
 

 

Temari laborals A1 MEDICINA DEL ASSISTENCIAL 

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: obligacions de 
transparència i límits a les obligacions de transparència, la informació pública i el dret 
d’accés; límits i accés parcial a la informació pública: principis, proporcionalitat i temporalitat. 
Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. 
  
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. Organització territorial. Els drets fonamentals i les llibertats 
públiques. 
  
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  
Funcions i composició d’altres institucions de la Generalitat: Sindicatura de comptes, Síndic 
de greuges i la Comissió de garanties estatutàries.  
 
Tema 7  
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 8  
Institucions de la Unió Europea: definició i funcions del Parlament, del Consell d’Europa, de 
la Comissió Europea, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Banc Central Europeu.  
 
Tema 9  
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, dret d’accés als serveis i a la informació pública. Administració electrònica: 
concepte, principis, i beneficis per a la ciutadania i per a les administracions. 
  
Tema 10  
Procediment administratiu comú de les administracions públiques: concepte d'interessat, 
drets de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques, dret i 
obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques; requisits dels 



 

actes administratius: producció i contingut, motivació, i forma; el silenci administratiu, recurs 
d’alçada, recurs de reposició.  
 
Tema 11  
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. 
Mobilitat i concurs de canvi de destinació. Modificacions substancials de condicions de 
treball. 
  
Tema 12  
Condicions de treball del personal laboral de la Generalitat de Catalunya: jornada, horaris, 
permisos, llicències. Condicions econòmiques i retribucions. Suspensió del contracte. El 
règim disciplinari. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
  
Tema 13  
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. Classes de personal al servei de les administracions 
públiques. 
  
Tema 14  
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. Protocol 
que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions 
públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia: 
el deure d’intervenció, la infracció administrativa, la infracció laboral i el indicis de delicte. 
  
Tema 15  
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 16  
Drets de representació col·lectiva i de reunió del personal laboral de l’Administració de la 
Generalitat. Delegats de personal, comitès d’empresa territorial i comitès Inter-centres: 
composició i funcions. 

TEMARI ESPECÍFIC - MEDICINA RESIDÈNCIES DE GENT GRAN I CENTRES PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 

Tema 17 
El Sistema Català de Serveis Socials. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. El 
Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials.   
 
Tema 18  
Els serveis per a l’atenció i promoció de l’autonomia. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 
Model català d’atenció sociosanitària.  
  
Tema 19  
Geriatria i gerontologia. El procés de l’envelliment. Malalties més prevalents a la vellesa. 
Nivells assistencials en geriatria. Control de símptomes.   

  

 



 

Tema 20 
Atenció multidisciplinar en el pacient geriàtric. Valoració geriàtrica integral. Instruments de 
valoració. Pla individual d’atenció integral (PIAI).  
  
Tema 21 
L'alimentació de la gent gran. Característiques de l'alimentació equilibrada i saludable. La 
ingesta d'aliments segons les necessitats nutricionals i alimentàries de la gent gran.   
  
Tema 22 
Canvis fisiològics en el procés d'envelliment, dificultat de deglució i disfàgia. Tipus de dietes 
habituals en les residències de gent gran.  
  
Tema 23 
Psicogeriatria, síndromes demencials, trastorns del comportament, de l’afectivitat, malalties 
mentals en la vellesa.   
  
Tema 24 
Epidemiologia de les malalties neurodegeneratives. Malaltia d’Alzheimer. Malaltia de 
Parkinson. Tractament i abrodatge.  
  
Tema 25 
Cures pal·liatives en malalties no oncològiques, oncogeriatria, control de símptomes.   
  
Tema 26 
Mobilitzacions, contencions i transferències. Prevenció d'accidents. Atenció a malalts 
terminals. Acompanyament a la mort i al dol.  
  
Tema 27 
Les principals síndromes geriàtriques. Immobilitat. Inestabilitat i caigudes. Incontinències.  
  
Tema 28 
Úlceres per pressió: Causes i conseqüències. Prevenció. Tractament.  
  
Tema 29 
Malaltia degenerativa articular. Infeccions osteoarticulars. Patologies reumàtiques 
inflamatòries. Manifestacions clíniques i repercussions funcionals. Diagnòstic i tractament 
mèdic. Aspectes quirúrgics.  
  
Tema 30 
Fractura de maluc i fractures vertebrals en les persones grans. Osteoporosi. Etiologia, 
conseqüències i complicacions. Cirurgia del maluc. Estratègies preventives.  
  
Tema 31 
La farmacologia en geriatria. Polifarmàcia i iatrogènia, maneig de psicofàrmacs, interaccions 
medicamentoses. Teràpies no farmacològiques (rehabilitació, teràpies cognitives, animació 
terapèutica, teràpia ocupacional).  
  
Tema 32 
La farmacologia en geriatria. Edat i resposta dels fàrmacs. Peculiaritats clíniques del seu ús. 
Compliment terapèutic. Els psicofàrmacs en geriatria. Reaccions adverses.  
 
Tema 33 
Ètica i deontologia en el treball amb la gent gran. Maltractament i prevenció de la violència 
a la gent gran en institucions: factors de risc. Treball interdisciplinari en centres residencials 
per a la gent gran: PIAI.  
  
 



 

Tema 34 
Infància i adolescència. La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l'adolescència. 
 
Tema 35 
La xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública en l’àrea d’atenció a la infància 
i l’adolescència. Procés de diagnòstic en un centre d’acolliment.  
  
Tema 36 
El procés de desenvolupament de l’infant i l’adolescent des de la vessant sanitària. Protocols 
de la infància sana. Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat 
pediàtrica. Vacunacions.   
  
Tema 37 
Protocol d’atenció a infants i adolescents migrants. La detecció de factors de risc i 
protocol·lització d’activitats.   
  
Tema 38 
Patologies més prevalents dels infants i adolescents en els centres residencials de la 
Generalitat de Catalunya.  
  
Tema 39 
Psiquiatria de la infància i l’adolescència. Fisiopatologia de l’adaptació psicosocial. Educació 
sanitària. Atencions sanitàries. Problemes psicosocials. Conductes de risc. Psicopatologia 
juvenil. L’immigrant adolescent, aspectes de salut física i psicològica més rellevants.  
  
Tema 40 
Trastorns d'ansietat. Conductes agressives i oposicionistes. Trastorns de la ingestió i la 
conducta alimentària en la infància. Problemes i trastorns de la son. Trastorns de les 
habilitats motores.  
  
Tema 41 
Assessorament mèdic i sanitari als equips d’atenció a la infància i l’adolescència, als equips 
educatius dels centres d’acollida, residencials educatius, d’educació intensiva i en matèria 
d’adopció.  
  
Tema 42 
Ètica i deontologia aplicada en el treball amb infants i adolescents. Els maltractaments en la 
infància i l’adolescència. Tipus de maltractament. Detecció i valoració dels maltractaments.   
  
Tema 43 
Conseqüències del maltractament. Indicadors. Protocols. Credibilitat del testimoni infantil.  
  
Tema 44 
Discapacitat. La Convenció Internacional de Dret de les persones amb discapacitat. La 
classificació internacional del funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (CIF) i altra 
normativa de referència.   
  
Tema 45 
Normativa vigent de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de 
discapacitat. Els centres d’atenció a persones amb discapacitat. L’equip de professionals 
avaluadors del grau de la discapacitat.  
  
Tema 46 
La definició de la discapacitat, graus i classes. Valoració de la discapacitat. Com es valora 
el grau de la discapacitat. Principis claus de la valoració. Criteris de provisionalitat. Barems 
de valoració.  



 

Tema 47 
Capítols específics de la valoració segons els diversos factors mèdics. Les particularitats de 
la valoració de la discapacitat en infants i adolescents de 0 a 16 anys.   
  
Tema 48 
Procediment administratiu en relació a la valoració del grau de discapacitat (requeriments, 
resolució de grau, revisions, reclamacions, criteris de provisionalitat).  
  
Tema 49 
Introducció general a la psicomotricitat: concepte de psicomotricitat i reeducació psicomotriu. 
Avaluació psicomotriu: l'entrevista i l'observació psicomotriu  
  
Tema 50 
La cognició. Els processos cognitius. Principals àrees de la cognició. La percepció, el procés 
perceptiu i el desenvolupament de la percepció. Modalitats sensorials.  
  


