
GRUP B

Fisioterapeuta

ANNEX I

Bloc general

I.  Dret constitucional i organització administrativa.  

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. La corona. Les Corts Generals. Les cambres. La seua regulació en la Constitució espanyola.

3.  El  Govern.  El  president  del  Govern.  El  Consell  de  Ministres.  L'administració  pública:  principis

constitucionals que la informen. l'administració general  de l'estat:  òrgans centrals i  òrgans territorials.

L'administració perifèrica de l'estat. L'administració general de l'estat en l'exterior.

4.  El  poder judicial.  La regulació  constitucional  de la  justícia.  El  Consell  General  del  Poder Judicial:

composició i funcions.

5. L'administració local: regulació constitucional i entitats que la integren.

II Dret autonòmic.

6.  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.

7. Les Corts Valencianes. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Jurídic Consultiu.

El Consell Valencià de Cultura. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El Comité Econòmic i Social.

8. 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.

L'administració institucional. Responsabilitat dels membres del Consell i de l'administració pública de la

Generalitat Valenciana.

III La Unió Europea.

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

El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia: composició i funcions.

IV Dret administratiu.

10. La Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediments Administratiu Comuns:

objecte i àmbit d'aplicació. Principis generals. Drets dels ciutadans. Els actes administratius. La revisió

dels actes en via administrativa.

11. 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.



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

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

V Funció pública.

13. 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.

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

disciplinari.

15.  Règim de Seguretat  Social.  Els  òrgans  de representació  i  la  negociació  col·lectiva  del  personal

funcionari. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Bloc específic

1.  Normativa  bàsica  en  matèria  d'educació.  Normes  de  desplegament.  Ordenació  de  la  resposta

educativa a l'alumnat, amb necessitats educatives especials a la Comunitat Valenciana.

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

serveis d'educació especial i de suport a la integració a la Comunitat Valenciana.

3. Concepte actual de la rehabilitació Aplicació pràctica. Aspectes mèdics socials i laborals. Paper de la

fisioteràpia en l'àmbit escolar.

4. L'exercici com a mètode de tractament: finalitats. Principis fonamentals aplicables a la cinestieràpia.

Tipus i tècniques d'aplicació. Aspectes bàsics de la seua prescripció en l'àmbit escolar.

5. Equilibri i estabilitat. Posicions posturals. Factors que intervenen en l'estabilitat.

6. Concepte general muscular. Funcions dels músculs. Músculs de predomini cinètic i de predomini tònic.

Estudi de la contracció muscular normal i patològica. Flexibilitat. L'estirada com a tractament. Tècnica.

Indicacions i contraindicacions de les estirades en l'àmbit escolar.

7. Sistema nerviós. Arc reflex. Propioceptors. Coordinació del moviment.

8. Isomètrics,  isotònics i  isocinètics.  Definició, metòdica d'aplicació.  Indicacions i  contraindicacions en

l'àmbit escolar.

9. Massatges, efectes fisiològics. Tècniques d'aplicació. Indicacions i contraindicacions.

10.  Hidroteràpia.  Mecanoteràpia:  principis  fonamentals,  tècniques  d'aplicació,  indicacions  i

contraindicacions en l'àmbit escolar.

11.  Electroteràpia,  ultrasons,  termoteràpia,  miofeed-back.  Indicacions  i  contraindicacions  en  l'àmbit

escolar.

12. Estimulació neuromuscular propioceptiva. Tècniques de facilitació neuromuscular. Desenvolupament

d'aquestes. Mètode Kabat.

13. Contractures i deformacions. Prevenció. Fèrules actives. Mètodes de tractament.

14.  Estudi  de  la  marxa.  Fases.  Marxa  normal  i  patològica.  Paral·leles.  Ajudes  tècniques.  Correcció

postural. Metodologies per al tractament de les deformacions de columna.

15. Ortesi i pròtesi: finalitats. La seua importància en el tractament rehabilitador. Ortesis de bipedestació i

marxa.

16. Espasticitat: mètodes de reeducació i tractament. Mètode Bobath en la PCI.

17. Metodologia fisioterapèutica en la rehabilitació respiratòries. Drenatge postural. Exercicis respiratoris.

18.  Exercicis  de  Frenkel:  instruccions  generals.  Tècnica  i  progressió  dels  exercicis  en  les  distintes

posicions.

19. Teràpia ocupacional: la seua importància dins del servei de rehabilitació. Principis i activitats que es

poden realitzar com a mitjans de tractament.



20. Psicomotricitat. Principis generals de tractament. Indicacions en l'àmbit escolar.

21. Malalties i síndromes que cursen amb deficiència motriu més freqüents en l'edat escolar. Estimulació

precoç. Programes de desenvolupament motriu i la seua relació amb els currículums ordinaris.

22.  Paràlisi  cerebral  infantil:  definició,  etiologia,  característiques,  tipologia,  manifestacions.  Mètodes

d'intervenció  fisioterapèutica.  Altres  mètodes  de  tractament.  Vojta,  Peto:  principis  fonamentals,

indicacions especifiques.

23. Espina bífida: definició, etiologia, tipologia, manifestacions. Característiques i mètode de la intervenció

fisioterapèutica.

24. Distròfies musculars: definició, tipus, manifestacions. Característiques i metodologia de la intervenció

fisioterapèutica.

25.  Paràlisi  espinal:  definició,  tipus,  manifestacions.  Característiques  i  mètodes  de  la  intervenció

fisioterapèutica.

26.  Artrogriposi:  definició,  tipus,  manifestacions.  Característiques  i  metodologia  de  la  intervenció

fisioterapèutica.

27. Paraplegia: definició i característiques. Objectius fisioterapèutics. Ortesis i reeducació de la marxa.

28. Coordinació entre professionals que col·laboren en l'atenció a l'alumnat amb necessitats especials.

Elaboració d'informes, normes ètiques i confidencialitat de la informació, principis i procediments. Atenció,

assessorament i coordinació amb les famílies.

29. Residències d'ancians vàlids, assistits i semiassistits. Assistència fisioteràpica i ajudes tècniques per

al desenvolupament de les activitats de la vida diària.


