
 

 

 
Temari laborals B1 Terapeuta Ocupacional 
 
PART COMUNA 
 
Tema 1   
Codi ètic del servei públic de Catalunya: valors inherents al servei públic i valors relacionats 
amb les actuacions dels servidors públics. El dret de la ciutadania a una bona administració 
i a serveis públics de qualitat. 
 
Tema 2   
La llei de transparència i l’accés a la informació pública a Catalunya: la informació pública i 
el dret d’accés; límits i accés parcial a la informació pública: principis, límits al dret d’accés, 
proporcionalitat i temporalitat. 
   
Tema 3   
Dades de caràcter personal i dades especialment protegides. El consentiment. El dret 
d'informació. Els drets de les persones interessades. Tipus d’infraccions i la seva prescripció. 
Llei de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades: definició i funcions. 
   
Tema 4   
Marc constitucional: estructura i funcions dels òrgans que integren el poder legislatiu, el 
poder executiu i el poder judicial. Institucions de la Unió Europea: definició i funcions del 
Parlament, el Consell d’Europa i la Comissió Europea.   
 
Tema 5   
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: drets i deures de l’àmbit civil i social, tipologia de les 
competències. El Govern de la Generalitat de Catalunya. El Parlament de Catalunya: 
funcions, composició i organització.   
 
Tema 6   
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya: estructura administrativa dels 
departaments, les unitats directives i l’organització administrativa territorial. La competència 
administrativa. El sector públic de la Generalitat: consorcis, fundacions i empreses 
públiques.   
 
Tema 7   
El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l'Administració: dret a la no-
discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i drets relatius als mitjans 
electrònics. Administració electrònica: concepte, principis, i els beneficis per a la ciutadania 
i per a les administracions.   
 
Tema 8   
Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació 
professional. Organització del treball. Selecció de personal, contractació i període de prova. 
Concursos de canvi de destinació. Modificacions substancials de condicions de treball.  
 
Tema 9   
Condicions de treball del personal laboral de la Generalitat de Catalunya: jornada, horaris, 
llicències, retribucions bàsiques i complementàries, supòsits de suspensió del contracte i 
tipologia de faltes i les seves sancions dins del règim disciplinari. Règim d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: activitats 
compatibles.   



 

 

Tema 10   

L’Estatut Bàsic de l’empleat públic: Drets individuals i drets individuals exercits 
col·lectivament. Deures de l’empleat públic: codi de conducta, principi ètics i principis de 
conducta del empleats públics. La igualtat efectiva de dones i homes a Catalunya: plans 
d'igualtat de dones i homes del sector públic i polítiques d'igualtat efectiva de dones i homes 
en la funció pública.   
  
Tema 11   
La prevenció de riscos laborals: obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de 
riscos. Seguretat i salut laboral: definició de risc laboral, definició d’accident laboral i les 
seves tipologies, i definició de malaltia professional. Definició i utilitat dels equips de 
protecció individual. Primers auxilis: protegir, avisar i socórrer. Funcions del servei de 
prevenció i salut laboral. Competències i facultats dels comitès de seguretat i salut laboral   
 
Tema 12 
Drets de representació col·lectiva i de reunió del personal laboral de l’Administració de la 
Generalitat. 

  
PART GENERAL I ESPECÍFICA  
 
Tema 13  
El Departament de Drets Socials: estructura i competències.  
 
Tema 14  
El Sistema Català de Serveis Socials. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. La 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les 
persones de dependència.  
 
Tema 15  
El Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de serveis socials. 
Prestacions de la xarxa de serveis socials d'atenció pública.  
 
Tema 16  
Definició dels Serveis de centres residencials i serveis d'acolliment diürn de centres de dia 
per a gent gran. Modalitats, objectius, funcions, destinataris i personal.  
 
Tema 17  
Situacions de dependència. La valoració de les situacions de dependència: el barem de 
valoració de dependència i l'escala de valoració específica. 
 
Tema 18  
Les persones amb discapacitat. Definició i classificació de les discapacitats.  
 
Tema 19  
L'ètica a l'atenció a les persones a les residències de gent gran. Maltractament a la gent gran 
en l’àmbit institucional. Confidencialitat i protecció de dades.  
 
Tema 20  
Conceptes de terapeuta ocupacional (la persona, l'entorn i l'activitat). Objectius de la 
intervenció de la teràpia ocupacional. Funcions, actituds i habilitats del terapeuta 
ocupacional.  
 
 



 

 

Tema 21  

Models i marcs de referència de la Teràpia Ocupacional. Àrees d'intervenció segons el Model 
de Kathlyn Reed i Sharon Nelson Sanderson.  
 
Tema 22  
Modificació i adaptació de les activitats per a la intervenció terapèutica. Tècniques 
específiques d'atenció a la gent gran. Anàlisi dels aspectes de les persones que involucren 
l'activitat.  
 
Tema 23  
Els principals síndromes geriàtrics. Immobilitat. Inestabilitat i caigudes. Incontinència urinària 
i fecal. Deteriorament cognitiu.  
 
Tema 24  
Intervenció de teràpia ocupacional en les patologies invalidants més freqüents en la gent 
gran.  
 
Tema 25  
Els ajuts tècnics i la teràpia ocupacional. Ajudes tècniques per a la mobilitat. Ajudes 
tècniques per a les transferències. Ajudes tècniques per a les activitats de la vida diària. 
Ajudes tècniques per a la sedestació. Mesures preventives. Noves tecnologies.  
 
Tema 26  
L'ortesis. Coneixement anatòmics i funcionals de l'extremitat superior. El material, 
l'equipament i els mitjans de posicionament i les ortesi. El disseny, la confecció i l'adaptació 
de les ortesi més freqüents.  
 
Tema 27  
Pròtesis. Tipus de pròtesis. Teràpia Ocupacional en l'amputació y reemplaçament protèsic. 
 
Tema 28  
Espais i mesures per a la modificació de l'entorn. Ergonomia i adequació de l'entorn. 
Desorientació de la persona gran. Adaptabilitat del medi i senyalització.  
 
Tema 29  
Habilitats socials en persones amb patologies mentals. intervenció des de la teràpia 
ocupacional.  
 
Tema 30  
Metodologia de treball. Les tècniques de comunicació i de relació terapèutica. La 
metodologia de consultor en ajudes tècniques i adaptacions terapèutiques. La metodologia i 
les tècniques en investigació i treballs de recerca.  
 
Tema 31  
Metodologia de millora de la qualitat en un servei de teràpia ocupacional en una residencia 
de gen gran: l'activitat com a mitja terapèutic (planificació, organització, objectius) i el 
funcionament.  
 
Tema 32  
Funcions del terapeuta ocupacional en relació amb les persones usuàries, família o persona 
de referència. Teràpia ocupacional aplicada a les activitats de la vida diària bàsiques, 
instrumentals i funcionals en la persona gran: conceptes i paper del terapeuta ocupacional 
en la seva reeducació dins i fora del medi residencial.  



 

 

Tema 33  

Funcions del terapeuta ocupacional en relació amb l'equip interdisciplinari. El treball 
interdisciplinari. El Pla individual d'atenció interdisciplinària dirigida a cobrir les activitats de 
la vida diària i fer-ne el seguiment. L'atenció centrada a la persona i la programació 
d'activitats per part de l'equip interdisciplinari.  
 
Tema 34  
Els procediments i registres dels centres assistits. Els registres d’incontinències, de lesions 
per pressió, de caigudes, de mesures de contenció, d'higiene del resident, de medicació i de 
participació en activitats.  
 
Tema 35  
Els equips de protecció individual i les mesures de protecció bàsiques i generals en casos 
de risc biològic. 


