
CONCELLO DE COIRÓS

EXAME DO PROCESO DE SELECTIVO PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA
VACANTE DE MESTRE/A DE APOIO ESCOLAR E OUTROS SERVIZOS, DO

CONCELLO DE COIRÓS (A CORUÑA)

                                                                        Data de realización da proba: 

1.- O artigo 22 da Constitución española sinala que se recoñece o dereito:
a) A expresar e difundir libremente os pensamentos, ideas e opinións mediante a
palabra, o escrito ou calquera outro medio de reprodución.
b) O dereito de asociación.
c) Á produción e creación literaria, artística, científica e técnica.
d) As respostas a) e c) son correcta

2.- Os alcaldes, segundo o artigo 140 da Constitución española, serán elixidos por:
a) Os concelleiros ou os veciños.
b) Só e unicamente polos veciños do concello mediante sufraxio universal, igual,
libre, directo e secreto.
c) Polo Pleno do concello que é o órgano de representación.
d) As respostas a), b) e c) son falsas

3.- Para cumplir os seus cometidos, o Defensor do Pobo poderá supervisar a actividade:
a) Do Goberno
b) Das Cortes Xerais
c) Da Administración
d) Do Poder Xudicial

4.- O xefe do Estado é:
a) O Presidente do Goberno
b) O Rei
c) O Presidente do Congreso
d) Ningunha das contestacións anteriores é correcta

5.-  A Constitución establece o sistema de elección de ¿Cantos membros do Consello
Xeral do Poder Xudicial?

a) 20

b) 12

c) 21

d) 8
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6. Non está/n lexitimado/s para interpoñer recurso de inconstitucionalidad:

a) Os órganos colexiados executivos das Comunidades Autónomas.

b) O Ministerio Fiscal.

c) O Presidente do Goberno.

d) Cincuenta Senadores

7.-  Segundo o artigo 82.3 da Constitución Española de 1978,  a delegación lexislativa
haberá de outorgarse ao Goberno:

a) De forma expresa para materia concreta e con fixación do prazo para o seu
exercicio.
 b) De forma expresa e para materia concreta, sen que sexa necesaria a fixación
do prazo para o seu exercicio.
 c) De forma expresa para materia concreta e con fixación do prazo para o seu
exercicio, que en ningún caso poderá ser superior a un ano.
 d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

8.- Segundo o artigo 147.2 da Constitución Española de 1978, os Estatutos de Autonomía
deberán conter:

a) A denominación da Comunidade que mellor corresponda a súa identidade social.
b) A delimitación do seu territorio con indicación das provincias e municipios que o
constitúen.
c) A denominación, organización e sede das institucións autónomas propias.
d)  As  competencias  exclusivas  asumidas  dentro  do  marco  establecido  na
Constitución  e  as  bases  para  o  traspaso  dos  servizos  correspondentes  ás
competencias compartidas.

9.- De acordo co artigo 27 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de Autonomía
para  Galicia,  en  que materia  non lle  corresponde á  Comunidade Autónoma galega a
competencia exclusiva:

a) Salvamento marítimo.
b) Artesanía.
c) Promoción do desenvolvemento comunitario.
d) Asistencia Social

10.-  Segundo  o  artigo  56.2  da  Lei  Orgánica  1/1981,  do  6  de  abril,  do  Estatuto  de
Autonomía de Galicia, se a proposta de reforma non é aprobada polo Parlamento galego
ou polas Cortes Xerais, ou non é confirmada mediante referendo polo Corpo electoral,
non poderá ser sometida novamente a debate e votación do Parlamento ata que haxa
transcorrido:

a) Seis meses.
b) Un ano.
c) Dous anos.
d) Tres anos.
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11.-  De  acordo  co  artigo  11  da  Lei  orgánica  1/1981,  do  6  de  abril,  do  Estatuto  de
Autonomía  para  Galicia,  cal  das  seguintes  proposicións,  referentes  á  elección  dos
membros do Parlamento de Galicia, é verdadeira?:

a)  Unha  lei  do  Parlamento  de  Galicia  determinará  os  prazos  e  regulará  o
procedemento para elección dos seus membros, fixando o seu número entre 50 e
70.
b)  Unha  lei  do  Parlamento  de  Galicia  determinará  os  prazos  e  regulará  o
procedemento para elección dos seus membros, fixando o seu número entre 60 e
90.
c)  Unha  lei  do  Parlamento  de  Galicia  determinará  os  prazos  e  regulará  o
procedemento para elección dos seus membros, fixando o seu número entre 70 e
90.
d) As respostas a), b) e c) son falsas.

12.- ¿A quién corresponde dictar Bandos?
a) Ó Pleno da entidade
b) Ó alcalde
c) Ó departamento a quen compete a materia sobre a que versa o texto do bando
d) Ó Presidente del pleno de la corporación

13.- De conformidade co establecido no artigo 11.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento  administrativo  común  das  administracións  públicas,  as  administracións
públicas só requirirán aos interesados o uso obrigatorio de firma para:

a) Propoñer a práctica dunha proba.
b) Facer alegacións nun procedemento.
c) Remitir documentos a unha Administración.
d) Presentar declaracións responsables ou comunicacións

14.- De conformidade co establecido no artigo 43.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación feita por
medios electrónicos entenderase rexeitada:

a)  Cando  transcorresen  cinco  días  naturais  desde  a  posta  a  disposición  da
notificación sen que se acceda ao seu contido.
b)  Cando  transcorresen  dez  días  hábiles  desde  a  posta  a  disposición  da
notificación sen que se acceda ao seu contido.
c)  Cando  transcorresen  dez  días  naturais  desde  a  posta  a  disposición  da
notificación sen que se acceda ao seu contido.
d)  Cando  transcorresen  cinco  días  hábiles  desde  a  posta  a  disposición  da
notificación sen que se acceda ao seu contido
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15.- Segundo a la ley 3/2007, de 22 de marzo, respecto á igualdade no ámbito da educa-
ción superior, as Administracións públicas promoverán (sinala a incorrecta): 

a)  A  realización  de  estudos  e  investigaciónss  especializadas  en  materia  de  
igualdade entre mulleres e homes.
b) A inclusión, nos planes de estudio en que proceda, de ensinanzas en materia de 
igualdade entre mulleres e homes.
c) A creación de postgrados específicos.
d) A realización de prácticas universitarias en empresas que garantizen a igualdade
entre mulleres e homes.

16.- Segundo o artigo 18 da ley 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o
tratamento integral da violencia de xénero, o departamento competente en materia de
igualdade eo departamento competente en materia de educación velarán para que, no
ámbito das suas competencias, non se utilicen materiais educativos e libros de texto que
inclúan contidos que vulneren o:

a) principio de igualdade
b) principio de inviolabilidade do domicilio
c) dereito á libre circulación das persoas
d) principio da eficacia xurídica

17.- Segundo o artículo 15 da ley 4/2011, de 30 de xuño de convivencia e participación da
comunidade educativa en materia de convivencia escolar,  NON se consideran conductas
gravemente perxudiciais para a convivencia nos centros docentes: 

a) As agresións físicas o psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e
as coaccións contra os demáis membros da comunidad educativa.
b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidad educativa por
razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel
social,  conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, senso-
riais o psíquicas,ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
c) A grabación, manipulación e difusión por calquera medio de imáxenes ou infor-
macións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade
persoal e familiar e á propia imaxe dos demáis membros da comunidade educativa.
d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamiento preciso para par-
ticipar activamente no desenvolvemento das clases.

18.- Segundo o artigo 9 do DECRETO 88/1999, de 11 de marzo, polo que se regula a or -
denación xeral das ensinanzas de educación de personas adultas e los requisitos míni-
mos dos centros, para o acceso á educación secundaria (nivel III), os ciclos formativos e
os bacharelatos será preciso ter cumpridos --------anos ou cumprilos no ano natural en
que comeza o curso escolar. 

a) 16 anos
b) 14 anos
c) 18 anos
d) 21 anos
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19.- Ós efectos da Lei 9/1992, de 24 de xullo, de educación e promoción de adultos, en-
téndese  por  educación  e  promoción  de  adultos  o  conxunto  de  accións  de  carácter
………………………orientado a proporcionar a todos os residentes no territorio da Comu-
nidade Autónoma galega que superaron a idade de escolaridade obrigatoria o aceso, de
forma gratuita e permanente, aos niveis educativos e profesionais que lles permitan a súa
formación profesional, así como a súa integración e promoción satisfactoria no mundo so-
cial e laboral
( sinala a incorrecta)

a) educativo, 
b) cultural, 
c) social 
d) lúdicas

20.- Segundo o artículo 3 da ORDE de 20 de xullo de 2009 pola que se regulan as ensi-
nanzas de bacharelato para persoas adultas pola modalidade presencial na Comunidade
Autónoma de Galicia “Poderán acceder ás ensinanzas de bacharelato para persoas adul-
tas as personas que, ademais de calquera dos requisitos académicos establecidos no
punto 2 deste artigo, reúnan estos requisitos de idade: 

a) Con carácter xeral, ter cumpridos dezaoito anos ou cumprilos no ano natural no
que comeza o curso escolar. 

b) Excepcionalmente, ter cumpridos quince anos e acreditar a condición de traba-
llador ou de ser deportista de alto rendemento. 

c) Ningunha é correcta

d)Todas son correctas

21.-Segundo o artigo 9 da ORDE de 26 de abril de 2007 pola que se ordean e organizan
as ensinanzas de bacharelato para adultos a distancia na Comunidade Autónoma de Gali-
cia, para o alumnado de calquera das duas modalidades do bacharelato de adultos a dis-
tancia:

a) Non existe ningunha limitación temporal de permanencia nestas ensinanzas. 
b) Poderán cursar estas ensinazas soamente 6 anos.
c) Poderán cursar estas ensinanzas soamente 8 anos.
d) Poderán cursar estas enseñanzas soamente 4 años.

22.- Segundo o artigo 5 da Orde de 20 de marzo de 2018 pola que se regula a educación
básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma
de Galicia, o currículo das ensinanzas básicas iniciais I organizarase nos seguintes ámbi-
tos: ( sinala o incorrecto)

a) Ámbito da comunicación.
b) Ámbito da competencia matemática.
c) Ámbito da ciencia, sociedade, tecnoloxía e de desenvolvemento e iniciativa per-
soal.
d)Ambito lingüístico
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23.- Segundo o artigo 5 da Orde de 20 de marzo de 2018 pola que se regula a educación
básica para as personas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma
de Galicia, o currículo das ensinanzas básicas iniciais II organizarase nos seguintes ámbi-
tos: (sinala a incorrecta) 

a) Ámbito da comunicación.
b) Ámbito da competencia aritmética.
c) Ámbito da ciencia, tecnoloxía e sociedade no mundo actual.
d) Ámbito de desenvolvemento e iniciativa persoal e laboral

24.- Segundo a  ORDE de 11 de junio de 2010 pola que se autorizan as ensinanzas de
educación para persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos centros
específicos de educación e promoción de adultos e institutos de educación secundaria de-
pendentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que enseñanzas se
imparten no IES As Mariñas de Betanzos

a) Educación secundaria para persoas adultas (modalidade presencial).
b)  Bacharelato para persoas adultas, modalidades de ciencias e tecnoloxía e de
humanidades e ciencias sociais (modalidade presencial). 
c) Ningunha é correcta.
d) a) y b) son correctas.

25.- Segundo o artigo 22 do DECRETO 229/2011, de 7 de decembro, polo que se regula
a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma
de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Ley orgánica 2/2006, de 3
de maio, de educación se considera absentismo: ausencia ó centro escolar e sen causa
debidamente xustificada do alumnado en idade de escolarización obligatoria. 

a) Esta ausencia ó centro suporá, cando menos, un dez por cento (10%) do horario
lectivo mensual. 
b) Esta ausencia ó centro suporá, cando menos, un vinte por cento (20%) do hora-
rio lectivo mensual.
c) Esta ausencia ó centro suporá, cando menos, un quince por cento (15%) do ho-
rario lectivo mensual.
d) Esta ausencia ó centro suporá, cando menos, un cinco por cento (5%) do horario
lectivo mensual.

26.- As escolas de nais e pais creadas pola Ley 4/2011 e reguladas nesta resolución de 3
de xullo de 2018, 

a) Ten natureza xurídica independente ó centro ó que estén adscritas
b) Concíbense como un espazo de resolución de conflictos do alumnado
c) Concíbense como un espazo de diálogo, formación e información
d) Todas son certas
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27.- Segundo o artigo 19 da lei 11/2007, de 27 de xullo, o departamento da Xunta de Gali-
cia competente en materia de educación, ó obxeto de garantir la igualdade real entre mu-
lleres e homes, velará para que se garantice __________________ nos contidos, proce-
dementos, actitudes e valores que conforman o currículo en todos os niveis educativos

a) A perspectiva de xénero
b) A igualdade
c) A non violencia de xénero
d) Ningunha é correcta

28.- Dentro do Plan galego de conciliación e corresponsabilidade 2018-2021, cal destas
áreas estratéxicas non está presente:

a) Xerando conciencia e coñecemento
b) Coeducando para unha sociedade corresponsable
c) Artellando unha nova cultura dos tempos
d) Ensinando a importancia dunha vida ecolóxica

29.- Segundo a guía coeducativa para os centro escolares, que é unha persoa cisxénero:
a) Aquela na que coinciden a identidade de xénero e a sexual
b) Aquela na que non coinciden a identidade de xénero e a sexual
c) É sinónimo de bisexualidade
d) É sinónimo de persoa transxénero.

30.- Segundo a guía coeducativa para os centro escolares Que son os roles de xénero?
a) Son unha serie de ideas simplificadas e fortemente asumidas sobre as caract

rísticas e aptitudes que se lles atribúen ás mulleres e aos homes
b) Son funcións sociais diferentes que se lles atribúen ás persoas segundo sexan

muller ou home 
c) É o sexo biolóxico que se nos outorga ao nacermos, normalmente cando se in-

terpretan os xenitais como masculinos ou femininos
d) É o sentimento propio sobre o xénero; é dicir, as persoas poden recoñecerse

nunha identidade feminina, masculina ou andróxina

31.- Segundo a guía coeducativa para os centro escolares Que é a coeducación?
a) É unha proposta pedagóxica que parte da educación das nenas e os nenos á

marxe do xénero feminino ou masculino
b) a acción de educar as persoas asumindo a súa diferenza de sexo, pero sen ter

en conta os papeis que se lles esixe cumprir na sociedade sexista
c) é educar conxuntamente os nenos e as nenas na idea de que haxa distintas mi-

radas e visións do mundo, distintas experiencias e achegas feitas tanto por mu-
lleres como por homes, que deben conformar a cosmovisión colectiva e sen as
que non se pode interpretar nin coñecer o mundo e a realidade

d) Todas son correctas
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32.-  De  acordo  ao  artigo  125  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do  Procedemento
administrativo  común  das  administracións  públicas,  cal  30/71  das  seguintes
circunstancias non pode dar lugar á interposición dun recurso extraordinario de revisión?:

a)  Que,  ao  ditalos,  se  incorrese  en  error  de  dereito,  que  resulte  dos  propios
documentos incorporados ao expediente.
b) Que aparezan documentos de valor esencial para a resolución do asunto que,
sendo posteriores, evidencien o erro da resolución recorrida.
c)  Que  na  resolución  influísen  esencialmente  documentos  ou  testemuños
declarados falsos por sentenza xudicial firme anterior a aquela resolución.
d)  Que  na  resolución  influísen  esencialmente  documentos  ou  testemuños
declarados falsos por sentenza xudicial firme posterior a aquela resolución

33..- Segundo o artigo 13.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime
Local,  sen  prexuízo  das  competencias  das  Comunidades  Autónomas,  o  Estado,
atendendo a criterios xeográficos, sociais, económicos e culturais, poderá establecer:

a) Medidas que tendan a fomentar a fusión de Municipios co fin de mellorar  a
capacidade de xestión dos asuntos públicos e particulares locais.
b) Medidas que tendan a fomentar a fusión de Municipios co fin de mellorar  a
capacidade de xestión dos asuntos públicos e privados locais.
c)  Medidas que tendan a fomentar  a fusión de Municipios co fin  de mellorar  a
capacidade de xestión dos asuntos públicos locais.
d)  Non  é  necesaria  a  adopcións  de  medidas  especiais  para  a  fusión  dos
Municipios.

34.- Os empregados públicos calsificanse en:
a) Funcionarios de carreira, funcionarios interinos e personal laboral, xa sexa fixo,
por tempo indefinido ou temporal.
b)  Funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o
temporal y personal eventual.
c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo indefinido y
personal eventual.
d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal y personal eventual.

35.- Con cantas parroquias conta Coirós?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7

36.- Con qué centros educativos conta o termo municipal de Coirós?
a) Centro de educación infantil (segundo ciclo)
b) Instituto de Bacharelato
c) Colexio concertado de primaria
d) Ningunha é correcta
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37.- Segundo a guía coeducativa para os centros escolares en Galicia, cal de estes son
usos sexistas da lingua

a) Nomear as mulleres e os nomes coas alternativas ao masculino xenérico
b) Non facer uso do salto semántico
c) Non Descartar o uso de palabras que estereotipen as mulleres
d)  Non adxectivar en exceso cando nos dirixamos ás nenas

38.- Segundo a ORDE de 7 de xaneio de 2014 pola que se establecen os requisitos for-
mativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de
cualificación profesional, para acceder á formación dos módulos formativos dos certifica-
dos de profesionalidade del nivel de cualificación profesional 2 as persoas aspirantes de-
berán cumprir algún dos requisitos seguintes:

a) Estar en posesión do título de graduado ou graduada en educación secundaria 
obrigatoria.
b) Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo
ou  módulos  formativos  e/ou  do  certificado  de  profesionalidade  ó  que  desexa  
acceder.
c) Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma  
familia e área profesional.
d) Todos son correctos.

39.- ¿Qué é  o bullying?

a) É a exposición que sufre un neno/a a danos físicos e psicolóxicos de forma in-
tencionada e reiterada por parte de outro, ou dun grupo deles, cando acude ó cole-
xio
b) Secuelas de sufrir acoso por parte dun profesor/a
c) É unha das modalidades de sexismo
d) Ningunha é correcta

40.-  ¿Qué é o ciberbullying?

a) É a violencia sufrida a través de internet

b) Acoso ou intimidación por medio das tecnoloxías dixitales. Pode ocurrir nas re-
des sociais, as plataformas de mensaxería, as plataformas de xogos e os teléfo-
nos móviles. 

c) É unha forma de sexismo

d) Ningunha é correcta

41.-  ¿Qué é unha ludoteca?

a) Establecementos diurnos de actividade regular, dirixidos á poboación infantil en
idades comprendidas entre os dous e os 18 anos e as sús familias, que teñen por
obxeto potenciar o surximiento dunha actividade lúdica favorecedora do desenvol-
vemento mental, psicomotor, afectivo e sensorial do neno/a, así como posibilitar o
acceso ao mundo da actividade lúdica de aqueles sectores con un entorno socio-
cultural menos favorecido.
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b)  Establecementos diurnos e nocturnos de actividade regular, dirixidos á pobo-
ación infantil en idades comprendidas entre os dous e os 18 anos e as sus familias,
que teñen por obxeto potenciar o surximento dunha actividade lúdica favorecedora
do desenvolvemento  mental, psicomotor, afectivo e sensorial do neno/a, así como
posibilitar o acceso ao mundo da actividade lúdica de aqueles sectores con un en-
torno socio-cultural menos favorecido.
c) Establecementos diurnos de actividade regular, dirixidos á la población infantil en
idades comprendidas entre os dous e os 12 anos e as suas familias, que teñen por
obxeto potenciar o surximento dunha actividade lúdica favorecedora do desenvol-
vemento mental, psicomotor, afectivo e sensorial do neno, así como posibilitar o
acceso ao mundo da actividade lúdica de aqueles sectores con un entorno socio-
cultural menos favorecido.
d) Ningunha é correcta.

42.- As persoas mediadoras teñen que ser sempre:
a) Profesores
b) Alumnado
c) Terceiras persoas externas ao centro
d) Ninguna é correcta

43.- Coirós é un municipio con menos de:
a) 2000 habitantes
b) 3000 habitantes
c) 1500 habitantes
d) 1000 habitantes

44.- ¿Cal destes non é un deber do código de conducta dos empregados públicos:
a) Absterse naqueles asuntos nos que teñan un interere persoal, así como de toda
actividade privada ou interese que poida supoñer un risco de xerar conflictos de in-
tereses co seu posto público, e, en particular, non contraer obligacións económicas
nin intervir en operacións financieiras, obrigas patrimoniais ou negocios xurídicos
con persoas ou entidades cando poida supoñer un conflicto de intereses coas obri-
gas de seu posto público.
b) Non aceptar ningún trato de favor ou situación que implique privilexio ou ventaxa
inxustificada, por parte de persoas físicas ou entidades privadas, e, en particular,
rexeitar calquera  agasallo,  favor  ou  servizo  en condicións ventaxosas que vaia
máis aló dos usos habituais, sociais e de cortesía, sen perxuizo do establecido no
Código penal.
c)Non influír na axilización ou resolución de trámite ou procedimiento administrativo
sen causa xusta, en ningún caso cando eso comporte un privilexio en beneficio dos
titulares dos cargos públicos ou no seu entorno familiar e social inmediato ou cuan-
do supoña un menoscabo dos intereses de terceiros.
d) Todas son correctas.
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45.- ¿Cal destes non é un deber do código de conducta dos empregados públicos?
a)  Tratar con atención e respeto ós cidadáns, a seus superiores e a os restantes
empregados públicos
b) Garantir a atención aos cidadáns na lingua oficial da Comunidade
Autónoma de Galicia que soliciten.
c) Administrar os recursos e bens públicos con austeridade e non utilizalos en
proveito propio ou de persoas achegadas, así como velar pola sua conservación
d) Todas son correctas

46.- Segundo a lei 39/2015, de 1 de outubro (procedemento administrativo común das ad-
ministracións públicas) Cando a notificación se practique no domicilio do interesado, de
non atoparse presente éste no momento de entregarse a notificación, poderá facerse car-
go da mesma:

a) Calquera persoa maior de idade
b) Calquera persoa maior de 16 anos
c) Calquera persoa maior de 14 anos
d) Calquera persoa que se atope no  domicilio e faga constar a sua identidade

47.- Segundo o artigo 30 da lei 39/2015, de 1 de outubro (procedmento administrativo co-
mún das administracións públicas) cando os prazos se sinalen por días, se non se expre-
sa o contrario, enténdense que éstos son:

a) Hábiles
b) Naturais
c) Computables
d) Laborables

48.- En un procedemento administrativo, ¿pode dictarse unha resolución fora de prazo?
a) Sí.
b) Non, posto que a resolución sería, en todos os casos, nula de pleno dereito. 
c) Non, posto que a resolución sería anulable.
d) Sí, pero só nos casos de silencio positivo.

49.- Segundo o artigo 27 da Constitución española ( sinala o incorrecto)
a) Todos teñen o dereito á educación. Recoñécese a liberdade de ensinanza.
b) A  ensinanza básica é obrigatoria e gratuita.
c) Recoñécese ás persoas físicas e xurídicas a liberdade de creación de centros 
docentes, dentro do respeto aos principios constitucionais.
d) Os profesores, os pais e, no seu caso, os alumnos intervendrán no control e xes
tión de todos os centros sostidos pola Administración con fondos privados, nos ter
mos que a lei estableza.

50.- Segundo o artigo 79 da Constitución española
a) O voto de Senadores é persoal, e polo tanto delegable
b) O voto de Diputados é persoal e polo tanto delegable
c) O voto de Senadores e Deputados é de partido, e se pode delegar no mesmo.
d) O voto de Senadores y Deputados é persoal e indelegable
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51. Segundo o artigo 141 da Constitución:
a) Se poderán crear agrupacións de municipios diferentes da provincia.
b) A provincia é unha entidade estatal con personalidade xurídica propia, determi-

nada pola agrupación de municipios e división territorial para o cumprimiento
das actividades do Estado. 

c) Calquera alteración dos límites provinciais haberá de ser aprobada polas Cortes
Xerais mediante lei ordinaria.

d) Todas son correctas

52.- Segundo o artigo 27 do Estatuto de autonomía, Galicia ten competencia exclusiva
nas seguites materias:

a) A promoción e a ensinanza da lingua galega
b) A promoción e a ensinanza das diferentes linguas
c) A normativa en materia educativa
d) Ningunha é correcta

53.- Segundo o artigo 3 da ley 7/1985, de bases del réxime local, “Son Entidades Locais
territoriais”

a) O Municipio

b) A Provincia

c) A Ila nos arquipélagos balear e canario.

d) Todas son correctas

54.-  Segundo  o  artigo  18.  da  lei  7/1985,  de  bases del  réxime local;  “Son  dereitos  e
deberes dos veciños:

a) Ser elector e elexible de acordo co disposto na lexislación electoral.

b) Participar na xestión municipal de acordo co disposto nas leis e, no seu caso,
cando a colaboración con carácter voluntario dos veciños sexa interesada polos ór-
ganos de goberno e administración municipal.

c) Contribuir mediante as prestacióms económicas e persoais legalmente previstas
á realización das competencias municipais.

d) Todas son correctas

55.- Segundo a la ley 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento in-
tegral da violencia de xénero, ¿Qué medidas educativas se estableceron?

a) Edición e adaptación de materiais

b) Plans de acción parental

c) Consellos locais escolares

d) Todas son correctas
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56.- ¿Cál destes ríos non pasa por Coirós?

a) Mandeo

b) Mendo

c) Lambre

d) Vexo

57.- ¿A qué centro educativo público debe acudir en primaria o alumnado que reside en
Coirós?

a) CEIP Francisco Vales Villamarín
b) CEIP Francisco Aguiar
c) CEIP San Marcos
d) CPI Cruz do Sar

58.- Segundo o artigo 6 da ley 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de
mulleres e homes, considerase discriminación indirecta:

a) A situación en que se atopa unha persoa que sexa, teña sido ou puidera ser  
tratada,  en  atención  a  seu  sexo,  de  maneira  menos  favorable  que  outra  en  
situación comparable.
b)  A situación en que unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutro
pon a persoas dun sexo en desventaxa particular con respecto a persoas do outro, 
salvo que dita disposición, criterio ou práctica poidan xustificarse obxetivamente en 
atención a unha finalidade lexítima e que os medios para alcanzar dita finalidade 
sexan necesarios e axeitados.
c) Calquera comportamento realizado en funcióndol sexo dunha persoa, col propó
sito ou o efecto de atentar contra a sua dignidade y de crear un entorno intimidato
rio, degradante ou ofensivo.
d) Todo trato desfavorable ás mulleres relacionado co embarazo ou a maternidade.

59.- Segundo o artigo 24 da ley 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de
mulleres  e  homes,  as  Administracións  educativas,  no  ámbito  das  suas  respectivas
competencias, desenvolverán, con tal finalidade, as seguintes actuacións:

a) O establecimento de medidas educativas destinadas ó recoñecemento e ensi-
nanza do papel das mulleres na Historia.
b) A eliminación e o rechazo dos comportamentos e contidos sexistas e estereoti-
pos que supoñan discriminación entre mulleres e homes, con especial considera-
ción a elo nos libros de texto e materiales educativos.
c) A promoción da presencia equilibrada de mulleres e homes nos órganos de con-
trol e de goberno dos centros docentes.
d) Todas son correctas.
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60.- Segundo o artigo 51 da lei 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mu-
lleres e homes, as Administracións públicas, no ámbito das suas respectivas competen-
cias e en aplicación do principio de igualdade entre mulleres e homes, deberán:

a) Establecer os obstáculos que impliquen a pervivencia de cualquera tipo de dis-
criminación co fin de ofrecer condicións de igualdade efectiva entre mulleres e ho-
mes no acceso ó emprego público e no desenvolvemento  da carreira profesional.
b)  Facilitar a conciliación da vida personal, familiar e laboral, con menoscabo da
promoción profesional.
c) Fomentar a formación en igualdade, tanto no acceso ó emprego público como ó
longo da carreira profesional.
d) Promover o 50% de mulleres e homes nos órganos de selección e valoración.

PREGUNTAS DE RESERVA:

1.- Que son as técnicas de estudo?
a) Estratexias ou ferramentas que faciliten o proceso de estudo, nas distintas fases 
que conforman o proceso de aprendizaxe.
b) Métodos de coñecemento.
c) É sinónimo de comprensión lectora.
d) Método de Cornell.

2.- Que é a educación non formal?
a)  O  que  se  imparta  dentro  do  sistema  educativo,  de  acordo  cun  currículo  
establecido.
b) Todas as actividades son de contido educativo, organizadas fóra do sistema  
escolar.

       c) A educación que cada persoa recibe ao longo da súa vida a través dos medios 
de comunicación, traballos, amigos,...

       d) Ningunha das dúas é correcta.
       
3.- Cal delas non é unha dinámica de traballo cooperativo?
       a) Paradas de tres minutos.
      b) Lapis no centro.
       c) Escritura por parellas.
      d) Ditado.
4.- Cales destas accións non están implicadas no fomento da coeducación?
       a) Habitar a lingua: facer referencia ás palabras que nomeamos e ás que non.
      b) Rescatar as experiencias e coñecementos das mulleres en todas as materias.
       c) Recoñecemento do alumnado.
       d) Lectura recomendada para todas as idades.
       
5.- Quen é veciño dun concello?
       a) Quen estea inscrito no padrón municipal.
      b) Quen teña un domicilio no dito concello
       c) Os que residan no dito concello.
       d) Aquela persoa cuxo nacemento estea inscrito no Rexistro Civil dese concello.
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6.- Que servizos deben prestar os Concellos, en todo caso ?
a) Alumeado público
b) Parque público
c) Biblioteca
d) Tratamento de residuos.

7.- Que servizos deben prestar os Concellos, en todo caso?
a) Limpeza viaria.
b) Prevención e extensión de incendios
c) Instalacións deportivas de uso público.
d) Transporte colectivo de viaxeiros.

8.- Cal delas non é unha atribución do Alcalde
a) Dirixir o goberno e a administración municipal.
b) Representar o concello
c) Convocar e presidir as sesións do Pleno, salvo nos supostos previstos nesta lei e
na lexislación electoral xeral,  da Xunta de Goberno Local,  e de calquera outro  
órgano municipal  cando así  o estableza disposición legal  ou regulamentaria,  e  
decidir os empates con voto de calidade.
d) Control e fiscalización dos órganos de goberno.

9.- A inscrición no Rexistro Municipal non conterá como obrigatorio:
a) Nome e apelidos.
b) Sexo.
c) Domicilio habitual.
d) Estado civil.

10.- Segundo o artigo 1 do Estatuto de Autonomía de Galicia, Galicia é
a) Nación.
b) Nacionalidade.
c) Nacionalidade histórica.
d) Comunidade Autónoma.

15


