
 

PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA DE MESTRE/A, ADSCRITA ALS SERVEIS EDUCATIUS DEL CPEE 
SANT RAFAEL DE L’ÀREA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN LLIURE (Conv. 18-051) 

 

1.- El títol II de la Constitució espanyola està dedicat a 

a) els drets i deures fonamentals 

b) la Corona 

c) les Corts Generals 

 

2.- La capacitació per a l’exercici d’activitats professionals i la formació en el respecte de la 
pluralitat lingüística i cultural d’Espanya són 

a) fins que no ha de tenir l’activitat educativa, orientada pels principis i declaracions de la 
Constitució, en els centres docents 

b) fins que ha de tenir l’activitat educativa, orientada pels principis i declaracions de la Constitució, 
en els centres docents 

c) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 
3.- La potestat legislativa de l’Estat 
a) l’exerceix el Consell General del Poder Judicial 
b) l’exerceix la Corona 
c) l’exerceixen les Corts Generals 
 
4.- Un principi d’inspiració del sistema educatiu espanyol és el reconeixement del paper que 
correspon als pares, mares i tutors legals 
a) com primers responsables de l’educació dels seus fills 

b) com únics responsables de l’educació dels seus fills 

c) com responsables secundaris de l’educació dels seus fills 

 

5.- Excepte determinats supòsits, en els procediments administratius iniciats a sol·licitud de 
l’interessat, el venciment del termini màxim per resoldre i notificar sense haver-se notificat 
resolució expressa, legitima l’interessat per 

a) entendre-la estimada per silenci administratiu 

b) entendre-la desestimada per silenci administratiu 

c) entendre-la caducada 

 

6. L’educació secundària obligatòria és 

a) obligatòria, gratuïta i limitada 

b) obligatòria, universal i de pagament 

c) universal, obligatòria i gratuïta 

 

7.- L’autonomia dels centres educatius abasta 

a) els àmbits pedagògics, organitzatius i de gestió de recursos humans i materials 

b) els àmbits pedagògics, administratius, juridicoprivats i materials 

c) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 



 

8.- Col·laborar en la transparència del sistema educatiu i realitzar anàlisis prospectives del 
sistema educatiu són finalitats: 

a) del Sistema d’Educació de Catalunya 

b) del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

c) de l’avaluació del sistema educatiu 

 

9.- La Constitució 

a) garanteix l’autonomia dels municipis que gaudiran de personalitat jurídica compartida 

b) garanteix l’autonomia dels municipis que gaudiran de personalitat jurídica plena 

c) cap de les respostes anteriors és correcta 

 

10.- Constituir la comissió d’atenció a la diversitat (CAD), u òrgan equivalent, que ha de proposar 
l’organització i la gestió de les mesures i els suports per atendre a tot l’alumnat del centre, i que 
ha de fer el seguiment i l’avaluació d’aquest per ajustar aquestes mesures i suports a les seves 
necessitats, correspon 

a) a l’Administració educativa 

b) als centres educatius 

c) al Govern de Catalunya 

 

11.- Són valors de la Diputació de Tarragona 

a) la innovació, la cooperació, participació i facilitació, i la sostenibilitat i el bé comú 

b) la integritat, transparència i corresponsabilitat, i els resultats i eficiència 

c) Totes les respostes anteriors són correctes 

 

12.- La formació del pressupost local és competència de 

a) el president 

b) el departament econòmic  

c)  el Ple 

 

13.- És un principi d’inspiració del sistema educatiu espanyol l’autonomia per establir i adequar 
les actuacions organitzatives i curriculars en el marc de les competències i responsabilitats 

a) que corresponen a les Comunitats Autònomes i als centres educatius públics 

b) que corresponen a l’Estat, a les Comunitats Autònomes, a les corporacions locals i als centres 
educatius 

c) que corresponen a l’Estat 

 

14.- Les retribucions bàsiques dels funcionaris de carrera estaran integrades únicament i 
exclusivament 

a) pel sou i els complements de destinació i específic 

b) pel sou, els triennis i els complements de destinació i específic 

c) pel sou i els triennis 

 



 

15.- Rebre les ajudes i els suports precisos per compensar les carències i desavantatges de tipus 
personal, familiar, econòmic, social i cultural, especialment en el cas de presentar necessitats 
educatives especials, que impedeixin o dificultin l’accés i la permanència en el sistema educatiu 
és 

a) Un dret bàsic de l’alumnat 

b) Un dret bàsic dels pares, mares o tutors 

c) Un deure bàsic de l’alumnat 

 

16.- El Repte 3 del Pla de Mandat de la Diputació de Tarragona 2020-2023 es refereix 

a) al lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú 

b) a la transformació digital 

c) a l’evolució organitzativa i cultural (persones, estructura, sistemes i espais) 

 

17.- La forma política de l’Estat espanyol 

a) és la monarquia liberal 

b) és la monarquia parlamentària 

c) és la república monàrquica 

 

18.- Els funcionaris públics tindran un permís per al compliment d’un deure inexcusable de 
caràcter públic o personal 

a) del temps indispensable 

b) d’un dia 

c) no tindran aquest permís 

 

19.- Que la seva dedicació, esforç i rendiment siguin valorats i reconeguts amb objectivitat és 

a) un dret bàsic de l’alumnat 

b) un deure bàsic de l’alumnat 

c) Totes les anteriors són correctes 

 

20.- Les lleis que aprovin els Estatuts d’Autonomia són 

a) lleis orgàniques 

b) lleis ordinàries 

c) lleis autonòmiques 

 

21.- L’alumnat amb necessitats educatives associades a discapacitats físiques, intel·lectuals o 
sensorials, trastorns de l’espectre autista, trastorns greus de conducta, trastorns mentals, i 
malalties degeneratives greus i minoritàries és 

a) alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu 

b) alumnat sense necessitats específiques de suport educatiu 

c) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 



 

22.- La condició de personal eventual 

a) no podrà constituir mèrit per l’accés a la Funció Pública i a la promoció interna 

b) podrà constituir mèrit per l’accés a la Funció Pública i a la promoció interna 

c) podrà constituir mèrit per l’accés a la Funció Pública i a la promoció interna sempre que hagi 
estat seleccionat per un procediment subjecte als principis de publicitat i concurrència 

 

23.- Cadascun dels pressupostos que s’integren en el pressupost general 

a) es podrà aprovar amb dèficit inicial, tot i que aquests pressupostos s’hauran de compensar 
entre ells de forma que el resultat global no pot ser deficitari 

b) s’haurà d’aprovar amb un dèficit inicial màxim del 5% dels recursos ordinaris del pressupost 

c) s’haurà d’aprovar sense dèficit inicial 

 

24.- La utilització o difusió d’imatges o informació personal de menors a les xarxes socials i serveis 
de la societat de la informació equivalents que puguin implicar una intromissió il·legítima en els 
seus drets  

a) està permesa 

b) està prohibida 

c) determinarà la intervenció del Ministeri Fiscal que instarà les mesures cautelars i de protecció 
previstes a la Llei orgànica de protecció jurídica del menor 

 

25.- La prestació del Servei d’Educació de Catalunya d’acord amb el principi de coeducació 
mitjançant l’educació mixta 

a) és preceptiu 

b) és potestatiu 

c) ha de ser objecte d’atenció preferent 

 

26.- Llevat disposició expressa en contra, els informes seran 

a) preceptius i vinculants 

b) facultatius i no vinculants 

c) facultatius i vinculants 

 

27.- En cas de defunció de persones menors d’edat, les facultats d’accés, rectificació o supressió 
de les dades personals podran ser exercides 

a) per les persones vinculades a la persona difunta per raons familiars o de fet, així com els seus 
hereus, i també pels seus representants legals, o, en el marc de les seves competències, pel 
Ministeri Fiscal, que podrà actuar d’ofici o a instància de qualsevol persona física o jurídica 
interessada 

b) pels seus representants legals o, en el marc de les seves competències, pel Ministeri Fiscal, 
que podrà actuar d’ofici o a instància de qualsevol persona física o jurídica interessada 

c) per les persones vinculades a la persona difunta per raons familiars o de fet, així com els seus 
hereus, i també pels seus representants legals 

 

 

 



 

28.- Es podrà interposar recurs d’alçada 

a) contra les resolucions que posin fi a la via administrativa 

b) contra les resolucions fermes en via administrativa 

c) contra les resolucions que no posin fi a la via administrativa 

 

29.- La capacitació per garantir la plena inserció de l’alumnat en la societat digital i l’aprenentatge 
d’un ús segur dels mitjans digitals és 

a) un principi d’inspiració del sistema educatiu espanyol 

b) un fi al qual s’orientarà el sistema educatiu espanyol 

c) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 

30.- Les Hisendes locals hauran de disposar 

a) dels mitjans suficients per al desenvolupament de les funcions que la llei atribueix a les 
Corporacions respectives 

b) dels mitjans que les Corporacions respectives puguin recaptar a través dels seus recursos 
propis 

c) dels mitjans que les Corporacions respectives puguin recaptar a través de la participació en 
els tributs de l’Estat i de les Comunitats Autònomes 

 

PREGUNTES DE RESERVA 

R1.- Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de dret, que propugna com a valors 
superiors del seu ordenament jurídic 
a) la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític 
b) els de la monarquia centralitzada 
c) la llibertat, la justícia i l’autonomia de les nacionalitats i regions 
 

R2.- La línia estratègica 7, que correspon al repte 4, del Pla de Mandat de la Diputació de 
Tarragona 2020-2023, és: 

a) la nova visió integral i prospectiva dels serveis 

b) el disseny de nous serveis cocreats pels ciutadans i pels ens locals 

c) definir i coliderar la creació i el desenvolupament de l’ecosistema Catsud 

 
R3.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya actualment vigent va ser aprovat: 

a) per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol 

b) per la Llei Orgànica 4/1979, de 18 de desembre 

c) per la Llei Orgànica 5/2005, de 2 d’octubre 

 

 


