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ANNEX I
BLOC GENERAL

I Dret Constitucional i dret autonòmic

1. La Constitució espanyola de 1978: característiques, estructura i reforma. Els principis constitucionals: 
els drets fonamentals i les llibertats públiques. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble.

2. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: Estructura, contingut i principis fonamentals. Drets 
dels valencians i valencianes. Les institucions de la Generalitat. Les competències de la Comunitat 
Valenciana en l'Estatut d'Autonomia. Procediment de reforma de l'Estatut.

3. Llei  de  Govern  Valencià:  El  president  de  la  Generalitat.  Els  consellers.  L'Administració  de  la 
Generalitat. Organització, competència i estructura. Organització territorial de les conselleries.

II Dret administratiu

4. La Llei  de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i  del  Procediment Administratiu Comú: 
objecte i àmbit d'aplicació. Principis generals. Drets dels ciutadans. Els actes administratius. La revisió 
dels actes en via administrativa.

5. El procediment administratiu: concepte i fases. Recursos administratius. Les reclamacions prèvies a 
l'exercici  d'accions civils  i  laborals.  La jurisdicció contenciosa administrativa:  les parts,  objecte  del 
recurs i procediments.

III Funció pública

6. La Llei de la Funció Pública Valenciana. Normativa de desplegament en matèria de personal.  . El 
personal al  servici de la Generalitat.  La seua classificació. Adquisició i  perduda de la condició de 
funcionari. Situacions administratives. Promoció i carrera administrativa. Provisió dels llocs de treball.

7. El personal laboral de la Generalitat. Conveni col·lectiu: classificació professional, provisió de vacants, 
trasllat, promoció i nou ingrés, suspensió, absentisme i control horari.

8. Règim de Seguretat Social del personal al servici de l'administració del Govern Valencià. Els òrgans 
de  representació  i  la  negociació  col·lectiva  del  personal  laboral.  La  Llei  de  Prevenció  de  Riscos 
Laborals.

BLOC ESPECÍFIC

1. L'auxiliar de clínica. Competències i contingut del seu treball. La relació auxiliar pacient. L'auxiliar dins 
de l'equip multiprofessional.

2. Cures  higièniques.  Mètodes  que  ha  d'utilitzar  el  personal  sanitari  per  a  evitar  la  transmissió 
d'infeccions.

3. Ulceres per decúbit. Prevenció i assistència. Cures especials i mobilització del pacient enllitat.
4. Nocions bàsiques de l'aparell locomotor. Cures en la deambulació, mobilització i transport.
5. Nocions bàsiques de l'aparell respiratori. Prevenció d'accidents per obstrucció de vies altes. Conducta 

que s'ha de seguir  l'auxiliar de clínica, davant dels accidents fins a l'arribada del  ATS o diplomat 
d'infermeria.

6. Medicaments. Tipus i vies d'administració. Psicofàrmacs. Ènemes: Tipus. Prevenció d'intoxicacions. 
Observació i control en la seua administració.

7. Material sanitari: Tipus. Neteja i esterilització. L'ajuda al professional tècnic. Presa de temperatura i 
assistència davant de les alteracions.

Alacant: Glorieta Poeta Vicente Mogica, 5-12   03005   Tel 965133393   Fax 965126626
Castelló: Marqués de Valverde, 8   12003   Tel 964269094   Fax 964232952

València: Juan de Mena, 18   46008   Tel 963919155   Fax 963924334



SINDICAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA VALENCIANA

INTERSINDICAL VALENCIANA
www.stapv.intersindical.org

8. El pacient en fase terminal. Principal necessitada atenció. Atenció després de la defunció.
9. Demència  senil.  Tipus.  Manifestacions.  Normes  generals  a  tindre  en  compte  en  l'assistència  als 

malalts dements.
10. La teràpia ocupacional. Objectius. Les activitats de la vida diària. Rehabilitació. Ludoterapia.
11. Conducta que s'ha de seguir per l'auxiliar de clínica amb pacients agitats, agressius, amb idees de 

suïcidi i epilèptics durant les crisis convulsives.
12. El  procés  d'envelliment:  Envelliment  normal  i  envelliment  patològic.  Accidents  més  freqüents  en 

l'ancià. La seua prevenció.
13. Materials tèxtils. Teixits i les seues classes. Freqüència en el canvi de roba de l'usuari.
14. Sistema de distribució de menjar, cadena calenta, cadena freda. Característiques, mitjans, avantatges 

i inconvenients. Fonaments de dietètica. Neteja dels utensilis utilitzats en les menjars. Materials de 
neteja. Magatzematge i control.
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