Exp.: 2019/000555
Procés selectiu: treballador social
Segon exercici: prova pràctica
Data: 12 de juny de 2019

Desenvolupa els dos casos pràctics que es descriuen a continuació:
Cas pràctic número 1:
El professional rep una demanda per part del Sr. Antoni de 75 anys, en relació a la
seva situació familiar .
L’Antoni valorat amb un grau de 33% de discapacitat per problemes de mobilitat viu
amb la seva dona Dolors de 72 anys que té problemes de demència senil (necessita
suport per la higiene personal, alimentació, etc.). Per aquestes patologies la senyora
Dolors rep el servei ATDOM (seguiment sanitari a domicili) per part del CAP de Roses.
No disposen de més xarxa familiar que els pugui oferir suport atès que el germà del
Sr. Antoni va morir i la Dolors té un germà d’avançada edat que viu en una altra
població.
Tots dos conviuen en un pis de lloguer pel qual assumeixen 350 € mensuals.
Actualment tenen un deute de lloguer de 2 mesos d’hivern. No van poder-ho assumir
atès que varen fer front a factures de subministraments durant aquest període, amb
cost elevat que va desajustar l’economia familiar.
Els ingressos de la unitat familiar provenen únicament de la pensió de jubilació de
l’Antoni (750€/mes).
El Sr. Antoni fa demanda d’ajut en relació a la situació familiar actual manifestant que
aquesta el sobrepassa a tots els nivells.
Es demana:
Genograma
Diagnòstic/pronòstic
Pla de treball / Objectius
Recursos / gestions
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Cas pràctic número 2:
Es rep informe de derivació per part de la policia local de Roses on informen de les
actuacions fetes en diverses ocasions en un bar del municipi, en relació al Sr. Garcia
de 35 anys per alteració de l’ordre públic continus que suposen agressions físiques i
verbals als clients del servei.
L’informe especifica que amb les actuacions realitzades pel Sr. Garcia pot actuar sota
els efectes d’alguna substància/es i/o que pot patir alguna alteració psíquica.
Des del Servei policial fan acompanyament al domicili, es comprova que viu amb els
seus pares, matrimoni d’avançada edat, i s’observa que els pares mostren una actitud
passiva davant la repetició de les conductes del seu fill.
Aquests informen a la Policia Local que el seu fill fa dos mesos que ha abandonat el
tractament al CAS i a la XSM de Figueres, ha tornat a iniciar el consum actiu que li
provoca alteracions conductuals, que està diagnosticat de trastorn mental greu, que
creuen que actualment no segueix les pautes del tractament farmacològic i que està
valorat amb un 65% de discapacitat. A nivell econòmic exposen que el seu fill depèn
d’ells, atès que no disposa d’ingressos propis per esgotament de les prestacions del
SEPE. El matrimoni percep ambdós pensions de jubilació i no destaquen problemes
econòmics. Continuen exposant que el seu fill no fa recerca laboral i només ve a
dormir al domicili; els exigeix contínuament i de manera verbalment agressiva diners
per a la seva subsistència però desconeixen amb quina finalitat els utilitza.
Des del departament de Benestar Social de Roses es procedeix a citar telefònicament
a la unitat familiar.
Es demana:
Genograma
Diagnòstic/pronòstic
Pla de treball / Objectius
Recursos / gestions
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De conformitat amb l’apartat XI de les bases, el segon exercici (prova pràctica)
consisteix en desenvolupar per escrit, durant el període de temps d’una hora i mitja,
dos casos pràctics relatius a tasques administratives corresponents a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria, relacionades amb les matèries compreses en la part
específica del temari annex (Annex I de les bases).
En aquest exercici es valora la sistemàtica en el plantejament i formulació de
conclusions i del coneixement i l’aplicació adequada de la normativa vigent.
El tribunal podrà optar perquè els aspirants defensin la solució plantejada en els seus
exercicis en el temps que es determini i podrà formular les preguntes que cregui
pertinents.
De conformitat amb l’apartat XIII de les bases, aquest exercici tindrà una puntuació
màxima de 20 punts. Cada cas pràctic es puntuarà fins a un màxim de 10 punts. Els
aspirants que no assoleixin un mínim de 5 punts en cada cas pràctic seran eliminats.

