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GRUP D
Administració Especial

Cuidadors

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 del valencians i valencianes. Les institucions 
de  la  Generalitat  Valenciana.  Les  competències  de  la  Comunitat 
Valenciana. Procediment de reforma de l'estatut.

3. Llei  de  Govern  Valencià:  el  president  de  la  Generalitat  Valenciana.  Els 
consellers.  L'administració  de  la  Generalitat  Valenciana.  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 Comuns: 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 servei de la Generalitat Valenciana. La 
seua  classificació.  Adquisició  i  pèrdua  de  la  condició  de  funcionari. 
Situacions administratives. Promoció i carrera administrativa. Provisió dels 
llocs de treball.

7. Drets  i  deures  dels  funcionaris  públics.  Retribucions  i  indemnitzacions. 
Incompatibilitats. Règim disciplinari.

8. Règim de Seguretat  Social  del  personal  al  servei  de  l'administració  del 
Govern Valencià. Els òrgans de representació i la negociació col·lectiva del 
personal funcionari. La Llei de prevenció de riscos laborals.
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Bloc específic

1. El sistema de serveis socials a la Comunitat Valenciana. Llei 5/1997, de 25 
de juny, de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.

2. Normativa bàsica en matèria d'integració de persones amb discapacitat.
3. Programes per al desenvolupament d'habilitats d'autonomia personal en la 

vida diària.
4. Centres i programes d'Atenció per a l'Intern. Avaluació de les necessitats 

de l'intern.
5. Prevenció  d'accidents  i  primers  auxilis.  Normes  d'actuació  en situacions 

d'emergència.
6. Cures  bàsiques.  Promoció  de  les  activitats  del  vida  diària  i  teràpia 

ocupacional.
7. Persones  amb  discapacitat:  concepte  i  etiologia.  Discapacitat  física, 

discapacitat psíquica, discapacitat sensorial.
8. Funcions del cuidador en diferents institucions dirigides a persones amb 

discapacitat: residències, centres de dia, habitatges tutelats.
9. El  treball  en  equip  en  un  centre  sociosanitari.  Programació 

psicopedagògica dirigida a persones amb discapacitat psíquica.
10.El  paper  del  cuidador  en activitats  d'oci  i  temps  lliure.  Prevenció  de la 

salut del cuidador: educació postural, trastorns de la veu, estrés laboral.
11.Recursos  existents  en  l'actualitat  dirigits  a  persones  amb  discapacitat 

psíquica.
12.Actuacions  del  cuidador  en  cas  d'urgència:  crisis  epilèptiques, 

entravessaments, cremades, traumatismes.
13.Necessitats posturals de l'usuari d'un servei assistencial: posició corporal, 

canvis posturals, mobilitzacions, trasllat de l'usuari, tipus de llit.
14.Necessitats  higièniques:  atenció  de  la  boca,  cabell,  ulls,  ungles,  pell, 

genitals i úlceres de decúbit. Alimentació i nutrició: tipus de dietes.
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