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CUBELLES – PROCÉS SELECTIU TAB PROMOCIÓ INTERNA 

 
 

Concurs oposició restringit al torn de promoció interna de 2 places 
de tècnic/a auxiliar de Biblioteca, de funcionari/a de carrera de 
l’escala d’administració especial, subgrup de classificació C1, 

tècnica auxiliar de Biblioteca de l’Ajuntament de Cubelles. 
 

 

PROVA TEÒRICA 
 
En tots els casos es valorarà: 
 
• Capacitat d’estructurar bé el discurs.  
• Ortografia, estil i correcció en la redacció 
 
 

1) Imagina't que et trobes sol/sola al taulell de préstec de la biblioteca, amb una 
cua d'uns quants usuaris per fer devolucions i/o endur-se llibres a casa. L'usuari 
que estàs atenent en aquell moment realitza un préstec, i després et passa una 
llista de referències bibliogràfiques per tal que li confirmis quines teniu 
disponibles.  
Ordena per odre el seguit d’accions que s’enumeren: 

 

- Li dius que, si es pot esperar, l’atendràs quan no hi hagi cap persona a la cua. 

- Li demanes si sap com fer servir l’Aladí 

- L’informes de la possibilitat de baixar-se l’App de Biblioteques XBM, on podrà 

fer tot un seguit de gestions, entre elles la consulta del catàleg. 

- Li expliques, davant de l’ordinador de consulta a sala, com pot fer ell mateix les 

seves cerques a catàleg. 

- Li ajudes a fer les primeres cerques. 

Llista ordenada 
 

1. Li demanes si sap com fer servir l’Aladí 
2. Li dius que si es pot esperar, l’atendràs quan no hi hagi cap persona a la cua. 
3. Li expliques, davant de l’ordinador de consulta a sala, com pot fer ell mateix 

les seves cerques a catàleg. 
4. Li ajudes a fer les primeres cerques. 
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5. Li recomanes que utilitzi el catàleg per a totes les seves cerques i per altres 
serveis virtuals (reserves, el meu compte,...) 

6. L’informes de la possibilitat de baixar-se l’App de Biblioteques XBM, on podrà 
fer tot un seguit de gestions, entre elles la consulta del catàleg. 

 

 

2) Una mare de família es fa el carnet per a ella i els seus dos fills. Comenta que li 

agraden molt les activitats que fem a la biblioteca però que no sempre s’assabenta de 

les activitats. Què li diries? 

 
Criteris de correcció  
Assegurar-se que té activat el consentiment per rebre informació sobre la biblioteca 
atès que aquesta premissa li garanteix rebre la informació via electrònica.  
Compte! 
Quan li fem el carnet a un usuari i ens pregunten: Vol informació? l’opció NO ve 
activada per defecte. No podem seleccionar SÍ ni tan sols amb la conformitat verbal 
de l’usuari. L’haurem d’informar de que pot autoritzar a la XBM per a enviar-li 
informació de tipus cultural, tot accedint al seu Espai personal de la Biblioteca Virtual 
o Catàleg Aladí, i clicar la corresponent casella de conformitat. Un cop ho hagi fet, 
aquest camp fix de Sierra mostrarà l’opció SÍ. 
 
Canals (Butlletí electrònic / Agenda activitats ajuntament / facebook / Twitter 
/Instagram biblioteca, in situ, flyers.....).  
 

 

3) Un usuari es queixa perquè te el carnet bloquejat i no es pot emportar cap material 
en préstec. Indica els passos que faries i com li ho comunicaries. 
 

 
Criteris de correcció  

 Escoltar la situació que m’explica.  

 Demanar-li el carnet i comprovar a l’ordinador quin és l’estat del mateix.  

 De forma assertiva explicar-li perquè no pot emportar-se cap document, 
especificant el motiu/s: documents reservats, documents endarrerits, 
documents no retornats fa molt temps, fets malbé i no restituïts,...  

 Donar-li pautes per solucionar-ho depenent de quin sigui el motiu/s.  

 Fer recordatori de la normativa de préstec de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals.  
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4) Una persona usuària d’avançada edat necessita fer un tràmit per internet i et 
demana ajuda. Com resols la seva necessitat? 

 

Criteris de correcció 
Demanar quina gestió ha de fer exactament, i en funció de la resposta, acompanyar-la 
en la resolució de la seva petició. 
Si necessita un correu electrònic i no en te, ajudar a crear-se un compte. 
Mostrar-li com navegar per internet i trobar la pàgina concreta / tramit que necessita. 
En el cas que no es pugui resoldre la seva petició, adreçar-la a l’organisme municipal o 
comarcal competent, si és el cas. 
Oferir-li les formacions que s’organitzen des de la biblioteca per a persones amb el 
seu perfil i les seves necessitats (si se’n fan). 

 

 
 
 

5) Entren a la biblioteca un grup de joves i es situen a les butaques de l’espai de 
còmics de la sala d’adults. El seu comportament no és correcte i un usuari, que 
està estudiant a la sala, ve al taulell a queixar-se. Què fas? 

 
 

Criteris de correcció 
En relació als joves: 
Dirigir-se al grup de joves i demanar-los que es comportin de manera respectuosa vers 
els altres usuaris i vers l’espai i el mobiliari de la biblioteca. 
Oferir-los i recomanar-los títols de còmic que els pugui agradar. 
Si modifiquen la seva actitud, no cal fer cap altra intervenció. 
Si continuen amb el mateix comportament, convidar-los a marxar de la biblioteca. 
En cas de resistència, aplicar la normativa prevista al reglament de la biblioteca. 
 
En relació a l’usuari que s’ha queixat: 
Demanar-li disculpes per les molèsties ocasionades. 
Oferir-li altres espais de la biblioteca més adients per a l’estudi individual. 
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SUPÒSIT  PRÀCTIC   

 

Criteris globals de correcció: 

• Capacitat d’estructurar bé el discurs. (0,5) 

• Ortografia, estil i correcció en la redacció (0,5) 

 

Un dissabte, una parella ve per primera vegada a la Biblioteca Mn. Joan Avinyó a 

demanar informació. 

a ) Descriu els passos que segueixes per fer-los l’acollida i per a què coneguin la 

informació bàsica de la Biblioteca. 

 

Criteris de correcció: (5 punts) 

 Donar la benvinguda, (0,5 punt) 

 Fer-los els carnets i explicar la normativa de préstec. (2 punts) 

 Explicar-los els serveis bàsics: explicar breument el servei de préstec i préstec 

interbibliotecari, informació i assessorament bibliogràfic, Internet i ofimàtica,  

impressions, connexió wi-fi, consulta i estudi a sala. (2 punts) 

 Explicar-los com fem la difusió de les activitats, a on poden trobar informació 

de les activitats que fem (mencionar les xarxes socials de la biblioteca, la pàgina 

web de l’Ajuntament, la Biblioteca virtual, ....) (0,5 punt) 

 

b) La noia demana un llibre que no teniu a la Biblioteca, com ho resols? Quines 

alternatives li ofereixes? 

 

Criteris de correcció: (4 punts) 

 Explicar les opcions de préstec interbibliotecari (XBM, Atena) (2 punts) 

 Donar a conèixer les opcions de préstec de llibres virtuals (eBiblio) (2 punts) 
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c) La seva parella vol conèixer millor la història i els llocs d’interès de Cubelles ja que 

s’hi han traslladat fa poc. Explica com respons a aquesta petició d’informació. 

 

Criteris de correcció: (5 punts) 

 Han d’adreçar-lo a la col·lecció local de la Biblioteca i explicar aquest fons 

especial de la Biblioteca (3 punts) 

 Altres opcions: proporcionar una guia turística de Cubelles, una guia de 

recursos del municipi elaborada per la Biblioteca, l’apartat de turisme de la web 

de  l’Ajuntament (2 punts) 

 

d) Just després d'atendre a la parella, entra un usuari molest perquè té el carnet 

bloquejat. Havia de tornar un llibre fa dos mesos però diu que no ha rebut els avisos de 

retard per correu electrònic. Des de la Biblioteca s’havia intentat contactar amb ell per 

a la reclamació però no contestava mai al telèfon. Com actues? 

 

Es valorarà la capacitat de resoldre conflictes amb l’usuari. Dins d’aquesta valoració hi 

ha uns criteris bàsics: (5 punts) 

 

 Se li explica la normativa de préstec per després entrar en més detall en la 

situació. (2 punts) 

 Se l’informa que tindrà el carnet bloquejat a causa del retard. 1 punt per dia i 

document. (1 punt) 

 Se li explica les opcions que tenia: renovar el préstec fins a dues vegades via 

mail, telèfon, espai personal, etc. (1 punt) 

 Se li demanen les dades per actualitzar la seva fitxa: potser el telèfon i el mail 

no eren correctes. (1 punt) 

 

Respostes incorrectes: adreçar a direcció, “renyar a l’usuari”, fer la vista grossa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


