
OPOSICIÓNS FOL 2021
OPCIÓN A

AS PERSOAS ASPIRANTES DEBERÁN SULIÑAR EXPRESAMENTE A OPCIÓN DE PROBA
SELECCIONADA.

Na resolución da proba as persoas aspirantes deberán respectar a orde dos bloques e dos
exercicios  propostos  dentro  de  cada  bloque.  Cando  numeren  as  follas  da  proba  para
introducilas no sobre esa numeración deberase corresponder coa orde de bloques indicada.

BLOQUE 1 ORIENTACIÓN
O presente bloque consta de 1 exercicio tendo unha cualificación total de 1 punto

Andrés,  nacido en outubro de 2005, cursa 3º de ESO nun IES da provincia de Lugo, curso que
repite por primeira vez. O curso non lle vai ben e está moi desmotivado. Non lle gusta e non se
esforza, pero na súa casa presiónano para que siga estudando porque queren que consiga o
título de graduado en ESO.

A el o que de verdade lle gusta é “cacharrear” cos computadores. Na empresa do seu pai
desfixéronse  de  varios  e  tenos  na  súa  casa,  desmóntaos,  instala  programas…  O que  de
verdade lle gustaría facer é traballar no mundo da informática.

Juan, un amigo seu que está a cursar un ciclo de Formación Profesional Básica nun Centro
Integrado  de  Formación  Profesional  (CIFP)  dille  que  está  moi  contento,  pois,  ademais  de
aprender un oficio/profesión, cando acabe o ciclo, obterá tamén o título da ESO (“obteño dúas
titulacións” dille a Andrés). Ademais o seu amigo Juan dille que, se obtén o título de formación
profesional básica, pode acceder directamente a un ciclo formativo de grao medio sen ter que
facer a proba de acceso.

Andrés  valora  entón  non  continuar  cursando  a  ESO  e,  para  o  próximo  curso  2021-2022,
matricularse nun ciclo de Formación Profesional Básica de Informática.

Leu nun informe que é un sector con moito futuro e no que hai moito traballo, pero hai certos
datos dese informe que non é capaz de interpretar,  pois di cousas como que  “os datos da
Enquisa de Poboación Activa (EPA) do 4º trimestre do 2020 expresan:”

AMBOS OS SEXOS MILES DE PERSOAS
Poboación de 16 anos e máis 39.427,2

Activos
- Ocupados
- Parados

23.158,8
- 19.966,9
- 3.191,9

Inactivos 16.268,4

Acode con Juan a falar coa orientadora do seu centro para que o asesore. 

Nese momento, a orientadora está a atender a Isabel, alumna de 2º curso do ciclo medio de
“Instalacións Eléctricas e Automáticas” que pregunta sobre un curso de especialización que se
oferta no instituto e no que estaría interesada de facer o próximo curso “Ciberseguridade en
contornas dás tecnoloxías de operación”

Resolve e xustifica as seguintes cuestións (no marco normativo da CCAA de Galicia):
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1. (0,40 puntos) Andrés quere saber
a. Cales son os requisitos para acceder a un ciclo de Formación Profesional Básica? Cumpre
Andrés estes requisitos?
b. Qué duración teñen os ciclos de formación profesional básica?
c. Qué título se obtén á súa finalización? É certo o que lle di a Andrés o seu amigo de  que se
obtén o título de ESO?
d. O título de formación profesional básica permítelle a Andrés acceder a un ciclo de grao me-
dio? 
e. Como se denomina o agregado mínimo de competencias profesionais, susceptible de re-
coñecemento e acreditación parcial que podería obter Andrés se supera unicamente determina-
dos módulos?

2. (0,20 puntos) Indica a composición do departamento de Información e Orientación Profesio-
nal nun Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) e a composición do departamento de
Orientación nun Instituto de Educación Secundaria (IES) non que se imparta formación profe-
sional específica.

3. (0,20 puntos) Axúdalle a Andrés a interpretar os datos que leu no informe sobre a EPA do 4º
trimestre de 2020 e calcula e explica o significado de:
a. Taxa de actividade.
b. Taxa de ocupación.
c. Taxa de paro.

4.  (0,20 puntos) Que requisitos se esixen para cursar un CURSO DE ESPECIALIZACIÓN de
Formación Profesional? Cumpre Isabel eses requisitos?

BLOQUE 2 PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
O presente bloque consta de 2 exercicios tendo unha cualificación total de 2,25 puntos.

1. (1 punto) Un operario atópase traballando fronte a unha máquina accionada por un motor
eléctrico  conectado  a  unha instalación de  corriente  alterna de características habituais  nos
fogares. A máquina non dispón de conexión de posta a terra. Nun momento dado, cando o
operador agarrra unha palanca da mesma, sofre unha descarga eléctrica por unha derivación á
estrutura que xera unha diferencia de potencial entre a carcasa metálica e terra de 200 V.
A traxectoria  que  segue  a  descarga  eléctrica  a  través  do  corpo  do  individuo  vai  da  man
esquerda aos dous pés. A instalación conta cun ID de alta sensibilidade (corriente de fuga de 30
mA, tempo de resposta 50mS).
Dadas as condicións termohigrométricas existentes, a humidade da pel da persoa que recibe a
descarga, a falta de protección na man de contacto e a protección do calzado que empregaba
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a)  (0,50 puntos)  Calcula a intensidade de corriente que circula polo corpo do operario e, en
función do resultado obtido, indica os posibles efectos esperados sobre a súa saúde.

b) (0,25 puntos) Explica a situación que se puido dar se o ID descrito cumpriu correctamente o
seu papel.

c)  (0,25 puntos)  En que podería ter variado a situación se a resistencia estimada da persoa
fosen 3500 Ohm e a diferencia de potencial entre a carcasa metálica e terra fose de 50 V e non
actuase o ID?

2.- (1,25 puntos) Un traballador do Servizo radiolóxico dun hospital está exposto a radiacións
ionizantes durante o seu traballo. A dose efectiva recibida nos últimos 5 anos é a que se amosa
a continuación:

Ano Dose efectiva (mSv)
2015 14
2016 8
2017 11
2018 9
2019 10
2020

Ademais sábese que un traballador que realiza a súa actividade nun laboratorio, no que, ás
veces, se manexan radionucleidos, recibe unha dose equivalente para a pel de 80 mSv por ano
oficial.

Deséxase saber:
1. (0,25 puntos) Cal é a dose efectiva máxima que pode recibir o traballador do Servizo radio-
lóxico durante o ano 2020 para non superar os límites de dose establecidos no RD 783/2001?

2. (0,25 puntos) Que clasificación corresponde ao traballador exposto ao Servizo radiolóxico?

3. (0,25 puntos) Que clasificación corresponde ao traballador exposto do laboratorio?

4. (0,25 puntos) Que clasificación corresponde ás zonas nas que traballan estas dúas perso-
as?

5. (0,25 puntos) Que clasificación de zonas se debe colocar no Servizo de radioloxía e no labo-
ratorio?
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BLOQUE 3 LABORAL
O presente bloque consta de 1 exercicio tendo unha cualificación total de 2,25 puntos.

Ana Morgado Ventura rematou a formación correspondente ao seu título de Técnica Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Rede en decembro do ano 2016. A traballadora
estivo contratada nunha empresa de 60 traballadores como Técnica en Sistemas Electrónicos
en prácticas por un ano no ano 2014.  Neste moménto ofrécenlle un contrato en prácticas como
técnica  superior  para  desenvolvemento  de  redes  informáticas  dentro  dunha  empresa  de
telecomunicacións. A proposta é por un ano de duración, con inicio o día 20 de xuño de 2021, a
tempo completo  e cun salario base de 950 €/brutos ao mes,  con quince pagas ao ano da
mesma contía. (Salario traballador posto equivalente segundo convenio de empresa 1550 €).
Propóñenlle un período de proba de dous meses de duración que figurará escrito no contrato.

A traballadora ten unha serie de dúbidas que necesita aclarar:

- (0,25 puntos) Pódese celebrar este contrato segundo os datos que se achegan? Xustifique a
resposta. 

-  (0,50  puntos)  A traballadora  atópase  embarazada  nestes  momentos  de  tres  meses dun
embarazo xemelar. Como lle podería afectar a situación de permiso por nacemento ou coidado
do menor en relación co contrato indicado? Tendo en conta que non está prevista no convenio a
acumulación da lactación do menor, cal será a data prevista de remate do contrato concertado
por un ano? 

- (0,50 puntos) Calcula a indemnización que recibirá a traballadora ao remate deste contrato.

- (0,50 puntos) E se llo quixesen facer por dous anos de duración inicialmente, poderíano facer
coas condicións indicadas no enunciado? 

- (0,50 puntos) Estará a empresa obrigada a ter un plan de igualdade?

BLOQUE 4 SEGURIDADE SOCIAL
O presente bloque consta de 1 exercicio tendo unha cualificación total de 2,25 puntos.

Luís é un traballador de 25 anos, pertencente ao grupo 3º de cotización, que foi pai do seu
terceiro fillo o día 4 de xaneiro de 2021. Goza a partir dese día do seu descanso por nacemento
e coidado de menor e solicita a correspondente prestación económica á Seguridade Social. A
súa base de cotización por continxencias comúns do mes anterior ao parto foi de 1.850 €. 

Luís tiña un contrato temporal de dous anos de duración na empresa que finaliza o día 28 de
febreiro  de  2021  (cando  gozou  de  8  semanas  de  descanso  por  nacemento  e  coidado  de
menor), pasando a situación legal de desemprego tras finalizar o seu contrato temporal. Luís
ten cotizados a efectos de desemprego 750 días nos 6 anos anteriores. 

A contía das bases de cotización por continxencias comúns e profesionais dos últimos 6 meses
de ocupación cotizada é de 1.850 €/mes. 
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Responde -e xustifica a resposta- ás seguintes cuestións:

1. (0,50 puntos)  Ten dereito Luís á prestación por nacemento e coidado de menor? En
caso afirmativo, indica a súa duración e calcula o importe da prestación. 
2. (0,50  puntos)Terá  dereito  á  prestación  por  nacemento  e  coidado  de  menor  tras  a
extinción do contrato? En caso afirmativo, calcula o importe da prestación.
3. (0,75 puntos)  Poderá solicitar a prestación por desemprego posteriormente? En caso
afirmativo, indica durante canto tempo percibiría a prestación, o prazo para solicitala e cal será
o importe diario da prestación de desemprego. 
4. (0,25 puntos) O período de baixa por paternidade de Luís tense en conta como período
de ocupación cotizada para acceder á prestación por desemprego?
5. (0,25 puntos) Se a muller de Luís non traballase, podería Luís gozar da prestación por
nacemento e coidado de menor?

BLOQUE 5 EMPRESA E ECONOMÍA
O presente bloque consta de 1 exercicio tendo unha cualificación total de 2,25 puntos.

1.- A empresa G.S.A, situada na Coruña, presenta a seguinte información relativa ás operacións
realizadas durante os catro trimestres do ano:

PRIMEIRO TRIMESTRE

A) Vende mercadorías a unha empresa K de Barcelona por 5.000€. Os gastos de transporte e
seguros, incluídos na factura, ascenden a 180€ e inclúense ademais 60€ de embalaxes con
facultade de devolución. Ao cliente fáiselle un desconto comercial do 2%.
Pasados  15  días,  a  empresa  K,  devólvelle  á  empresa  H  as  embalaxes  con  facultade  de
devolución.

B) Compra de mercadorías a Canadá por importe de 8.000€ cun desconto comercial do 2%. Os
gastos de transporte ascenden a 1000€, paga por seguros 100€ e por carga e descarga 120€.
Os dereitos de importación supoñen para a empresa un pago de 800€.

SEGUNDO  TRIMESTRE

Vende mercancías a unha empresa española por importe de 32.000€, cun 5% de desconto
comercial en factura.
Recibe devolucións de vendas por importe de 1.000€.
Compra mercadoría en España por valor de 14.000€.
Obtén un desconto por defectos de calidade dun lote das mercancías anteriores por importe de
200€.
Os soldos e as cotas á seguridade social do persoal ascenden a 5.200€.
O seguro do local da oficina ascende a 200€.
As subministracións consumidas durante o período ascenden a 660€.
Os gastos diversos ascenderon a 1.800€.
Compra dunha furgoneta de 20.000€ que se utiliza para fins empresariais e privados (ao 50%).
Os gastos por atención a clientes supoñen un importe de 400€.
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TERCEIRO TRIMESTRE

Venda de mercadorías a unha empresa española por importe de 38.000€.
Venda a unha empresa portuguesa por valor de 10.000€.
Compra mercadorías a unha empresa española por valor de 22.000€.
Compra mercadorías a unha empresa belga por valor de 12.000€.
As subministracións consumidas durante o período ascenden a 800€.

CUARTO TRIMESTRE

Venda de mercadorías a unha empresa española por importe de 25.000€.
Realiza os servizos de transporte das anteriores mercadorías, polo que factura 1.000€.
Os gastos relacionados coas anteriores actividades foron:

• compra de mercadorías, 1.000€
• gastos de persoal 5.000€
• gasolina: 200€
• gastos diversos: 100€

Venda o 10 de outubro de mercadorías á empresa J.S.A, situada en Cádiz, por importe de
2.000€. O 5 de outubro, a empresa J.S.A anticipara 500€. As mercancías entréganse o 14 de
outubro, a factura emítese o 31 de outubro e o pago realizarase o 1 de decembro.
Indica cando se devindica o IVE nesta operación.

PÍDESE:
1) (0,25 puntos) Liquidar o IVE do primeiro trimestre explicando como inflúe na base impoñible
cada operación.

2)  (0,25  puntos)  Liquidar  o  IVE  do segundo  trimestre  explicando  como se  calcula  a  base
impoñible.

3)  (0,25  puntos)  Liquidar  o  IVE  do  terceiro  trimestre  explicando  como  se  calcula  a  base
impoñible no caso das operacións intracomunitarias.
(0,25 puntos) Indica tamén cales son as obrigacións formais dos suxeitos pasivos que intervén
nas operacións intracomunitarias.

4) (0,25 puntos) Liquidar o IVE do cuarto trimestre.
(0,50 puntos) Explica  cando se produce a devindicación do IVE nas entregas de bens e nas 
importacións.
(0,50 puntos) Explica cando se produce a devindicación cando hai pagos anticipados, tanto en 
entrega de bens como en prestación de servizos.

TODAS AS OPERACIÓNS TRIBUTAN AO TIPO DO 21%.
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AS PERSOAS ASPIRANTES DEBERÁN SULIÑAR EXPRESAMENTE A OPCIÓN DE PROBA
SELECCIONADA.

Na resolución da proba as persoas aspirantes deberán respectar a orde dos bloques e dos
exercicios propostos dentro de cada bloque. Cando numeren as follas da proba para
introducilas no sobre, esa numeración deberase corresponder coa orde de bloques indicada.

BLOQUE 1 ORIENTACIÓN

O presente bloque consta de 4 exercicios tendo unha cualificación total de 1 punto.

1.- (0,25 puntos) As técnicas máis relevantes para a formación de grupos pola súa
popularidade son: Método Oxford e Método Collage. En que consisten? Explícaos.

2.- (0,25 puntos) Que se considera CICLO PLURILINGÜE a partir do curso 2021-22? Que
posibilidades ten un docente de FOL para impartir o seu módulo dentro dun ciclo plurilingüe en
lingua estranxeira?

3.- (0,25 puntos) Que é o Job Shadowing?

4.- (0,25 puntos) Que son a carta ECHE e a carta VET?

BLOQUE 2 PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

O presente bloque consta de 2 exercicios tendo unha cualificación total de 2,25 puntos.

1.- Quérese avaliar a exposición dun traballador dunha obra que realiza ou seu traballo

mediante unha retroexcavadora que dispón dunha pa e dun martelo pneumático. Utiliza

ambas ferramentas a tempos iguais durante 6 horas diarias de forma continuada,

producindo unha aceleración en cada eixe de:

Retroexcavadora con

pa

Retroexcavadora con

martelo pneumático
a wx. 0,5 m/s2 0,8 m/s2

a wy. 0,3 m/s2 0,5 m/s2

a wz. 0,5 m/s2 2,5 m/s2
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Pedir:

1. (0,75 ptos) Calcular a exposición diaria a vibracións da xornada laboral de 8 horas.
2. (0,5 ptos) É necesario tomar medidas? Xustifique a súa resposta.

2.- Nun edificio de dous andares, a planta baixa, diáfana con dous niveis, dispón dunha rampla
construída para salvar a diferenza de nivel de 70 cm e a súa lonxitude é de 6 metros, sen
pasamáns.

Ao primeiro andar accédese por escaleiras, con 12 chanzos, cunha pegada de 20 e un
ascensor de 15 cm. Conducen a un corredor, iluminado con 60 lux, onde hai 3 espazos de
oficina con ventás, polo que existe tanto iluminación natural coma artificial, cun nivel de
iluminación de 120 lux.

(1 punto) Analice se o edificio cumpre a normativa vixente e xustifique legalmente a resposta.

BLOQUE 3 LABORAL

O presente bloque consta de 1 exercicio tendo unha cualificación total de 2,25 puntos.

Responda ás seguintes cuestións en relación á distribución irregular da xornada de traballo

nunha empresa subcontratada na que os seus operarios prestan servizos na sede da principal:

1. (0,50 ptos.) Que 3 formas de actuación ten unha empresa á hora de fixar a distribución
irregular de traballo?

2. (0,25 ptos.) Que porcentaxe máxima de xornada se poderá distribuír irregularmente?
Pon un exemplo de aplicación.

3. (0,25 ptos.) A distribución irregular dá xornada debe facerse dentro do ano natural?
Xustifica a túa resposta.

4. (0,25 ptos.) Con que prazo de antelación debe coñecer un traballador o día e a hora de
aplicación da distribución irregular do traballo?

5. (0,50 ptos.) Que límites de descanso debe respectar como empresa con respecto á
distribución irregular do traballo?

6. (0,50 ptos.) Indique a obriga da empresa principal respecto ao rexistro horario.
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BLOQUE 4 SEGURIDADE SOCIAL

O presente bloque consta de 1 exercicio tendo unha cualificación total de 2,25 puntos.

Un traballador de 28 anos inicia a primeira relación laboral da súa vida con data 01/01/2020.
Pertence o grupo 2 de cotización á Seguridade Social e ten un fillo de dous anos.
Con data 14/02/2021 inicia un proceso de Incapacidade Temporal provocado por unha
enfermidade común (síndrome do o túnel carpiano no brazo esquerdo. Permanece nesta
situación até o 24/02/2021. A BCC (xaneiro 2021) ascendeu a 3360€; a BCP (xaneiro 2021)
sumou 3360€; durante xaneiro de 2021 non realizou ningunha hora extra e durante o ano
anterior á IT recibiu 625€ como retribución por horas extraordinarias.
O día 17/06/2021 inicia outro proceso de Incapacidade Temporal por enfermidade común
(síndrome do túnel carpiano no brazo esquerdo) permanecendo nesta situación até o día
22/07/2021. A BCC (maio 2021) ascendeu a 3475€; a BCP (maio 2021) sumou 3575€; durante
maio de 2021 recibiu 100€ en concepto de horas extra e durante o ano anterior á IT recibiu
775€ como pago por horas extraordinarias realizadas.
O día 30/06/2021 finaliza o seu contrato de traballo. A suma das BCP (sen horas extra) dos
últimos 180 días ascendeu a 20400€.
Explica e calcula:
a) (1,25 puntos) A prestación por Incapacidade Temporal que lle corresponde ao
traballador durante o segundo período de baixa (17/06/2021 a 22/07/2021).
b) (1 punto) A prestación por desemprego que lle corresponde durante o mes de
decembro de 2021.

BLOQUE 5 EMPRESA E ECONOMÍA

O presente bloque consta de 1 exercicio tendo unha cualificación total de 2,25 puntos

Bar de categoría especial (epígrafe IAE: 673.1) situado nun local alugado, no que desde a súa
apertura non ano 1995 traballaron co titular 3 persoas asalariadas a xornada completa segundo
o Convenio Colectivo do sector, que fixa unha xornada laboral de 1.800 horas anuais. O titular
non desenvolve ningunha outra actividade económica.

No exercicio anterior (2019), o número de unidades do módulo "persoal asalariado" ascendeu a
3 persoas. No exercicio 2020 como consecuencia da situación de emerxencia sanitaria
provocada pola Covid-19 e as diversas medidas adoptadas ante esta situación, os datos para
ter en conta son os seguintes:

a) A actividade económica estivo suspendida durante a declaración do estado de alarma desde
o 14 de marzo ata o 20 de xuño de 2020 e desde o 4 de novembro ata o 5 de decembro de
2020, período no que se decretou o peche da hostalería pola autoridade competente da
comunidade autónoma onde se empraza o bar.
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b) Polo peche do bar durante a declaración do estado de alarma o titular solicitou e obtivo a
prestación extraordinaria por cesamento de actividade por un importe de 1.400 euros.

c) Polo que se refire aos seus tres traballadores, de acordo co Real Decreto-lei 8/2020, do 17
de marzo, solicitou e foille recoñecido un ERTE por forza maior de suspensión dos contratos de
traballo, que produciu efecto desde o 14 de marzo de 2020. Posteriormente, o 1 de xullo
reincorporou a un dos traballadores continuando os outros dous en ERTE ao 31 de decembro
de 2020.

O titular non pode fixar exactamente as horas traballadas polo que debe calcularse para cada
traballador, tendo en conta a súa situación no ERTE e os días en que estivo declarado o estado
de alarma no primeiro semestre de 2020, así como polos días do segundo semestre de 2020
nos que se suspendeu o exercicio da actividade polas autoridades competentes da comunidade
autónoma, o número de horas que non traballaron.

d) A lonxitude da barra do bar é de 10 metros e no mesmo hai autorizadas 8 mesas para catro
persoas.

e) Do inmobilizado afecto á actividade o titular unicamente conserva facturas da cafeteira, unha
vitrina térmica, a instalación de aire acondicionado e as 8 mesas coas súas cadeiras. Os datos
que figuran no seu libro rexistro de bens de investimento son os seguintes:

Para a amortización da cafeteira, a vitrina térmica e a instalación de aire acondicionado
emprégase o coeficiente de amortización lineal máximo, que é o 25%.

f) Para substituír as mesas e cadeiras do establecemento, o titular o día 1 de febreiro de 2020
adquiriu 8 mesas e 32 cadeiras novas por 2.400,00 euros. Devandito mobiliario foi instalado no
bar o día 15 do citado mes.

Dado que o valor unitario deste mobiliario inferior a 601,01 euros e que, ademais, o importe
global dos elementos patrimoniais novos adquiridos no ano 2020 non supera a cantidade de
3.005,06 euros, as mesas e cadeiras novas poden amortizarse libremente.

O mobiliario vello vendeuno por 510 euros.

g) O día 10 de agosto de 2020 produciuse unha inundación no bar, ocasionando danos cuxa
reparación ascendeu a 1.200,00 euros, sen que a póliza de seguro do titular cubrise o
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mencionado risco. O día 1 de setembro, o titular da actividade presentou escrito na
Administración da Axencia Tributaria correspondente ao seu domicilio fiscal, comunicando os
referidos feitos e achegando factura das reparacións efectuadas xunto ao documento
acreditativo da inundación expedido polo servizo de bombeiros da localidade. Polos servizos
competentes da Administración da Axencia Tributaria verificouse a certeza da causa que
motivou o gasto extraordinario e a súa contía.

h) O contribuínte non obtivo outras rendas no exercicio.

i) O rendemento anual por unidade antes de amortización establecido na Orde HAC/1164/2019,
do 22 de novembro (BOE do 30), é o seguinte:

En base a estes datos, calcule o rendemento neto reducido total da actividade.
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