o, si no n’hi havia, a l’òrgan 
col·legiat superior de la Comunitat Autònoma, d’acord amb el que estableixin els Estatuts, que asseguraran, 
en qualsevol cas, la representació proporcional adequada. 
6. El Senat és elegit per quatre anys. El mandat dels Senadors acaba quatre anys després de l’elecció o el 
dia de la dissolució de la Cambra. 



Número de prova: A1 – B1                                                                                                                                       11 
 

TEXT ARTICLES ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA 
 
Llei orgànica 6/2006 de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (modificada parcialment per les 
sentències del tribunal constitucional 31/2010, 48/2010, 137/2010 i 138/2010. incorpora esmenes per lleis 
de transferències posteriors). (extracte) 
 
TÍTOL I. DRETS, DEURES I PRINCIPIS RECTORS 

 
Capítol primer. Drets i deures de l'àmbit civil i social 
 
Article 15. DRETS DE LES PERSONES 
1.Els ciutadans de Catalunya són titulars dels drets i els deures reconeguts per les normes a què fa referència 
l'article 4.1.  
2.Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de 
maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat 
i capacitat personal.  
.../... 
 
Article 20. DRET A VIURE AMB DIGNITAT EL PROCÉS DE LA MORT 
1.Totes les persones tenen dret a rebre un tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a 
viure amb dignitat el procés de llur mort. 
2.Totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat d'una manera anticipada per tal de deixar 
constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han 
d'ésser respectades, en els termes que estableixen les lleis, especialment pel personal sanitari quan no 
estiguin en condicions d'expressar personalment llur voluntat. 
…/… 
 
Article  23. DRETS EN L'ÀMBIT DE LA SALUT 
1.Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de 
responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis. 
2. Els usuaris de la sanitat pública tenen dret al respecte de llurs preferències pel que fa a l'elecció de metge 
o metgessa i de centre sanitari, en els termes i les condicions que estableixen les lleis. 
3. Totes les persones, amb relació als serveis sanitaris públics i privats, tenen dret a ésser informades sobre 
els serveis a què poden accedir i els requisits necessaris per a usar-los; sobre els tractaments mèdics i llurs 
riscs, abans que els siguin aplicats; a donar el consentiment per a qualsevol intervenció; a accedir a la 
història clínica pròpia, i a la confidencialitat de les dades relatives a la salut pròpia, en els termes que 
estableixen les lleis. 
 
TÍTOL II. DE LES INSTITUCIONS 

 
Capítol primer. El Parlament 
 
Article 55. DISPOSICIONS GENERALS 
1. El Parlament representa el poble de Catalunya. 
2. El Parlament exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i 
impulsa l'acció política i de govern. És la seu on s'expressa preferentment el pluralisme i es fa públic el 
debat polític. 
3. El Parlament és inviolable. 

 
  

https://web.gencat.cat/ca/generalitat/estatut/estatut2006/titol_1/#bloc1
https://web.gencat.cat/ca/generalitat/estatut/estatut2006/titol_2/#bloc1
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PREGUNTES DE CONEIXEMENTS TRANSVERSALS  
 

Per respondre les següents preguntes podeu de consultar el full amb el TEXT DELS ARTICLES CONSTITUCIÓ 
ESPANYOLA 

 
1) Què és un dret fonamental, segons el text de la Constitució Espanyola? 

A. Aquells que es consideren inherents a la persona pel simple fet de ser-ho i que no es troben limitats en 
el seu exercici. 
B. Aquells que es troben inclosos en la Declaració Universal de Drets Humans.  
C. Aquells que recull de forma expressa la Constitució, que obliguen a tots els poders públics, i que es 
troben constitucionalment limitats pel respecte a la llei i pels drets dels altres.  
RESPOSTA C 
 

2) Completa la frase amb el text correcte: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats 

que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb...,”  

A. la Declaració Universal i els tractats i els acords nacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya. 

B. la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries 

ratificats per Espanya. 

C. la Declaració Universal de Drets Ciutadans i els tractats i els acords nacionals i internacionals sobre 

aquestes matèries ratificats per Espanya. 

RESPOSTA B 
 

3) Les Corts Generals...   

A. Les dues afirmacions següents són correctes. 
B. … són juntament amb el Poder Executiu (el Govern) i el Poder Judicial, els tres poders de l’Estat que 
emanen del poble espanyol, en qui resideix la sobirania nacional  
C. …. són inviolables, representen el poble espanyol,  són formades pel Congrés dels Diputats i el Senat i 
exerceixen la potestat legislativa de l’Estat, n’aproven els Pressupostos i controlen l’acció del Govern, 
entre d’altres competències.   
RESPOSTA A 
 
4) Quan l’article 43 de la Constitució Espanyola parla de “Correspon als poders públics organitzar i tutelar 
la salut pública a través de mesures preventives i a través de les prestacions i dels serveis necessaris...” a 
què es refereix? 
A. Als serveis sanitaris de propietat i gestió pública. 
B. Als serveis sanitaris integrats en el Sistema Nacional de Salut. 
C. Als serveis sanitaris de la Seguretat Social. 
RESPOSTA B 
 
5) Quan l’article 43 de la Constitució Espanyola parla de “Correspon als poders públics organitzar i tutelar 
la salut pública a través de mesures preventives i a través de les prestacions i dels serveis necessaris...” 
com s’establirà els drets i els deures? 
A. Mitjançant la protecció de la salut. 
B. Per l’organització dels poders públics i la tutela de la salut pública. 
C. Mitjançant la llei per a tothom. 
RESPOSTA C 
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6) Les Corts Generals a més a més   

A. ...tenen les altres competències que els atribueixi la Constitució. 
B. … tenen principalment les competències del Govern Executiu.  
C. … exerceixen el poder monàrquic i parlamentari.   
RESPOSTA A 
 
7) El Senat és la Cambra de representació territorial i és elegit cada:  
A. Tres anys.  
B. Dos anys.  
C. Quatre anys.   
RESPOSTA C 
 
8) El mandat dels Senadors acaba després de l’elecció o el dia de la dissolució de la Cambra:  
A. Coincideix amb les eleccions de les Comunitats Autònomes.  
B. Verdader.  
C. Fals.   
RESPOSTA B 
 

Per respondre les següents preguntes podeu consultar el full amb el TEXT DELS ARTICLES ESTATUT 
D’ATONOMIA DE CATALUNYA (EAC) 

 

9) Dels drets de les persones, els ciutadans de Catalunya...  

A. … tenen dret a viure amb dignitat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de tota mena de 
discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal.  
B. … tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de 
tota mena de discriminació, excepte el dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat 
personal.  
C. … tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de 
tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal.  
RESPOSTA C 
 

10) El dret a viure amb dignitat el procés de la mort, les voluntats anticipades han de ser respectades...  

A. Als serveis sanitaris i socials integrats en el Sistema Nacional de Salut. 
B.…pels familiars, juristes i especialment facultatius quan no estiguin en condicions d’expressar el pacient 
la seva voluntat. 
C..…especialment pel personal sanitari quan no estiguin en condicions d'expressar personalment llur 
voluntat. 
RESPOSTA C 
 

11) Quan l’article 23 de l’EAC parla de “... serveis sanitaris de responsabilitat pública...” a què es refereix? 

A. Als serveis sanitaris integrats en el Sistema Nacional de Salut. 
B. Als serveis sanitaris nacionals de la Seguretat Social. 
C. Als serveis sanitaris de propietat i gestió pública. 
RESPOSTA A 
 

12) Dels drets en l’àmbit de la Salut a què tenen dret totes les persones sobre els tractaments mèdics i 

llurs riscs, abans de que siguin aplicats, en els serveis...  

A. ...sanitaris públics. 
B. ...sanitaris públics i privats.  
C. ...sanitaris concertats. 
RESPOSTA B 
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13) Dels drets en l’àmbit de la Salut, el dret al respecte de llurs preferències pel que fa a l'elecció de metge 

o metgessa i de centre sanitari. 

A. Es d’aplicació a la sanitat pública. 
B. Es d’aplicació a totes les mutualitats de règim funcionarial.  
C. Es d’aplicació a la sanitat pública, privada i concertada. 
RESPOSTA A 
 

14) El Parlament... 

A. Representa al Govern de Catalunya com a màxima expressió del poder executiu. 
B. És inviolable, representa al poble de Catalunya, i exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos 
de la Generalitat i controla i impulsa l’acció política i de govern. 
C. És, juntament amb el Senat, la cambra de representació parlamentària pròpia de Catalunya. 
RESPOSTA B 
 
15) El Parlament representa... 

A. ...al poble de Catalunya. 
B. ...als parlamentaris escollits pel poble de Catalunya. 
C. ...als parlamentaris i senadors escollits pel poble de Catalunya 
RESPOSTA A 
 
PREGUNTES DE RESERVA 
 

16) Dels drets de les persones, els ciutadans de Catalunya són titulars dels drets i els deures reconeguts 

per les normes a què fa referència l'article?  

A. 3.1. 
B. 2.1. 
C. 4.1 
RESPOSTA C 
 
17) Del dret a viure amb dignitat el procés de la mort, qui ha de respectar la voluntat de les persones 

quan no estiguin en condicions d'expressar personalment llur voluntat?  

A. especialment els professionals para-assistencials. 
B. el personal sanitari. 
C. els gestors sanitaris. 
RESPOSTA B 
 

18) De Llei orgànica 6/2006 de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, quantes modificacions ha 

tingut per les sentències del tribunal constitucional? 

A. Quatre. 
B. Tres. 
C. Cinc. 
RESPOSTA A 
 
 
  



1 
 

                       

 

 

Text del preàmbul de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 
 
Catalunya s’ha anat fent en el decurs del temps amb les aportacions d’energies de moltes 
generacions, de moltes tradicions i cultures, que hi han trobat una terra d’acollida. 
 
El poble de Catalunya ha mantingut al llarg dels segles una vocació constant d’autogovern, 
encarnada en institucions pròpies com la Generalitat –que fou creada el 1359 a les Corts de 
Cervera– i en un ordenament jurídic específic, aplegat, entre altres recopilacions de normes, en les 
Constitucions i altres drets de Catalunya. Després del 1714, han estat diversos els intents de 
recuperació de les institucions d’autogovern.  
 
En aquest itinerari històric constitueixen fites destacades, entre altres, la Mancomunitat del 1914, 
la recuperació de la Generalitat amb l’Estatut del 1932, el restabliment de la Generalitat el 1977 i 
l’Estatut del 1979, nascut amb la democràcia, la Constitució del 1978 i l’Estat de les autonomies.  
 
La llibertat col·lectiva de Catalunya troba en les institucions de la Generalitat el nexe amb una 
història d’afirmació i respecte dels drets fonamentals i de les llibertats públiques de la persona i 
dels pobles; una història que les dones i els homes de Catalunya volen prosseguir amb la finalitat 
de fer possible la construcció d’una societat democràtica i avançada, de benestar i progrés, 
solidària amb el conjunt d’Espanya i incardinada a Europa.  
 
El poble català continua proclamant avui com a valors superiors de la seva vida col·lectiva la 
llibertat, la justícia i la igualtat, i manifesta la seva voluntat d’avançar per una via de progrés que 
asseguri una qualitat de vida digna per a tots els que viuen i treballen a Catalunya. 
 
Els poders públics estan al servei de l’interès general i dels drets de la ciutadania, amb respecte pel 
principi de la subsidiarietat. 
 
.../... 
  
El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania de Catalunya, ha 
definit Catalunya com a nació1 d’una manera àmpliament majoritària. La Constitució espanyola, 
en l’article segon, reconeix la realitat nacional de Catalunya2 com a nacionalitat.  
 
En exercici del dret inalienable de Catalunya a l’autogovern, els parlamentaris catalans proposen, 
la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats acorda, les Corts Generals aproven i el poble 
de Catalunya ratifica aquest Estatut. 
 
 
 

                                                           
1 Aquesta referència del preàmbul de l’Estatut no té eficàcia jurídica interpretativa d’acord amb el FJ 12 de la STC 31/2010, del 28 de juny. 
2 Aquesta referència del preàmbul de l’Estatut no té eficàcia jurídica interpretativa d’acord amb el FJ 12 de la STC 31/2010, del 28 de juny. 


