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CODI:_________________

1- En l’article 93 de la llei 12/2009, de 10 de juliol, l’escola catalana es defineix com:
a) Escola inclusiva i respectuosa amb el pluralisme.
b) Escola catalana, laica i de qualitat.
c) Escola inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat.
d) Escola oberta, catalana i inclusiva.
2- Quines són capacitats pròpies de primer cicle d’educació infantil segons el
decret 101/2010, de 3 d’agost ?
a) Adquirir coneixements concrets i avaluables de l’entorn immediat, natural i social.
b) Adquirir habilitats bàsiques per assegurar una bona convivència i que permetin
a l’infant resoldre situacions de conflicte.
c) Mostrar iniciativa i seguretat en situacions de la vida quotidiana.
d) Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques
bàsiques.
3- Quin és el nombre mínim de professionals que han de treballar en un centre
d’educació infantil de primer cicle segons dicta el Decret 282/2006 ?
a) El mateix nombre que grups en funcionament simultani aculli el centre, més un.
b) El mateix nombre que grups en funcionament simultani aculli el centre, més
un professional per cada tres grups o fracció.
c) El mateix nombre que grups en funcionament simultani aculli el centre, més un,
més l’increment d’un professional per cada tres grups o fracció.
d) El mateix nombre que grups en funcionament aculli el centre.
4- L’organisme que te per funció assessorar i orientar psicopedagogicament els
centres educatius i la resta de la comunitat escolar s’anomena :
a) CDIAP
b) EAP
c) CREDA
d) d.EAIA
5- A banda del PEC, quin o quins altres documents s’han d’incloure en el
desplegament curricular del primer cicle d’educació infantil ?
a) Projecte Curricular de centre , PCC.
b) Unitats didàctiques.
c) Projecte curricular de centre i Normativa de funcionament.
d) Projecte lingüístic i normes d’organització i funcionament de centre, NOFC.
6 - Quin autor centra el desenvolupament de l’aprenentatge en la interacció activa
amb l’entorn social proper ?
a) Jean Piaget
b) Jerome Bruner
c) Lev Vigotsky
d) Tots els anteriors
7- Quan, al finalitzar un curs avaluem les unitats didàctiques per determinar si han
aconseguit avenços en l’aprenentatge dels infants, estem fent una avaluació
a) Sumativa.
b) Inicial.
c) Formativa
d) Final

8- Quina d’aquestes funcions NO correspon a l’educador/a d’escola bressol ?
a) Planificar i organitzar l’ambient educatiu.
b) Acompanyar i guiar les famílies dels infants.
c) Promoure el desenvolupament de les capacitats dels infants.
d) Observar i documentar.
9- “Progressar en el coneixement i domini del seu cos, moviment i coordinació i
adonar-se de les possibilitats” Aquest enunciat pertany a :
a) Una de les nou capacitats del currículum.
b) Un objectiu de cicle.
c) Un objectiu d’etapa.
d) Un contingut didàctic.
10- En quan al desenvolupament de la comunicació i el llenguatge, un infant de 5
mesos d’edat és capaç de :
a) Localitzar sons procedents de diferents direccions.
b) Mostrar satisfacció quan sent cançons infantils.
c) Emetre les primeres paraules amb significat.
d) Reduplicar sons (ma-ma, ta-ta, gu-gu, …)repetint cadenes sil·làbiques de
consonant més vocal.
11- De quin tipus de joc són les interaccions entre infants fins als dos anys
d’edat ?
a) De cooperació entre iguals.
b) D’imitació.
c) Destructius.
d) Individuals, sensoriomotrius i compartits .
12- A les escoles bressol, quina és la finalitat principal de mantenir una
bona comunicació amb les famílies ?
a) Garantir que els arribi tota la informació relativa al seu fill o filla.
b) Compartir la cura i l’educació dels infants.
c) Fomentar un clima distès i de confiança al centred) Fomentar la participació i col·laboració de la família en les activitats de centre.
13- Les dades personals dels infants i les seves famílies s’han de conservar i
custodiar
a) en format exclusivament virtual.
b) en format paper i amb dossiers individuals.
c) en qualsevol format , però sempre amb accés restringit.
d) només durant el període en que l’infant resti al centre.
14- Per quina d’aquestes malalties l’infant ha de restar a casa fins a l’alta mèdica?
a) Fractures.
b) Afectacions pulmonars severes.
c) al·lèrgies o intoleràncies.
d) Paràsits al cap, polls i llémenes.

15- Quin és signe d’alerta en un infant de tres anys ?
a) Utilitza paraules aïllades, sense connectors.
b) No controla esfínters nocturns
c) No reprodueix dibuixos senzills.
d) Utilitza xumet i / o biberó
16-. A quina franja d’edat l’infant descobreix objectes que han estat amagats
davant d’ell ?
a) Entre 3 i 6 mesos.
b) Entre 6 i 9 mesos.
c) Entre 9 i 12 mesos.
d) Entre els 12 i 15 mesos.
17- A la farmaciola escolar no hi ha d’haver…
a) Solució fisiològica.
b) Iode o similar.
c) Cotó fluix o gasses estèrils.
d) Solució calmant per a picades d’insectes.
18- La relació de llocs de treball l'ha d'aprovar:
a) El ple de la corporació.
b) L’alcalde ja que ostenta la prefectura del personal.
c) L’alcalde prèvia negociació amb la representació sindical del personal.
d) La Junta de Govern Local.
19.- Pel que fa a la Hisenda Pública.
a) Aquesta només és estatal.
b) Només l’Estat i les Comunitats autònomes poden recaptar tributs
c) Les Entitats Locals també poden recaptar tributs.
d) Les Entitats Locals poden recaptar contribucions especials però no tributs.
20.- Les relacions amb les administracions locals:
a) Es regiran per la legislació bàsica en matèria de règim local.
b) Estan subjectes a la regulació provincial.
c) No estan regulades jurídicament.
d) Cap és correcta.
21.- Podran formar part dels òrgans de selecció:
a) El personal d’elecció o de designació política
b) Els funcionaris interins
c) El personal eventual
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.
22.- Les notificacions.
a) Sempre, i en tot cas, s’han d’entregar presencialment.
b) Sempre, i en tot cas, s’han d’entregar electrònicament.
c) Les notificacions electròniques han de ser preferents.
d) Admeten qualsevol forma, la llei no en recomana cap.

23.- El termini màxim en el qual ha de notificar la resolució expressa de l’acte a
l’interessat:
a) És el fixat per la norma reguladora del procediment corresponent.
b) No pot excedir de sis mesos, tret que una norma amb rang de Llei n’estableixi
un de superior o així ho prevegi el Dret de la Unió Europea.
c) Si no el fixen les normes a aquest és de tres mesos.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
24.- Els membres de la Junta de Govern local són nomenats per:
a) El Ple
b) La pròpia Junta de Govern Local
c) L’alcalde/essa
d) El secretari/ària de la Corporació.
25.- El vot de qualitat del/la president/a d’una Corporació Local:
a)
b)
c)
d)

Dona fe del resultat de la votació.
Determina la importància de qui emet el vot.
Decanta el resultat en el sentit del seu vot en cas d’empat
Determina la impossibilitat de recórrer l’acord adoptat

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- A les entrevistes familiars que es porten a terme al llarg del curs és primordial :
a) Crear un clima distès per facilitar una conversa fluida.
b) Garantir la privacitat de l’espai on es dugui a terme la trobada.
c) Exposar les qüestions amb llenguatge senzill i concís i mostrar bona
disposició d’escolta.
d) Exposar tots els temes que ens preocupin i deixar registre escrit.
27- El menjador com a moment educatiu. Quines pautes creus que afavoreixen un
bon clima.
a) Afavorir un entorn de silenci al llarg de l’àpat.
b) Afavorir les converses actives i disteses mentre dinen.
c) Evitar que cap infant s’aixequi de taula fins haver ingerit la major part de l’àpat.
d) Promoure la participació activa de l’infant a l’hora de l’àpat.
28- 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 visions
educatives dels professionals i les necessitats educatives dels alumnes..
d) Les característiques socials i culturals del context escolar i les necessitats
educatives de la comunitat escolar

29.-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.
30- La renúncia voluntària a la condició de funcionari/a haurà de ser:
a) Manifestada per escrit i serà acceptada expressament per l’Administració, de
forma general, tret de les excepcions contemplades a la llei.
b) Manifestada per escrit i serà acceptada expressament per l’Administració,
sempre en tot cas.
c) Pot dur-se a terme de qualsevol forma, sempre que aquesta sigui clara i no pugui
conduir a confusió.
d) Manifestada per escrit, però no cal que sigui acceptada expressament per
l’Administració.

