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BASES ESPECÍFICAS POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A 

SELECCIÓN DE PERSOAL CON CARÁCTER PROVISIONAL OU 

TEMPORAL, A TRAVÉS DO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA 

PRESTAR SERVIZOS NO CONCELLO DE BARALLA 

 

 DENOMINACIÓN DA PRAZA/POSTO/EMPREGO: PERSOAL DE APOIO 

NO PAI 

 

1.- OBXECTO. 

 

As presentes bases específicas complementan as bases xerais. Ámbalas dúas bases 

establecen as normas para a selección de persoal provisional ou temporal. 

 

2.- FUNCIÓNS: 

Aquelas que corresponden á categoría profesional de Persoal de Apoio  do PAI, 

conforme ao establecido no artigo 7.2 do Regulamento de Organización e 

Funcionamento do Punto de Atención á Infancia do Concello de Baralla (BOP nº 32, 

08/02/ 2018). 

 

3.- REQUISITOS DOS ASPIRANTES. 

  

a) Xerais:  

 

Ademais dos requisitos xerais expostos no número 6 das Bases xerais que rexen esta 

convocatoria de proceso selectivo, as persoas aspirantes deberán estar en posesión 

dalgunha das titulacións para o persoal de apoio das escolas infantís, conforme ao que 

se recolle  no  artigo 7.1 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Punto 

de Atención á Infancia do Concello de Baralla  (BOP nº 32, 08/02/ 2018): 

 

- Calquera das titulacións habilitantes para o persoal de atención educativa. 

- Técnico/a en atención sociosanitaria. (titulación substituída polo de Técnico/a en 

Atención a persoas en situación de dependencia, regulada no Real Decreto 1593/2011, 

de 4 de novembro- BOE nº 301, de 15/12/2011) 

- Técnico/a superior en animación sociocultural “e turística” (engadido derivado do RD 

1684/2011). 

-Técnico/a en coidados auxiliares de enfermería (equivalente a Auxiliar de Clínica). 

- Diplomado/a en puericultura, recoñecido pola Consellería de Sanidade. 

 

b) Específicos: 

 

- Ter coñecemento do idioma galego que se acreditará co certificado do curso de 

perfeccionamento, Celga 4 ou equivalente.  

No caso de non ter documentación acreditativa esixida, deberase superar unha proba de 

coñecemento de lingua galega, nos termos que se recollen na Base 5 destas bases 

específicas. 
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4.- SISTEMA DE SELECCIÓN: CONCURSO - OPOSICIÓN. 

 

4.1. Fase de oposición  
 

As probas a realizar na fase de oposición serán as seguintes: 

 

 4.1.1. Proba teórica de coñecementos xerais e específicos.  

 

Esta proba terá carácter teórico e a súa finalidade é que as persoas aspirantes poidan 

amosar os seus coñecementos sobre as materias comúns e as materias específica 

contidas no programa (base específica 6). 

 

A proba poderá consistir, segundo determine o Tribunal, en: 

 

Primeira opción: 

 

A) Exame tipo test sobre os temas incluídos no apartado de materias común do 

programa.  

 

B) Exposición por escrito dun tema, ou dunha parte deste, das materias específicas do 

programa, determinado por sorteo diante das persoas participantes.   

 

Segunda opción: 

 

Nun exame tipo test que abranga á totalidade do programa (materias comúns e 

específicas). 

 

O Tribunal determinará: 

 

 O número de preguntas do exame tipo test. 

 O tempo para a realización da proba. 

 Os criterios de corrección, podendo penalizar no exame tipo test as respostas 

erróneas ou establecer outros criterios obxectivos de corrección. 

 A lectura pública polos aspirantes dos seus exercicios escritos sobre o tema 

específico, así como a realización de preguntas ou aclaracións necesarias que 

versarán sobre a materia obxecto da proba. 

 

Esta proba é obrigatoria e eliminatoria. 

 

Cualificarase ata un máximo de 20 puntos, sendo a puntuación mínima para superala 10 

puntos.  
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 4.1.2. Proba práctica.  

 

Esta proba consistirá nun suposto de carácter práctico sobre as funcións que se sinalan 

na base específica 2. 

 

O Tribunal determinará: 

 

 O contido do suposto práctico podendo incluír probas materiais ou simulacros, 

contestación a preguntas de forma oral, contestación de probas tipo test, 

determinación de itinerarios a seguir (fases, trámites, solucións a problemas, ...). 

 A lectura pública polas persoas aspirantes (sempre que o contido da proba o 

permita) así como a realización de preguntas ou aclaracións necesarias que versarán 

sobre a materia obxecto da proba para formar unha opinión máis precisa dos 

coñecementos práctico de cada aspirante. 

 Os criterios obxectivos de corrección. 

 

Esta proba é obrigatoria e eliminatoria. 

 

Cualificarase ata un máximo de 20 puntos, sendo a puntuación mínima para superala 10 

puntos.  

 

4.2. Fase de concurso. Baremo de méritos (puntuación máxima 10 puntos). 

 

Criterios xerais para todos os apartados do baremo: 

 

 Só se valorarán os méritos que a xuízo do Tribunal estean acreditados conforme se 

sinala na base 9.2. das Bases Xerais. 

 Non se valorarán os méritos acreditados que non estean relacionados, a xuízo do 

Tribunal, coas funcións sinaladas na base específica 2 a excepción do apartado de 

idioma Galego que se puntuará en todos os casos. 

 

4.2.1 Experiencia profesional (puntuación máxima de 3 puntos). 

 

Criterios xerais: 

 

 O cómputo dos días de experiencia profesional realizarase conforme aos días 

acreditados no informe de vida laboral. 

 A experiencia nas Administracións Públicas e/ou nas Entidades do Sector Público 

puntuarase se a relación de servizos é funcionarial, laboral ou, se é o caso, 

autónoma. 

 No suposto de ser autónomo a puntuación realizarase segundo o tempo certificado 

polas Administracións Públicas ou polas Entidades do Sector Público que 

corresponda. 
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 A puntuación da experiencia profesional en entidades privadas realizarase en 

atención a denominación dos servizos prestados que figuren no contrato de traballo 

ou na nómina. 

 

Criterios de puntuación: 

 

a) Experiencia profesional nas Administracións Públicas e/ou nas Entidades do Sector 

Público:  

 

 Desempeño nas mesmas prazas/postos/empregos que se convoca: Valorarase a 

razón de 0,084 puntos por cada 30 días de traballo.  

 

 Desempeño da prazas/postos/empregos con funcións similares: Valorarase a razón 

de 0,063 puntos por cada 30 días de traballo.  

       

b) Experiencia profesional  en Entidades Privadas: 

 

 Desempeño do mesmo posto/emprego: Valorarase a razón de 0,042 puntos por cada 

30 días de traballo.  

 

 Desempeño de postos/empregos similares: Valorarase a razón de 0,022 puntos por 

cada 30 días de traballo.  

 

 

4.2.2. Formación Complementaria (puntuación máxima 3 puntos). 

 

Criterios xerais: 

 

 Non se puntuarán as asignaturas ou materias que formen parte dunha titulación 

académica, nin de masters propios. 

 Os cursos de informática valoraranse sempre que o Tribunal considere que son 

necesarios para realizar as tarefas do posto. 

 Non se puntuarán as accións formativas que non acreditan as horas de duración. 

 

Criterios de Puntuación: 

 

a) Cursos, xornadas, seminarios, congresos, masters propios e similares: 

 

 TIPO DE CURSOS PUNTUACIÓN POR HORA  

Asistencia. 0,005 

Aproveitamento. 0,010 

Impartir cursos. 0,020 
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b) Publicacións, proxectos ou similares puntuaranse a criterio do Tribunal en 

función da relevancia para o desempeño do posto. 

 

4.2.3. Idioma Galego (puntuación máxima 1 punto). 

 

Criterios xerais: 

 

 Non se puntuará o nivel de Galego esixido na base específica 3.2. 

 O Tribunal poderá puntuar, en función da relevancia para realizar as funcións do 

posto convocado, os niveis ou cursos con puntuación superior ao outorgado ao B1.  

 No suposto de acreditar varios documentos acreditativos do coñecemento de lingua 

galega dos reflectido na táboa seguinte só se puntuará un deles. 

 

 

Criterios de puntuación: 

 

NIVEIS DE COÑECEMENTO DE LINGUA GALEGA 

 Marco Europeo de Referencia para os idiomas 

cooficiais 

 

Cursos/ 

titulacións 

convalidables 

Puntuación 

 Escola Oficial de idiomas CELGAS   

 Plan novo Plan vello    

C2   CELGA 5 

-Licenciatura 

en Filoloxía 

Galega ou 

Filoloxía 

Hispánica 
(subsección de 

galego-

portugués). 

 

-Grao en 

Lingua e 

Literatura 

Galega, en 

estudios de 

Galego e 

Español e en 

Galego e 

Portugués: 

Estudios 

Lingüísticos e 

Literarios. 

 

1,00 

 

CURSOS DE LINGUAXES ESPECÍFICOS Puntuación 

Curso Medio de Linguaxe Administrativa galega ou 

Curso Medio de linguaxe xurídica galega ou cursos 

que teñan a mesma validez 

0,90 

Curso Superior de Linguaxe Administrativa galega 

ou Curso Superior de linguaxe xurídica galega ou 

cursos que teñan a mesma validez 

0,95 
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4.2.4.- Entrevista curricular (puntuación máxima 3 puntos). 

 

A entrevista terá como finalidade apreciar o grao de madurez, grao de formación xeral e 

técnica, formación e experiencia acreditadas no currículo, en relación coas funcións que 

se sinalan nas bases específicas da praza/posto/emprego ao que se opta. 

Valorarase principalmente a aptitude e actitude para a praza/emprego que se convoca. 

 

A entrevista será obrigatoria,  sendo eliminados do proceso selectivo aquelas persoas 

aspirantes que non se presenten a súa realización. 

 

5.- PROBA DE GALEGO. 

 

O artigo 51.2 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia establece 

que: 

“[…], para darlle cumprimento á normalización do idioma galego nas Administracións 

Públicas de Galicia e para garantir o dereito ao uso do galego nas relacións coas 

Administracións Públicas no ámbito da Comunidade Autónoma, así como a promoción 

do uso normal do Galego por parte dos poderes públicos de Galicia, nas probas 

selectivas que se realicen para o acceso aos postos das Administracións Públicas 

incluídas no ámbito de aplicación desta lei incluirase un exame de galego, agás para 

aquelas persoas que acrediten o coñecemento da lingua galega consonte a normativa 

vixente. As bases das convocatorias dos procesos selectivos establecerán o carácter e, se 

é o caso, a valoración do coñecemento da lingua galega.”.  

 

Aquelas persoas aspirantes que non acrediten o nivel de galego sinalado na base 

especifica 3.b) deberán realizar esta proba que consistirá na tradución dun texto en 

castelán para o galego ou en galego para o castelán.  

Esta proba é obrigatoria e eliminatoria e cualificarase con apto ou non apto. 

 

6.- PROGRAMA PRAZA/POSTO/EMPREGO DE PERSOAL DE APOIO DO 

PAI 

 

MATERIAS COMÚNS.  

Tema 1.- A Constitución Española de 1978. O título preliminar da Constitución. Os 

dereitos e deberes fundamentais dos cidadáns.  

Tema 2.-  O Municipio: organización e competencias. 

Tema 3.- O persoal ao servizo da Administración Local. Clases. Dereitos e deberes dos 

empregados públicos. O código de conduta. Principios éticos e de conduta.  

 

MATERIAS ESPECÍFICAS. 
Tema 1.- Lei 13/2008, de 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia. Principios 

Xerais dos Servizo Sociais. Obxectivos dos Servizos Sociais de Galicia. Dereitos das 

persoas en relación aos servizos sociais. 

Tema 2.- O ingreso da/o menor no centro infantil. A adaptación. Pautas de xestión da 

relación familia escola. 
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Tema 3.- Alimentación e nutrición. Necesidades nutricionais dende o nacemento ata os 

3 anos. Trastornos e dificultades da comida. O desenvolvemento de hábitos para a 

alimentación equilibrada. 

Tema 4.- Adquisición de hábitos de autonomía persoal. Adquisición de hábitos de 

limpeza e hixiene. Alteracións relacionadas coa hixiene. 

Tema 5.- O descanso. Necesidades e ritmos de sono. 

Tema 6.- As enfermidades máis frecuentes da infancia. Os accidentes infantís. A 

prevención dos accidentes infantís. Primeiros auxilios. 

Tema 7.-.O desenvolvemento motor. A psicomotricidade. Alteracións e trastornos 

motores no neno e na nena. 

 

Baralla, …… de …………….. de 2018. 

O ALCALDE,  

Asdo.: Manuel Jesús González Capón. 

 

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE 
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