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A.Analizar a lexislación que regula os exames de lingua no 
emprego público de Galicia.

B.Decidir, dentro dese marco legal, cal sería o exame idóneo

C.Fornecer ferramentas e estratexias e desenvolver habilidades
para levalo a cabo

C.1 Elaborar exames
C.2 Avaliar exames

Obxectivos do curso



Análise lexislativa

A



Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia

Artigo 7

1. O galego, como lingua propia de Galicia, éo tamén da súa
Administración local. As convocatorias de sesións, ordes do
día, mocións, votos particulares, propostas de acordo, dictames
das comisións informativas, actas, notificacións, recursos,
escrituras públicas, comparecencias xudiciais e tódolos actos
de carácter público ou administrativo que se realicen por
escrito en nome das corporacións locais redactaranse en lingua
galega.

2. Sen prexuízo do disposto no apartado anterior, tales
entidades poden facelo, ademais, na outra lingua oficial, o
castelán.

3. A Xunta de Galicia impulsará o proceso de incorporación da
lingua galega na Administración local, especialmente a través
de programas de formación de funcionarios das entidades
locais en lingua galega.



Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia

Artigo 33

Para garanti-lo dereito dos administrados ó uso do
galego nas súas relacións coa Administración
Pública no ámbito da Comunidade Autónoma, nas
probas selectivas que se realicen para o acceso ás
prazas da Administración Autónoma terase en conta
o coñecemento da lingua galega.

Presidente Fernando González Laxe



Lei 8/1992, do 24 de xullo, pola que se modifica o artigo 33 da Lei 
4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia, sobre a 
obrigatoriedade de acredita-lo coñecemento da lingua galega nas 
probas selectivas para o acceso á función pública de Galicia

Artigo 33

Para darlle cumprimento á normalización do idioma galego no eido
da Administración pública en Galicia e para garanti-lo dereito dos
administrados ó uso do galego nas relacións coa Administración
pública no ámbito da Comunidade Autónoma e maila promoción
do uso normal do galego por parte dos poderes públicos de
Galicia, que determina o artigo 6.3 da Lei de normalización
lingüística, nas probas selectivas que se realicen para o acceso ás
prazas da Administración autonómica terá que demostrarse o
coñecemento da lingua galega.

Presidente Manuel Fraga Iribarne



Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei da función pública de Galicia

Artigo 35

Para lle dar cumprimento á normalización do idioma galego na
Administración pública de Galicia e para garantir o dereito das
administradas e dos administrados ao uso da lingua propia de Galicia
nas relacións coa Administración pública no ámbito da comunidade
autónoma, e en cumprimento da obriga de promover o uso normal do
galego por parte dos poderes públicos de Galicia que determina o
artigo 6.3º da Lei de normalización lingüística, nas probas selectivas
que se realicen para o acceso ás prazas da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia, e nas entidades locais de Galicia,
terase que demostrar o coñecemento da lingua galega. Para estes
efectos, as bases das convocatorias establecerán que unha ou máis
das probas do proceso selectivo se deberán realizar exclusivamente en
lingua galega, e iso sen prexuízo doutras probas adicionais, que se
puidesen prever, para aqueles postos de traballo que requiran un
especial coñecemento da lingua galega.

Presidente Emilio Pérez Touriño



Lei 2/2009, do 23 de xuño, de modificación do texto refundido da Lei da 
función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 
de marzo

Artigo 35

A Administración garantirá os dereitos constitucionais e lingüísticos das
cidadás e dos cidadáns galegos, tanto respecto do galego, como lingua
propia de Galicia, coma do castelán, lingua oficial en Galicia. Para lle dar
cumprimento á normalización do idioma galego na Administración
pública de Galicia e para garantir o dereito das administradas e dos
administrados ao uso do galego nas relacións coa Administración
pública no ámbito da comunidade autónoma, e a promoción do uso
normal do galego por parte dos poderes públicos de Galicia, que
determina o artigo 6.3º da Lei de normalización lingüística, nas probas
selectivas que se realicen para o acceso ás prazas da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades locais de Galicia
incluirase un exame de galego, agás para aqueles que acrediten o
coñecemento da lingua galega conforme a normativa vixente. As bases
das convocatorias dos procesos selectivos establecerán o carácter e a
valoración deste exame. Todo isto sen prexuízo daquelas probas que
teñan que realizarse en galego para aquelas prazas que requiran un
especial coñecemento da lingua galega.

Presidente Alberto Núñez Feijoo



Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

Artigo 51. Requisitos lingüísticos

1. As administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei garantirán os
dereitos constitucionais e lingüísticos das persoas, tanto respecto do galego, como
lingua propia e oficial de Galicia, coma do castelán, lingua oficial en Galicia.

2. Para os efectos do previsto neste artigo, para lle dar 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 conforme a normativa vixente. As bases das convocatorias dos procesos
selectivos establecerán o carácter e, de ser o caso, a valoración do coñecemento da
lingua galega.

3. Nos demais exercicios das devanditas probas selectivas, as persoas aspirantes
teñen dereito a elixir libremente a lingua oficial da Comunidade Autónoma en que os
desexan realizar, o que comporta así mesmo o dereito a recibir na mesma lingua os
enunciados dos exercicios, agás no caso das probas que se teñan que realizar en
galego para aqueles postos que requiran un especial coñecemento desa lingua.

Presidente Alberto Núñez Feijoo



• garantir os dereitos constitucionais e
lingüísticos das persoas
• facer un exame de galego para aqueles
que non acrediten o seu coñecemento
• ofrecer versión en galego e castelán
das probas, con excepcións

Obrigas



• o seu carácter e valoración (eliminatorio
ou de méritos)
• o lugar que debe ocupar o exame no
conxunto da oposición
• o modelo de exame que se queira
empregar (duración e características)

Marxe de manobra
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