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ANUNCI 

Exp: 13/2022 
 
Per tal d’aportar transparència i bon govern es fan públiques les proves i les 
solucions del procés de selecció per a la contractació d’un/a administratiu o 
administrativa per al Geoparc mundial de la UNESCO Orígens. 
 
 

PROVA TEST 
 
Aquesta prova consisteix en respondre per escrit aquest qüestionari test de 30 
preguntes (P) amb tres respostes possibles, només una és vàlida, relacionat amb el 
contingut del temari que consta a l’Annex II de les bases reguladores de contracció.  
 
La forma de puntuació de l’exercici serà d’1 punt per resposta correcta, 0 punts sense 
resposta o anul·lada, i menys 1/3 de punt per cada resposta incorrecta. El resultat es 
calcularà segon la formula: Nota = (encerts – (1/3 x errades)) x 10/P 
 
La durada de la prova serà de 40 minuts. La valoració serà de 0 a 10 punts i s’ha 
d’obtenir un mínim de 5 punts per superar-la. La persona aspirant que no obtingui un 
mínim de 5 punts restarà exclosa del procés de selecció. 
 
 
Geoparcs mundials de la UNESCO 
 
En aquest apartat “Geoparc” significa “Geoparc Mundial de la UNESCO”.  
 
1. Quina d’aquestes afirmacions és la més pertinent quan parlem del concepte de 

Geoparc?  
a. Un Geoparc té un reconeixement internacional perquè la seva prioritat és la 

protecció de la geodiversitat.  
b. Un Geoparc té un reconeixement internacional perquè la seva prioritat és la 

conservació de llocs d’interès geològic que són excepcionals i únics a la 
Terra.  

c. Un Geoparc té un reconeixement internacional perquè promou un 
patrimoni geològic de manera integrada amb la resta dels patrimonis 
del territori.  

 
2. Quan un territori rep l’acreditació de Geoparc, aquesta és permanent? 

a. Si. 
b. No, el Geoparc ha de renovar l’acreditació periòdicament. 
c. Sí, si el Geoparc compta amb el suport a nivell autonòmic i estatal.  

 
3. En relació a la gestió d’un Geoparc, quin és un requisit indispensable? 

a. El Geoparc s’ha de centrar en gestionar.  
b. Que l’òrgan de gestió inclogui un comitè assessor que vetlli per la 

sostenibilitat del projecte.  
c. Que disposi d’un pla de gestió que inclogui la participació de les 

comunitats locals.  
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4. En relació a la visibilitat, quin és un requisit indispensable? 

a. Els visitants han de poder trobar informació rellevant del Geoparc en 
un centre de visitants o museu. 

b. Els visitants han de poder fer la reserva per internet d’activitats de 
geoturisme.  

c. Que el Geoparc estigui present a totes les xarxes socials. 
 

5. En relació a la venda de material geològic (fòssils, roques, minerals) en un 
Geoparc, quina de les següents afirmacions és més encertada? 

a. La venda de material geològic està permesa només en botigues d’entitats 
associades formalment al Geoparc. 

b. La venda no està permesa en les botigues d’entitats associades 
formalment al Geoparc. 

c. La venda està permesa sempre que es paguin els impostos pertinents al 
Geoparc. 

6. Quina d’aquestes afirmacions és CERTA? 
a. El nombre de Geoparcs a tot el món es manté constant any rere any. 
b. Els Geoparcs només tenen en compte el patrimoni geològic. 
c. Els Geoparcs treballen en benefici de la població local. 

 
7. Quina d’aquestes afirmacions és CERTA? 

a. Els Geoparcs són incompatibles amb altres figures de la UNESCO com les 
Reserves de la Biosfera o el Patrimoni de la Humanitat. 

b. Els Geoparcs promouen la recerca i en fan divulgació a la població 
local. Alhora que promouen el desenvolupament sostenible del territori. 

c. Els Geoparcs estan principalment centrats en la conservació del patrimoni i 
prohibeixen qualsevol tipus d’activitat. 
 

8. Quina d’aquestes afirmacions és FALSA? 
a. Els Geoparcs sorgeixen l’any 2000 dins un programa propi de la 

UNESCO. 
b. La Xarxa mundial de Geoparcs es crea l’any 2004. 
c. L’any 2015 els Geoparcs entren a formar part d’un programa propi de la 

UNESCO. 
 

9. Quina d’aquestes afirmacions és FALSA? 
a. Els Geoparcs treballen en xarxa. 
b. Actualment hi ha més de 300 Geoparcs a tot el món. 
c. La primera xarxa que es va crear va ser la xarxa europea de Geoparcs. 

 
10. En relació als Geoparcs d’Espanya, quina de les següents afirmacions és FALSA? 

a. Actualment hi ha 15 Geoparcs a tot Espanya. 
b. El Geoparc Orígens és l’únic Geoparc que es troba a Catalunya. 
c. Tots els Geoparcs d’Espanya treballen conjuntament a través del Fòrum de 

Geoparcs Espanyol. 

Geoparc mundial UNESCO Orígens 



 

 

 

 

Carrer de Soldevila, 3 

25620 Tremp 

T. 973 651 088 

 

3 
 

  
 

11. Quines comarques formen part del Geoparc Orígens? 
a. Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Noguera. 
b. Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Alt Urgell i Noguera. 
c. Pallars Jussà, Alt Urgell, Pallars Sobirà i Noguera. 

 
12. Quina d’aquestes afirmacions és CERTA? 

a. L’àmbit geogràfic del Geoparc Orígens està format per un total de 21 
municipis. 

b. El Geoparc Orígens té una superfície aproximada de 20.000km2. 
c. Dins la comarca de la Noguera hi ha 3 municipis que formen part del 

Geoparc Orígens. 
 

13. Quina d’aquestes afirmacions és FALSA? 
a. El Geoparc Orígens va entrar a formar part de la Xarxa mundial de 

Geoparcs l’any 2018. 
b. El Geoparc Orígens ha passat la seva primera revalidació l’any 2020.  
c. L’òrgan de gestió del Geoparc Orígens es va constituir l’any 2015. 

 
14. L’òrgan de gestió del Geoparc Orígens és: 

a. Una associació sense ànim de lucre constituïda íntegrament per 
institucions públiques. 

b. Un consorci constituït íntegrament per institucions públiques.  
c. Una entitat público-privada constituïda per institucions públiques i privades 

del territori. 
 

15. Quina afirmació sobre l’òrgan de gestió del Geoparc és FALSA? 
a. La presidència la té el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
b. La Junta Directiva presenta la memòria d’activitat, el balanç i l’estat de 

comptes de cada exercici a l’Assemblea General. 
c. L’Assemblea General aprova convenis de cooperació amb altres entitats 

legals. 
 

16. Quina afirmació és CERTA relacionada amb l’òrgan de gestió?  
a. Dins l’òrgan de gestió, totes les decisions les pren la Junta Directiva. 
b. L’òrgan de gestió del Geoparc ha de seguir les polítiques que estableixen 

les administracions públiques de rang superior. 
c. El director científic i el coordinador del Geoparc participen en les 

reunions de l’òrgan de gestió del Geoparc. 

17. En relació al finançament del Geoparc Orígens. Quina de les següents afirmacions 
és FALSA? 

a. Els membres de l’òrgan de govern del Geoparc paguen una quota anual. 
b. El Geoparc Orígens rep una ajuda econòmica anual de la UNESCO. 
c. La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida donen finançament 

anual al Geoparc.  
 

18. Quin d’aquests patrimonis son considerats els més rellevant del Geoparc Orígens? 
a. Les restes fòssils dels últims dinosaures d’Europa i les estructures 

geològiques que permeten explicar la formació dels Pirineus. 
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b. El cel fosc que permet explicar la creació de l’Univers i les canteres de 
mineria a cel obert del segle XIX i principis del XX. 

c. Les pintures rupestres de 250.000 aC declarades Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO. 

19. De les següents figures de conservació, quina NO es troba dins el Geoparc 
Orígens? 

a. Reserva de Boumort. 
b. Zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 
c. Parc Natural de l’Alt Pirineu i Aran. 

 
20. En relació a les activitats educatives del Geoparc, quina de les següents 

afirmacions és FALSA? 
a. La maleta didàctica Un Geoparc de Pel·lícula és un dels recursos educatius 

més complerts del Geoparc. 
b. El Geoparc ofereix temàtiques per a què els alumnes de batxillerat puguin 

realitzar el seu Treball de Recerca. 
c. Les activitats educatives són realitzades exclusivament per l’Entorn 

d’Aprenentatge de Tremp i el Camp d’Aprenentatge de la Noguera. 
 

21. Quina de les següents afirmacions sobre el patrimoni del Geoparc és CERTA? 
a. Un dels patrimonis més rellevants de Coll de Nargó son les postes 

d’ou de dinosaure. 
b. Les salines de Gerri de la Sal es troben a la comarca del Pallars Jussà. 
c. Els Estanys de Basturs es troben al municipi d’Abella de la Conca. 

 
22. On es troba la seu científica del Geoparc? 

a. A la pròpia oficina de gestió del Geoparc, que és on es troba el director 
científic. 

b. Al Centre de Suport Territorial dels Pirineus de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya. 

c. A Barcelona, a la seu central de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya. 

 
23. Quin és el principal centre de visitants del Geoparc 

a. Dinosfera. 
b. Epicentre. 
c. Espai Orígens. 

 
24. Una de les celebracions més importants que se celebren en conjunt a tots els 

Geoparcs a nivell d’Europa és la Setmana dels Geoparcs Europeus. Què podem 
afirmar sobre aquesta Setmana? 

a. Es realitzen un conjunt d’activitats gratuïtes per donar a conèixer el 
Geoparc. 

b. Se celebra a la tercera setmana d’abril coincidint amb el Dia Internacional 
de la Mare Terra. 

c. Cada any la temàtica que es tracta és la mateixa. 
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25. Quin d’aquests camins NO són promoguts com a Georuta del Geoparc 
a. El carrilet. 
b. Coma de Meià. 
c. Camí de les Carenes. 

 
26. Quina d’aquestes afirmacions és FALSA: 

a. El Castell de Mur és una obra exemplar de l'arquitectura civil militar del 
segle XI. 

b. Les úniques centrals hidroelèctriques que ofereixen visites guiades al 
Geoparc són Capdella i Talarn. 

c. A la Pedrera de Meià s’hi van extraure pedres litogràfiques que va tenir lloc 
al tombar dels segles XIX al XX i s’hi van descobrir fòssils excepcionals. 

 
27. Quina d’aquestes afirmacions és FALSA: 

a. El primer text escrit en català ha estat descobert al Geoparc. 
b. Els Raiers són Patrimoni Mundial. 
c. La tradició de Falles als Pirineus és Patrimoni Mundial.  

28. Quin horari de visites té el Geoparc Orígens? 
a. L’horari d’atenció al públic de l’oficina del Geoparc que és de 8 a 13.00h. 
b. L’horari d’atenció al públic del centre de visitants del Geoparc. 
c. No hi ha horari. El Geoparc es pot visitar lliurement. 

 
29. En relació als canals de promoció digitals, el Geoparc Orígens disposa de: 

a. Twitter, facebook, instagram, youtube i whatsapp. 
b. Butlletí electrònic, twitter, facebook, instagram, youtube i whatsapp. 
c. Butlletí electrònic, twitter, facebook, instagram, tik tok, youtube i whatsapp. 

 
30. Quina de les següents afirmacions és falsa en relació amb les xarxes socials de 

Geoparc Orígens: 
a. No es publica cap contingut relacionat amb l’esport 
b. L’idioma que predomina a les xarxes socials és el Català. 
c. Les imatges que es comparteixen al feed d’Instagram compleixen un criteri 

estètic. 

*************************************************************************************************** 

(Les respostes correctes estan en “negreta”) 
 
*************************************************************************************************** 
 
 

PROVA ESCRITA 
 
La prova escrita té una durada màxima total de 120 minuts i consta de 4 activitats amb casos 
pràctics. Cada cas pràctic té dos apartats.  

Aquesta prova és eliminatòria i es qualificarà sobre un màxim de 10 punts. La persona 
aspirant que no obtingui un mínim de 5 punts restarà exclosa del procés de selecció.  

Es valorarà la qualitat de la redacció, la concreció, precisió de les respostes, el grau d’aplicació 
del temari i si s’assoleixen satisfactòriament les qüestions plantejades. 
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Prova 1: Gestió del correu electrònic info@geoparcorigens.cat (2 punts) 

 

En aquesta prova s’avalua la redacció i gestió de correspondència, en concret de correus 
electrònics, en varis idiomes, la iniciativa i el raonament propi. També el suport general a la 
direcció-coordinació del Geoparc. 

 

 

Cas pràctic 1.a (1,6 punts) 
 
Από: GGN Secretariat <ggnsecretariat@hotmail.com> 
Προς: konmpent@yahoo.gr <konmpent@yahoo.gr> 
Στάλθηκε: Δευτέρα 23 Μαΐου 2022, 10:29:46 π.μ. EEST 
Θέμα: Πρ: LOGO GGN for the design of the award of the First Film festival 
 
Dear Núria,  
I hope my message finds you very well. 
I'm sending you below the link for the Film Festival video (with the announcement of the winners) in 
case you haven't received it:  
 https://www.transfernow.net/dl/20220517LfzsmNQ4/JVBxlJDp   
  
Please also find the link from the GGN facebook where has been published your poster for the event 
and please feel free to share this link:  
 https://www.facebook.com/globalgeoparksnetwork/photos/a.1827583774154662/3199746346938391   
  
Wishing you great success to your Film Festival event and please let me know if there is anything else 
you need.  
Have a nice week!  
 With best regards,  
Konstantina  

 

Cas pràctic 1: La Núria, tècnica del Geoparc, ha rebut aquests dos correus al compte de 
info@geoparcorigens.cat que ara passarà a ser gestionat per la persona administrativa 
aspirant. Com els gestionaries? Descriu tots els passos que faries en cada cas. En cas que 
consideris que cal respondre el correu, redacta la resposta.  

 

mailto:info@geoparcorigens.cat
mailto:ggnsecretariat@hotmail.com
mailto:konmpent@yahoo.gr
mailto:konmpent@yahoo.gr
https://www.transfernow.net/dl/20220517LfzsmNQ4/JVBxlJDp
https://www.facebook.com/globalgeoparksnetwork/photos/a.1827583774154662/3199746346938391
mailto:info@geoparcorigens.cat
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VALORACIÓ DE LA PROVA 
 
Puntuació mail Cas pràctic 1.a (màxim 1,6 punts): 

a) Segons la resposta (màxim 1 punts): 

• Respon el correu: 0,4 punts 

• Respon i descarrega el wetransfer o comparteix Facebook (només fa una de les dues 
coses): 0,8 punts 

• Respon, descarrega el wetransfer i alhora comparteix el post de Facebook: 1 punt 
b) Informa la tècnica: 0,2 punts 
c) Ús correcte de l’anglès en la resposta: + 0,2 punt  Ús incorrecte de l’anglès en la resposta: - 0,2 

punt 
d) Correu amb estructura: + 0,2 punt   Correu sense estructura: - 0,2 punt 

Puntuació mail Cas pràctic 1.b (màxim 0,4 punts): 

a) Elimina el correu SPAM o informa per assegurar quin procediment realitzar: 0,4 punts 
b) Detecta que és SPAM i no fa res o reenvia a la tècnica: 0,2 punts 
c) No fa res, reenvia a la tècnica o respon: 0 punts 

Puntuació màxima total de la Prova 1: 2 punts 

 

Cas pràctic 1.b (0,4 punts) 
 
De: "ACTUALIZACIÓN DEL CORREO WEB" <info@codinaso.com> [mailto:=?utf-
8?q?=22ACTUALIZACI=C3=93N_DEL_CORREO_WEB=22_=3Cinfo=40codinaso=2Eco?= =?utf-
8?q?m=3E?=]  
Enviado el: domingo, 26 de junio de 2022 17:31 
Para: info@geoparcorigens.cat 
Asunto: Correo Inactivo [última advertencia] 

Atención: usuario de correo electrónico info@geoparcorigens.cat 

Estimado cliente, 

Estamos validando todas las cuentas de correo electrónico activas para la Actualización general de 2022 
para liberar espacios inactivos y cuentas de correo electrónico inactivas en nuestro servidor. 

Nos gustaría recordarle que info@geoparcorigens.cat debe actualizarse urgentemente hoy. Si su cuenta de 
correo electrónico no se actualiza pronto, estos y todos los servicios asociados, incluidos los buzones de 
correo, se desactivarán y ya no se podrán utilizar para enviar y recibir mensajes. 

ACTUALIZAR AHORA CON UN CLIC 
Confirme que su cuenta de correo electrónico todavía está en uso y activa haciendo clic en el enlace de 
inicio de sesión a continuación para actualizar y validar la cuenta de correo electrónico. 
La operación es rápida y sencilla. Inicie sesión para validar su cuenta de correo electrónico 

NOTA: Su cuenta se desactivará en nuestro servidor a una hora programada después de hoy si falla su 
verificación. Y si no se resuelve hoy, suspenderemos permanentemente nuestros servicios. 

Tuyo sinceramente 
Help Desk IT 
Actualización de correo web 
Servicio De Correo S.p.A 

mailto:info@geoparcorigens.cat
mailto:info@geoparcorigens.cat
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Prova 2: Suport en la gestió de l’organització del Foro de Geoparcs 
Espanyols (3 punts) 

 

En aquesta prova s’avalua el càlcul de preus a la vista d'ofertes rebudes, recepció i tramitació 
de pressupostos i també la iniciativa, el raonament propi i el coneixement del territori. També el 
suport general a la direcció-coordinació del Geoparc. 
 

 
Cas pràctic 2.a: Gestió de pressupostos (2 punts)  

Dins les Jornades del Foro que tindran lloc del 2 al 4 de novembre també cal gestionar el 
transport dels assistents durant les sortides de camp del dia 3 de novembre (tarda) i 4 de 
novembre (matí). A les sortides de camp es mostraran alguns dels llocs més emblemàtics del 
Geoparc. 

Per això, ja s’han demanat pressupostos a les empreses de la zona. Ara és el moment de 
gestionar-los i fer una proposta al coordinador del Geoparc de quines ofertes escolliries i 
el perquè. Justifica les opcions escollides entre els diferents pressupostos presentats. Prepara 
també una proposta de resposta (correu electrònic) d’acceptació de pressupost i una de 
desestimació. 

S’adjunten dos pressupostos. Les dades de les empreses son reals però no ho son les dades 
dels pressupostos, que s’han modificat per fer la prova.  
 
 
Cas pràctic 2.b: Petició de pressupostos (1 punt)  
 
Dins les Jornades del Foro que tindran lloc del 2 al 4 de novembre cal reservar els 
restaurants. El Geoparc Orígens es farà càrrec del dinar i el sopar del dia 3 de novembre. Els 
assistents s’allotjaran majoritàriament a Tremp. El dia 3 es farà una sortida de camp per visitar 
alguns dels indrets més representatius del Geoparc. 

 
Redacta un correu electrònic genèric per demanar pressupostos als restaurants amb el 
màxim d’informació que donaries i demanaries.  

Si no disposes de la informació, almenys deixa-ho indicat. Per exemple, imagina que haguessis 
de donar la nacionalitat de les persones que aniran al dinar però no ho disposes, simplement 
deixes indicat que és una dada que facilitaries a l’empresa. 

Si coneixes noms de l’empresa o empreses (restaurants) a qui demanaries pressupost, 
deixa-ho també detallat. 

 

 

 

Cas pràctic 2: El proper mes de novembre tindran lloc les Jornades Obertes del Foro 
Espanyol dels Geoparcs al Geoparc Orígens. En aquestes jornades rebrem la visita dels 
membres dels 15 Geoparcs mundials de la UNESCO d’Espanya, dels quals vindran un o 
més representants. També rebrem la visita de projectes de geoparcs d’Espanya, que 
actualment n’hi ha 6 i per als quals també poden venir més d’un representant per territori.  
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VALORACIÓ DE LA PROVA 
 
Puntuació cas pràctic 2.a (màxim 2 punts): 

a) Justificació/Argumentació (es tindran en compte diferents temes inclosos en les argumentacions - 
màxim 1 punt): 

• Argumenta valors econòmics (Palmerola és opció més econòmica en els dos casos, si 
això no es detecta es compta com a zero punts): 0,4 punts 

• Argumenta donar suport a diferents empreses del territori: 0,3 punts 

• Argumenta empresa col·laboradora del Geoparc: 0,3 punt 
b) Resposta acceptació (màxim 0,5 punts): 

• Correu amb estructura + 0,1 punts; sense estructura - 0,1 punts 

• Bon ús de la llengua i registre formal + 0,1 punts; ús incorrecte i registre informal – 0,1 
punts 

• Respon al que es demana – acceptació pressupost: 0,2 punts 
c) Resposta desestimació (màxim 0,5 punts): 

• Correu amb estructura + 0,1 punts; sense estructura - 0,1 punts    

• Bon ús de la llengua i registre formal + 0,1 punts; ús incorrecte i registre informal – 0,1 
punts 

• Respon al que es demana – desestimació pressupost: 0,2 punt 

 
Puntuació cas pràctic 2.b (màxim 1 punt) 

a) Coneixedora d’almenys 2 restaurants del territori: 0,1 punts 
b) Demana pressupost: 0,1 punts 
c) Detalla informació (0,1 punts per dada incorporada – màxim 0,6 punts): 

• Dades fiscals del Geoparc per a la realització del pressupost 

• Menciona nombre aproximat de persones 

• Menciona dates i horaris 

• Demana proposta de menú de productes locals (aquest ítem, a diferència de la resta es 
valora 0,2) 

• Menciona la possibilitat d’existència de preferències dietètiques o intoleràncies 
d) Correu amb estructura + 0,1 punts; sense estructura - 0,1 punts  
e) Bon ús de la llengua i registre formal + 0,1 punts; ús incorrecte i registre informal – 0,1 punts  

Puntuació màxima total de la Prova 2: 3 punts 
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Prova 3: Comptabilitat i justificació de subvencions (3 punts) 

 

 
En aquesta prova s’avaluen les capacitats comptables i l’assistència en l’elaboració de 
justificacions d’ajuts econòmics. També el suport general a la direcció-coordinació del Geoparc. 

 
Cas pràctic 3.a: Entrada de factures a la comptabilitat del Geoparc (1 punt) 
 
Adjuntem una factura. Cal entrar-la als dos fulls de càlcul d’aprovació i de pagament. 
Aquests dos documents son els que utilitza l’Associació Geoparc per la seva gestió econòmica 
mensual.  

 

Cas pràctic 3.b: Entrada de factures per justificació l’ajut de la Generalitat (2 punts) 
 
Ara cal que entris una altra factura que s’adjunta per aquesta prova al full de càlcul de 
justificació de la Generalitat de Catalunya. Al document full de càlcul trobaràs dues 
pestanyes i cal omplir-les totes dues. 
 

VALORACIÓ DE LA PROVA 
 
Puntuació cas pràctic 3.a (màxim 1 punt) 

a) Entra totes les dades del full aprovació (màxim 0,6 punts): 0.1 punts per cada un dels 6 camps.  
b) Entra totes les dades del full de transferència (igual que l’anterior però amb IBAN) (màxim 0,4 punts):  

• S’entren correctament els 6 camps anteriors: 0,2 punts 

• Afegir correctament IBAN: 0,2 punts  

Puntuació cas pràctic 3.b (màxim 2 punts) 

a) Omplir caselles a la pestanya 4. Desenvolupament sostenible (màxim 0,9 punts): 0.1 punt per casella 
(9 caselles) 

b) Omplir totes les caselles a la pestanya Justificació DAAC (màxim 1,1 punts): 0.1 punts per casella (11 
caselles) 

Puntuació màxima total de la Prova 3: 3 punts 

 
 
 
 
 

Cas pràctic 3: Una altra de les tasques que es demana pel lloc de treball és la gestió de les 
factures per a la comptabilitat mensual del Geoparc i per a les justificacions.  
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Prova 4: Suport en la gestió de xarxes socials (2 punts) 

 

 
En aquesta prova s’avaluen les capacitats comunicatives i d’ús de les xarxes socials, la 
iniciativa i el raonament propi. També el suport general a la direcció-coordinació del Geoparc. 
 

 

 
 
 
Cas pràctic 4.a: Twit (1 punts) 
 
Redacta un twit. Detalla tots els elements que afegiries al redactat i que acompanyarien al 
text. Indica també quin dia/dies l’haguessis publicat. 
 

 

Cas pràctic 4.b: Story a Instagram (1 punts) 
 
Explica i detalla els diferents elements que tindria la story. 
Indica també quin dia/dies l’haguessis publicat. 
 
 
 
 

Cas pràctic 4: El Geoparc Orígens cada any participa a la Setmana dels Geoparcs 
Europeus. Ens caldrà la teva ajuda per la promoció d’aquest esdeveniment per xarxes 
socials. Et deixem, per això, una de les activitats per a que la promocionis segons les 
indicacions següents. 
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VALORACIÓ DE LA PROVA 

Puntuació cas pràctic 4.a (màxim 1 punts): 

a. Redacció del twit sense sobrepassar els caràcters o explicant com fer-ho per no sobrepassar-se: 
0,2 punts 

b. Ús correcte del llenguatge explicant el més significatiu del cartell, reforçant la informació que ja hi 
ha: 0,1 punts 

c. Afegir hashtags (mínim el que surt al cartell): 0,1 punts 
d. Afegir etiquetes: 0,04 punts per cada etiqueta fins màxim de 0,2 punts 
e. Afegir emojis: 0,06 punts 
f. Afegir imatges (màxim 0,1 punts): 

• Només el cartell: 0,07 punts 

• El cartell amb una altra imatge que ajudi: 0,1 punts 
g. Nombre de publicacions i període (màxim 0,16 punts): 

• Fer una publicació amb un marge d’entre 10 dies i 4 dies abans de l’esdeveniment: 0,08 
punts 

• Fer més d’una publicació en un període entre 15 dies i 1 dia abans de l’esdeveniment: 
0,16 punts 

h. Fixar el twit: 0,08 punts 
 

Puntuació cas pràctic 4.b (màxim 1 punt): 

a. Text explicant el més significatiu del cartell, molt breu i amè: 0,2 punts 
b. Compartir un post prèviament fet: 0,07 punts 
c. Afegir hashtags (mínim el que surt al cartell): 0,08 punts 
d. Afegir emojis o giphies: 0,08 punts 
e. Afegir enllaç: 0,07 punts 
f. Afegir etiquetes: 0,04 punts per cada etiqueta fins màxim de 0,2 punts 

 
g. Afegir imatges (màxim 0,2 punts): 

• Només una imatge (cartell o imatge diferent): 0,18 punts 

• Més d’una imatge: 0,2 punts 
h. Nombre de publicacions i període (màxim 0,1 punts): 

• Fer una publicació amb un marge d’entre 10 dies i 4 dies abans de l’esdeveniment: 0,08 
punts 

• Fer més d’una publicació en un període entre 15 dies i 1 dia abans de l’esdeveniment: 
0,1 punts 

Puntuació màxima total de la Prova 4: 2 punts 

 
 
 
Tremp, 29 de juliol de 2022 
 


