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ANUNCI 

Exp: 14/2022 
 
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’una persona 
investigadora del patrimoni cultural per al Geoparc mundial de la UNESCO 
Orígens. 
 
 

PROVA TEST 
 
Aquesta prova consisteix a respondre per escrit un 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. El resultat s’exposarà al lloc 
on es realitza la prova, 60 minuts després de finalitzar-se. Posteriorment es publicaran 
a la web del Geoparc les respostes del test. 
 
En aquesta prova “Geoparc” significa “Geoparc Mundial de la UNESCO”.  
 
Geoparcs mundials 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 promou un 

patrimoni geològic de manera integrada amb la resta del patrimoni del 
territori.  

c. 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.  
 

2. Quina d’aquestes afirmacions és falsa? 
a. Les Reserves de la Biosfera se centren en la gestió harmonitzada de la 

diversitat biològica i cultural. 
b. El llocs que són Patrimoni Mundial promouen la conservació de llocs 

naturals i culturals d’un valor excepcional. 
c. Els Geoparcs promouen la conservació del patrimoni geològic a nivell 

acadèmic i normatiu. 
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3. Quina d’aquestes accions expressa millor la missió principal d’un Geoparc? 
a. Explicar com els 4.600 milions d’anys d’història del planeta han arribat 

a configurar les nostres societats. 
b. Explicar que un Geoparc té llocs d’interès geològic de rellevància 

internacional, nacional i local. 
c. Explicar al públic no especialitzat la importància dels espais naturals 

protegits pel seu patrimoni geològic de rellevància internacional.   
 

4. Quina característica principal ha de tenir un inventari d’un Geoparc? 
a. Ha de ser qualitatiu per poder comparar entre Geoparcs que es troben 

propers des del punt de vista geogràfic. 
b. Ha de seguir el format d’inventari homologat per la Xarxa Mundial de 

Geoparcs. 
c. Ha de servir de base per la gestió del patrimoni propi d’un Geoparc.  

 
5. Quina protecció legal té el patrimoni d’un Geoparc? 

a. La protecció que li confereix l’estatus jurídic que comporta l’etiqueta de 
Geoparc Mundial de la UNESCO. 

b. Un Geoparc ha d’utilitzar la legislació local, regional o nacional vigent 
al territori per tal de protegir el seu patrimoni.   

c. Un Geoparc no és una designació legislativa i, per tant, no s’ha de 
preocupar per protegir legalment el seu patrimoni.  
 

6. Quines activitats econòmiques són permeses en un Geoparc? 
a. Totes les activitats econòmiques que compleixen la legislació local, 

regional o nacional vigent al territori.   
b. Només les activitats econòmiques compromeses amb la conservació 

sostenible del patrimoni geològic.  
c. Només les activitats econòmiques compromeses amb la conservació 

integrada del patrimoni natural i cultural del territori.  
 

7. Quan un territori rep l’acreditació de Geoparc, aquesta és permanent? 
a. Sí. 
b. Sí, si el Geoparc compta amb el suport a nivell autonòmic i estatal.  
c. No, el Geoparc ha de renovar l’acreditació periòdicament. 

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

a. Que sigui un territori amb un organisme gestor específic pel Geoparc, 
encara que aquest no s’hagi constituït legalment.  

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.  
 

9. 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. 
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10. En relació a la venda de material geològic (fòssils, roques, minerals) en un 
Geoparc, quina de les següents afirmacions és certa? 

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. 

11. La Xarxa Mundial de Geoparcs: 
a. És un grup de treball propi del Programa Internacional de Geociència i 

Geoparcs de la UNESCO sense estatus legal 
b. És una associació sense ànim de lucre subjecta a la legislació 

francesa 
c. És una marca de la UNESCO per tal de promocionar els Geoparcs a nivell 

mundial 
 

12. En relació als Geoparcs d’Espanya, quina de les següents afirmacions és CERTA? 
a. El Geoparc Orígens és l’únic Geoparc que es troba a Catalunya. 
b. Actualment hi ha 17 Geoparcs a tot Espanya. 
c. Tots els Geoparcs d’Espanya treballen conjuntament a través del 

Fòrum de Geoparcs Espanyol. 
 

13. 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. 
 

14. Què podem afirmar del treball en xarxa en Geoparcs? 
a. Els Geoparcs han de cooperar fonamentalment amb la població local que 

viu al Geoparc. 
b. Els Geoparcs han de cooperar fonamentalment amb la població local que 

viu al Geoparc i els municipis veïns. 
c. Els Geoparcs han de cooperar amb altres Geoparcs de la Xarxa 

Mundial per tal d’intercanviar bones pràctiques i aprendre els uns 
dels altres i així millorar la qualitat de la marca Geoparc mundial de la 
UNESCO. 
 

15. Què podem afirmar sobre el patrimoni cultural en Geoparcs? 
a. Els Geoparcs han de gestionar el seu patrimoni cultural material i 

immaterial. 
b. La Generalitat de Catalunya dona indicacions al Geoparc sobre quin és el 

patrimoni cultural que cal prioritzar en la seva conservació i divulgació. 
c. El Geoparc té l’obligació de conservar els edificis catalogats com a BCIN o 

BCIL 
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Geoparc mundial UNESCO Orígens 

16. L’Òrgan de gestió del nostre Geoparc és: 
a. Una associació sense ànim de lucre constituïda íntegrament per 

institucions públiques del territori 
b. Una entitat depenent del Consell Comarcal del Pallars Jussà amb visió 

supracomarcal  
c. Una entitat público-privada constituïda per institucions públiques i privades 

del territori 
 

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

 
18. 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 població aproximada de 25.000 habitants. 
c. Dins la comarca del Pallars Sobirà hi ha un municipi que forma part del 

Geoparc Orígens. 
 

19. Quina afirmació de l’Assemblea General de l’Òrgan de Gestió és certa: 
a. Aprova convenis de cooperació amb altres entitats legals 
b. Obre comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol banc 
c. Realitza els pagaments de les factures i nòmines de l’Associació 

 
20. Què podem afirmar segons el que estableixen els estatuts de l’Òrgan de Gestió: 

a. El director científic participa a les Juntes Directives activament, amb veu i 
vot. 

b. El director científic és el coordinador de la Comissió Científica del 
Geoparc. 

c. El director científic aprova les accions relacionades amb el patrimoni 
geològic i geoconservació que ha de dur a terme el nostre Geoparc.  
 

21. Quines d’aquestes figures de la UNESCO disposa el territori Geoparc 
a. Patrimoni Mundial i Starlight 
b. Patrimoni Mundial  
c. Starlight 

22. Quin d’aquests patrimonis son considerats els més rellevant del Geoparc Orígens? 
a. Les pintures rupestres de 250.000 aC declarades Patrimoni de la Humanitat 

per la UNESCO. 
b. Les restes fòssils dels últims dinosaures d’Europa i les estructures 

geològiques que permeten explicar la formació dels Pirineus. 
c. 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. 
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23. Quina de les següents afirmacions sobre el patrimoni del Geoparc és CERTA? 
a. Un dels patrimonis més rellevants de Tremp són les postes d’ou de 

dinosaure. 
b. Les salines de Gerri de la Sal es troben a la comarca del Pallars Jussà. 
c. El Castell de Llordà fou la residència d'Arnau Mir de Tost. 

 
24. Quin és el principal centre de visitants del Geoparc 

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

 
25. Quina d’aquestes afirmacions és FALSA: 

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

b. A la Pedrera de Meià s’hi van extraure pedres litogràfiques al tombar dels 
segles XIX al XX i s’hi van descobrir fòssils excepcionals. 

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

26. Què podem afirmar de la setmana dels Geoparcs Europeus?: 
a. Se celebra a la tercera setmana d’abril coincidint amb el Dia Internacional 

de la Mare Terra 
b. Es porta a terme entre finals de maig i principis de juny  
c. Cada Geoparc Europeu pot decidir lliurement quan ho celebra durant l’any, 

previ avís a la Xarxa Europea 
 

27. Quina d’aquestes afirmacions és FALSA: 
a. El primer text escrit en català ha estat descobert al Geoparc 
b. El Geoparc compta amb dos pobles raiers 
c. La primera gran central hidroelèctrica que va produir energia al 

territori Geoparc va ser la de Talarn. 
 

28. Quina d’aquestes afirmacions és FALSA: 
a. La Casa de la Sal de Gerri també es coneix com Alfolí. 
b. S’han trobat evidències d’explotació de la sal de fa uns 4.000 anys 

d’antiguitat a Gerri de la Sal. 
c. El Monestir de Santa Maria de Gerri fou construït al s. XIV en ple 

esplendor econòmic. 
 

29. Quina d’aquestes afirmacions és FALSA: 
a. El museu Hidroelèctric de Capdella és un museu registrat i forma part del 

Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya. 

b. Les mines de minerals d’urani de Castell van funcionar durant dues 
dècades a mitjans del segle XX. 

c. L’hospital de la Central de Capdella, fet amb plafons de cartró, és una icona 
mundial de l’arquitectura prefabricada. 
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30. Quina d’aquestes afirmacions és FALSA: 
a. A finals del segle I dC Aeso es converteix amb el Municipium Aesonensis, 

una ciutat de ple dret que amb el pas del temps creix i s'expandeix fora del 
límit de les seves muralles. 

b. El llegat romà més important del Geoparc és l'excel·lent col·lecció de 
làpides epigràfiques trobades al terme d'Isona i Conca Dellà. 

c. Els castells de Mur i Llordà són els únics castells del Geoparc on es 
fan visites guiades. 

 

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

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

PROVA ESCRITA 
 

La prova escrita té una durada màxima total de 120 minuts.  

La prova escrita consta de 4 proves amb casos pràctics. Cada cas pràctic pot tenir 
més d’un apartat.  

Aquesta prova és eliminatòria i es qualificarà sobre un màxim de 50 punts que seran 
ponderats a 10 punts de nota final. 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. 

Guarda la teva prova al teu USB nombrant aquest arxiu amb el teu NIF i envia 
també l’arxiu per correu electrònic a xmir@geoparcorigens.cat i 
gpuras@geoparcorigens.cat.  

 
 

Prova 1: Redacció d’un abstract a partir d’una publicació (20 punts) 
 

En aquesta prova s’avalua la capacitat d’anàlisi de textos científics i de transmissió 
d’aquesta informació.  
 
Cas pràctic 1: Ja estàs treballant al Geoparc Orígens i s’ha de preparar una ponència 
per les Segones jornades d’arqueologia i paleontologia del Pirineu i Aran, on demanen 
un resum de menys de 200 paraules. Tens un article ja preparat i necessites redactar 
el resum per enviar a la conferencia on vols realitzar una presentació oral. Els 
autor(e)s de l’article sou tu com a primer autor i el coordinador científic del Geoparc 
(Xavier Mir Pellicer) com a segon autor. L’adreça del Geoparc és Carrer Soldevila 3, 
25620 Tremp. 
 
Amb l’article que se’t facilita. Redacta un abstract en català amb tots els seus apartats 
(títol, autors amb les seves afiliacions, text i paraules clau) on el cos del text no superi 
les 200 paraules.  
 

mailto:xmir@geoparcorigens.cat
mailto:gpuras@geoparcorigens.cat
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VALORACIÓ DE LA PROVA 
Puntuació Cas pràctic 1 (màxim 20 punts): 

• No fa res o no s’entén: 0 punts 

• Presenta un escrit mal estructurat amb incorreccions en el contingut, amb força faltes  
d’ortografia, tot i que es transmeten les idees bàsiques: 1,5 punts 

• Presenta un escrit poc estructurat amb incorreccions en el contingut i alguna falta   d’ortografia: 3 
punts  

• Presenta un escrit poc estructurat, amb algunes incorreccions en el contingut i alguna falta 
d’ortografia: 5 punts 

• Presenta un escrit estructurat, amb algunes incorreccions en el contingut, amb només una falta 
d’ortografia: 7 punts  

• Presenta un escrit ben estructurat, força acurat en el contingut, amb només una falta  
d’ortografia: 12 punts  

• Presenta un escrit clar i ordenat, molt acurat en el contingut, sense faltes d’ortografia: 14 punts 

• El títol escollit representa el text de forma parcial: 1 punt addicional  

• El títol escollit representa bé el text: 2 punt addicionals  

• S’inclou el nom dels autors correctament: 1 punt addicional  

• S’inclou l’afiliació dels autors, però manca alguna dada: 0,5 punts 

• S’inclou l’afiliació dels autors correctament: 1 punt addicional  

• S’inclouen paraules clau, però no són prou representatives de l’article: 1 punt addicional 

• S’inclouen 4 ó 5 paraules clau rellevants: 2 punt addicionals 

• Si l’extensió del text es superior a les 200 paraules es resten 3 punts de la nota assolida. 

Puntuació màxima total de la Prova 1: 20 punts 

 
 

Prova 2: Redacció d’una Nota de Premsa  (10 punts) 

 

 
En aquesta prova s’avalua la capacitat de comunicació d’una fita del projecte 
VIGEOCULT a través de notes de premsa i xarxes socials.  
 
Cas pràctic 2: El dia 11 de desembre del 2021 s’adjudica el projecte de realitat virtual 
VIGEOCULT i el Geoparc, juntament amb els seus socis volen transmetre-ho al públic 
en general. Per tal de fer-ho cal redactar una nota de premsa.   
 
Utilitza la informació que trobaràs al sumari executiu de la memòria del projecte (nom 
arxiu Prova_2a_mem.pdf) i la resolució d’adjudicació del projecte VIGEOCULT (nom 
arxiu Prova_2a_res.pdf) per redactar una nota de premsa de màxim 200 paraules on 
s’anunciï l’adjudicació del projecte i es presenti el projecte al públic general.  

 
VALORACIÓ DE LA PROVA 
Puntuació cas pràctic 2.a (màxim 10 punts) 

• No fa res: 0 punts 

• Presenta un escrit de nota de premsa (NdP) desordenat, inconnex, amb alguna falta d’ortografia i 
amb algun encert en el contingut: 1 punt 

• Presenta un escrit desordenat, inconnex, amb algun encert en el contingut, però sense faltes 
d’ortografia: 2 punts  

• Presenta una NdP bastant ben estructurada, amb algunes incorreccions en el contingut, sense 
faltes d’ortografia: 4 punts 

• Presenta una NdP molt ben estructurada, amb contingut acurat i rellevant, sense faltes  
d’ortografia: 7 punts 

• Falta títol: -1 punt 

• El títol escollit representa la NdP de forma parcial: 1 punt addicional  

• El títol escollit representa bé el text: 2 punt addicional 
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• La NdP inclou subtítols: 1 punt addicional  

Puntuació màxima total de la Prova 2: 10 punts 

 
 
 

Prova 3: Documentació d’elements del patrimoni cultural (15 punts) 

 

 
En aquesta prova s’avalua la capacitat com a documentalista de patrimoni cultural. 
 
Cas pràctic 3: Una de les tasques principals serà la documentació d’elements del 
patrimoni cultural a través de material d’arxiu, bibliografia...    
 
  
Documentació de la construcció d’una central hidroelèctrica de principis del 
Segle XX i el seu impacte socioeconòmic (15 punts) 
 
Descriu de forma esquemàtica quina metodologia seguiries i on aniries a cercar 
informació per documentar el procés de construcció i l’impacte socioeconòmic d’una 
central hidroelèctrica del territori Geoparc.  

També caldrà presentar l’índex detallat de la documentació que presentaries (cal 
explicar breument el contingut de cada apartat) amb l’objectiu de transmetre-la a una 
empresa de realitat virtual que té l’encàrrec de reconstruir el procés de construcció de 
la central i el seu impacte socioeconòmic en format cinematogràfic.     

VALORACIÓ DE LA PROVA 
Puntuació cas pràctic 3 (màxim 15 punts) 

• No fa res: 0 punts 

• Presenta un esquema poc clar, no menciona les fonts consultades, no concreta la  metodologia a 
seguir o és insuficient: 1 punt 

• Presenta un esquema bàsic on es menciona alguna font a consultar, algunes de les fonts son 
incorrectes, descriu una metodologia acceptable, però de forma poc clara: 3 punts 

• Presenta un esquema complert, es mencionen fonts consultades, en general les fonts son 
correctes, descriu una bona metodologia: 10 punts 

 

• Presenta un índex bàsic de com traslladar el contingut a guió cinematogràfic: 2 punts 

• Presenta un índex amb suficient detall de com traslladar el contingut a guió cinematogràfic: 5 
punts 

 
Puntuació màxima total de la Prova 2: 15 punts 
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Prova 4: Referencies bibliogràfiques (5 punts)  

 

 
En aquesta prova s’avalua la capacitat de realitzar una referència bibliogràfica.   
 
Cas pràctic 4: Tota la informació que es documenti durant el projecte haurà 
d’incorporar la referencia bibliogràfica corresponent 
 
 
Cas pràctic 4.a: Referencies bibliogràfiques (3 punts) 
 
Escriu referències bibliogràfiques pels 3 documents següents: dos llibres i un article 
d’una revista que tens a sobre taula i menciona l’estil de referencia que has utilitzat. 

 

Cas pràctic 4.b: Programaris de gestió bibliogràfica (2 punts) 
 
Escriu a sota 2 noms de programes informàtics dedicats exclusivament a la gestió de 
bibliografia.  
 
VALORACIÓ DE LA PROVA 

Puntuació cas pràctic 4.a (màxim 3 punts): 
a. No fa res o esta mal referenciat: 0 punts 
b. Escriu les referencies dels llibres amb dues errades: 0.75 punts 
c. Escriu les referencies dels llibres sense errades: 1.5 punts 
d. Escriu la referència del mapa cartogràfic correctament: 1 punt  
e. Menciona l’estil de referencia correctament: 0.5 punt addicional 

Cal que especifiquin quina norma utilitzen 
Norma APA: https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf  
Norma ISO 690: https://web.unican.es/buc/Documents/Formacion/Guia_citar_ISO.pdf  
Norma MLA: https://www.biblioteca.uclm.es/-/media/Files/A08-Biblioteca/Archivos/Normas-
MLA.ashx?la=es  

 
Puntuació cas pràctic 4.b (màxim 2 punts): 

a. Escriu el nom d’1 programari correctament: 1 punt 
b. Escriu el nom de 2 programaris correctament: 2 punt 

Puntuació màxima total de la Prova 4: 5 punts 

 
 
 
Tremp, 26 d’agost de 2022 
 

https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf
https://web.unican.es/buc/Documents/Formacion/Guia_citar_ISO.pdf
https://www.biblioteca.uclm.es/-/media/Files/A08-Biblioteca/Archivos/Normas-MLA.ashx?la=es
https://www.biblioteca.uclm.es/-/media/Files/A08-Biblioteca/Archivos/Normas-MLA.ashx?la=es

