PROVA TEÒRICA

BORSA DE TREBALL TEMPORAL
EDUCADOR/A INFANTIL
(MESTRE/A D’EDUCACIÓ INFANTIL)
A2

CODI:_________________

1. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya estableix l’educació
infantil com una etapa educativa única, organitzada en dos cicles, amb identitat
pròpia en:
a)
b)
c)
d)

La Llei 12/2009, de 10 de juliol.
El Decret 282/2006, de 4 de juliol.
El Decret 101/2010, de 3 d’agost.
El Decret 150/2017, de 17 d’octubre.

2. Segons el Decret 101/2010, de 3 d’agost, referit als ensenyaments de primer
cicle d’educació infantil, quines són capacitats pròpies d’aquesta etapa?
a) Adquirir coneixements concrets i avaluables de l’entorn immediat, natural i
físic.
b) Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques
bàsiques.
c) Adquirir habilitats per assegurar uns bona convivència, i per mediar en la
resolució de conflictes .
d) Mostrar iniciativa en situacions de la vida quotidiana,
3. De quin tipus de jocs són les interaccions entre infants fins als dos anys ?
a)
b)
c)
d)

De cooperació entre iguals.
D’imitació.
Destructius.
Individuals, sensoriomotrius, compartits.

4. A banda del projecte educatiu (PEC), quin o quins altres documents s’han
d’incloure en el desplegament curricular del primer cicle d’educació infantil ?
a)
b)
c)
d)

El projecte curricular de centre PCC
Les normes d’organització i funcionament de centre NOFC
El projecte lingüístic.
Les unitats didàctiques.

5. Quin d’aquests trets és característic de l’escola bressol ?
a)
b)
c)
d)

El foment primerenc del multilingüisme .
La preparació de qualitat per assolir l’èxit futur al segon cicle.
El seu caràcter inclusiu.
El caràcter assistencial a més d’educatiu.

6. D’acord amb J. Piaget, en el joc simbòlic quins processos predominen més, els
d’acomodació a la seva realitat o els d’assimilació a la realitat ?
a)
b)
c)
d)

Ambdós per igual
Els d’assimilació a la realitat.
Cap dels dos.
El d’ acomodació a la seva realitat.

7. A les escoles bressol, quina és la principal finalitat de mantenir una bona
comunicació amb les famílies ?
a)
b)
c)
d)

Garantir que les famílies estiguin informades.
Compartir la cura i l’educació dels infants.
Fomentar un clima distés i de confiança.
Promoure la col·laboració i la participació en activitats del centre.

8. Quin autor explica l’evolució psicològica de l’infant per mitjà d’aquets 4 factors:
la emoció, el medi físic i social, la interacció amb els altres i el moviment ?
a)
b)
c)
d)

Ausubel
Wallon
Piaget
Vigotsky

9. A les entrevistes familiars que es porten a terme al llarg del curs és primordial:
a) Crear un clima distés per facilitat una conversa fluida.
b) Garantir la privacitat de l’espai on es dur a terme la trobada
c) Exposar les qüestions amb un llenguatge senzill i concís i mostrar bona
disposició d’escolta per d’arribar a acords que afavoreixin el desenvolupament
de l’infant.
d) Exposar tots els temes que ens preocupen i deixar-ne registre escrit.
10.
Quant a la recollida de dades de l’infant i la seva posterior custòdia cal tenir
principal cura amb:
a)
b)
c)
d)

Les imatges d’aula i els informes.
Les dades personals, adreça i telèfon.
Les dades mèdiques o de salut.
Totes elles.

11.
En quines d’aquestes malalties l’infant ha de restar al domicili fins a l’alta
mèdica ?
a)
b)
c)
d)

Al·lèrgies i/o intoleràncies.
Fractures.
Afectacions pulmonars severes, bronquitis, pneumònia...
Paràsits al cap, polls i llémenes.

12.
Quin és el servei públic que atén als infants amb necessitats educatives
especials dins els centres escolars, proporcionant seguiment i orientació als
alumnes i als professionals docents ?
a)
b)
c)
d)

Ambulatoris.
CDIAP
No existeix aquest servei públic.
EAP

13.

Què s’ha d’avaluar des d’un enfocament significatiu de l’aprenentatge ?
a)
b)
c)
d)

Els processos.
Els resultats
Les conductes.
Processos, conductes i resultats.

14.
Habitualment, a quina edat l’infant es manté assegut sense recolzament i
pot inclinar-se per agafar objectes ?
a)
b)
c)
d)
15.

Als set mesos.
Als cinc mesos.
Als nou mesos .
A l’any.

L’hora dels àpats com a moment educatiu. Quines pautes creus que
afavoreixen un bon clima ?
a)
b)

Promoure la participació de l’infant durant l’estona del dinar.
Garantir que cap infant s’aixequi fins haver ingerit la major part dels
aliments que composen l’àpat.
c) Afavorir un entorn de silenci mentre els infants dinen.
d) Afavorir les converses actives i disteses mentre dinen.
16.

Com es considera el joc al l’etapa d’escola bressol ?
a) Una necessitat de l’infant que cal compaginar amb les activitats
d’aprenentatge dirigides per l’educadora.
b) Una necessitat de l’infant i font d’aprenentatge.
c) Una activitat complementària a la programació d’aula.
d) Un recús adequat per estones de transició entre activitats.

17.

Aliança EDUCACIÓ 360º Educació a temps complert. En quin nivell actua
aquest projecte ?
a)
b)
c)
d)

18.

A nivell de tot Catalunya.
A nivell comarcal.
A nivell català en els municipis adherits.
A nivell local de Palafrugell.

Quin és l’ordre correcte en les fases de la despesa pública?:
a) Autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i ordenació del
pagament
b) Ordenació, disposició, reconeixement de l’obligació i autorització del
pagament
c) Disposició, autorització, reconeixement de l’obligació i ordenació del
pagament
d) Cap resposta és correcta

19.

La condició de funcionari/ària s'adquireix:
a) En el moment en què s'aprova definitivament
b) Al publicar la relació de persones aprovades
c) Al ser nomenat/da com a tal
d) Com a conseqüència de la presa de possessió, després del nomenament

20.

El ple municipal, respecte al nomenament dels/de les tinents/tes d'alcalde:
a) És escoltat prèviament
b) Només se li comunica
c) Ha d'aprovar el nomenament
d) Cap de les anteriors no és correcte

21.

El reconeixement de compatibilitat a un/a funcionari/ària per a realitzar un
treball fora de l'administració:
a) Correspon a l'alcalde/ssa, i cal aprovar-ho amb caràcter previ al treball a
compatibilitzar
b) Es fa amb caràcter previ a l'inici del treball i correspon la seva aprovació a
la Junta de Govern Local
c) És competència plenària, i s'ha d'aprovar amb caràcter previ al treball a
compatibilitzar
d) És competència de l'alcalde/ssa, un cop superat el període de prova en el
treball de fora de l'administració

22.

El procediment administratiu simplificat es pot iniciar...
a) D’ofici o a instància de l’interessat.
b) Sempre d’ofici.
c) Només a instància de l’interessat.
d) Per persones jurídiques exclusivament.

23.

Són actes anul·lables:
a) Els de contingut impossible.
b) Els que manquen dels requisits formals indispensables per assolir la seva
finalitat.
c) Els dictats prescindint total i absolutament de les normes que continguin
les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.
d) Els dictats prescindint totalment i absolutament dels procediments
legalment establerts per a ells

24.

L’execució de l’oferta d’ocupació pública s’ha de desenvolupar dins el
termini improrrogable de:
a) 1 any.
b) 2 anys.
c) 3 anys.
d) No hi ha termini.

25.

Que passa si l’últim dia del termini d’una notificació és inhàbil?
a) Que s’entendrà que l’últim dia del termini és l’anterior a aquell.
b) Que s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
c) Si és per ser festiu, es prorrogà al dia següent el termini, però si és dissabte
no és prorroga i caldrà entendre que és el dia anterior.
d) Si és per un còmput per mesos, el còmput s’estableix a l’últim dia del mes,
però si és un còmput per dies serà el dia anterior.

PREGUNTES ADDICIONALS DE RESERVA
Les preguntes addicionals de reserva s’utilitzaran en cas que s’anul·li alguna pregunta,
i es convalidaran successivament segons l’ordre en que es presenten en aquest
qüestionari
26- El PEC dels centres del sistema educatiu català ha de recollir els principis
rectors que s’estableixen en l’article 2 de la llei d’educació. Quin d’aquests
principis NO és correcte ?
a) . Principis específics.
b) . Principis generals.
c) . Principis col·laboratius.
d) Principis organitzatius.
27- Per definir el PEC s’han de valorar:
a) Les característiques socials i culturals del context escolar i les
necessitats educatives dels alumnes.
b) Les característiques socials i culturals del context escolar i les visions
educatives dels professionals.
c) Les característiques socials i culturals del context escolar , les necessitats
educatives dels alumnes i les visions educatives dels professionals.
d) Les característiques socials i culturals del context escolar i les
necessitats educatives de la comunitat escolar.
28- Segons la LEC, en l’article 93, l’escola catalana es defineix com:
a) Escola oberta, inclusiva i respectuosa amb la pluralitat.
b) Escola catalana , laica i de qualitat.
c) Escola inclusiva i respectuosa amb la pluralitat.
d) Escola inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat.
29.- NO és competència pròpia dels municipis:
a)
b)
c)
d)

El patrimoni històric artístic
Els cementiris i serveis funeraris
L’establiment de la xarxa de carreteres
La protecció del medi ambient

30.-Segons la Llei 39/2015, tota notificació haurà de ser cursada:
a) Dins del termini de deu dies a partir de la data en que l’acta hagi estat
dictat.
b) Dins del termini de quinze dies a partir de la data en que l’acta hagi estat
dictat.
c) Dins del termini d’un mes a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat.
d) Dins del termini de vuit dies a partir de la data en què l’acte hagi estat
dictat.

