
GRUP C

Educador d'Educació Especial

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.

Procediment  de  reforma  de  l'Estatut.  Les  competències  de  la  Comunitat  Valenciana  en  l'Estatut

d'Autonomia. Les Corts Valencianes: el president, òrgans de govern i funcions. Altres institucions de la

Generalitat Valenciana.

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 La Unió Europea.

4. La Unió Europea. Les institucions de la Unió Europea: el Consell de Ministres. La Comissió Europea. El

Parlament Europeu.

III Dret administratiu.

5. 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.

6. 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.

7.  La  potestat  sancionadora.  La  responsabilitat  patrimonial  de  l'administració.  Els  contractes  de

l'administració: concepte. Tipus. El procediment de contractació.

IV Funció pública.

8.  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.

9.  Drets  i  deures  dels  funcionaris  públics.  Retribucions  i  indemnitzacions.  Incompatibilitats.  Règim

disciplinari.

10. 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.



Bloc específic

1. Legislació bàsica en matèria d'educació especial. Normativa de desplegament.

2. Principis d'integració escolar, laboral i social. Llei d'Integració Social dels Minusvàlids.

3. El desenvolupament evolutiu en la infància i l'adolescència. El rol de l'educador d'educació especial

dins de l'escola.

4. Característiques del deficient motòric. L'atenció de l'educador a l'alumnat, amb necessitats educatives

especials de tipus motòric.

5. Característiques de l'alumnat amb discapacitat sensorial. L'atenció de l'educador d'educació especial a

l'alumnat amb discapacitat sensorial.

6. Característiques de l'alumnat amb autisme, trastorns de personalitat i altres trastorns generalitzats del

desenvolupament. L'atenció de l'educador a l'alumnat amb autisme i la resta de trastorns.

7. Característiques de l'alumnat amb retard mental. L'atenció de l'educador a l'alumnat amb retard mental.

8. El paper de l'educador d'educació especial en l'aplicació de programes de modificació de conducta.

Tècniques bàsiques.

9. El desenvolupament de la comunicació. El llenguatge oral. Aspectes de la comunicació augmentativa i

alternativa.

10.  L'observació  de  conductes  com  a  instrument  de  recollida  de  dades.  Procediments  de  registre.

Intervenció de l'educador amb l'alumnat, amb necessitats educatives especials.

11. Intervenció de l'educador d'educació especial en l'aplicació de programes relacionats amb els hàbits

d'alimentació.

12. Intervenció de l'educador en l'aplicació de programes d'habilitats d'autonomia personal.

13. Intervenció de l'educador en l'aplicació de programes de control d'esfínters i en programes d'higiene i

neteja personal.

14. Intervenció de l'educador en l'aplicació de programes d'habilitats bàsiques d'interacció social.

15. El paper de l'educador en els trasllats necessaris de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Atenció, vigilància i atenció d'aquest en els períodes de recreació i menjador.

16. Col·laboració de l'educador amb el tutor, els mestres d'educació especial, i amb els professionals de

suport  i  assessorament  en les  activitats  que haja  de realitzar  l'alumnat,  amb necessitats  educatives

especials. Importància del treball en equip.

17.  Col·laboració de l'educador en l'execució de les adaptacions curriculars  individualitzades i en els

programes individuals de l'alumnat, amb necessitats educatives especials.

18. Coordinació amb el professorat en el seguiment de les adaptacions curriculars individuals i  en el

desenvolupament  dels  alumnes  amb  necessitats  educatives  especials,  en  qüestions  referides  a

l'autonomia personal, social i habilitats motores. Informació sobre la programació i seguiment.

19. Coordinació de l'educador amb els professionals de suport en l'adaptació i ús de materials, i ajudes

tècniques de l'alumnat amb necessitats educatives especials que necessite.

20. Ajudes tècniques i materials per a afavorir  l'autonomia dels alumnes, amb necessitats educatives

especials. L'educador en les activitats de joc i temps lliure.

21.  Tècniques  de  prevenció  d'accidents  i  primers  auxilis,  en  l'alumnat  amb  necessitats  educatives

especials. Coneixement de les cures auxiliars. Mesures higièniques de caràcter general.


