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GRUP A
Psicòlegs

ANNEX I

BLOC GENERAL

I Dret constitucional i organització administrativa

1. La Constitució Espanyola de 1978 (I): Característiques, estructura i reforma. Els 
principis constitucionals: els drets fonamentals i les llibertats públiques. El Tribunal 
Constitucional. El Defensor del Poble.
2.  La  Constitució  Espanyola  (II):  La  Corona.  Les  Corts  Generals.  Les  Cambres. 
Elaboració de les lleis. Del Govern i de l'administració.
3.  Llei  d'Organització  i  Funcionament  de  l'administració  general  de  l'Estat: 
L'organització administrativa. Òrgans centrals i òrgans territorials. L'administració 
general de l'Estat a l'Exterior.
4. La regulació constitucional  de la justícia.  El Consell  General  del Poder Judicial: 
Composició i funcions.
5. Regulació constitucional de l'administració local i les comunitats autònomes.

II Dret autonòmic

6.  L'Estatut  d'Autonomia  de la  Comunitat  Valenciana  (I):  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.
7.  Estatut  d'Autonomia  (II):  economia  i  hisenda.  L'administració  local. 
L'administració de justícia.
8. 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.
9. 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

10. La Unió Europea:  tractats.  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

11.  La  Llei  de Règim Jurídic  de les Administracions  Públiques  i  del  Procediment 
Administratiu  Comuns:  objecte  i  àmbit  d'aplicació.  Principis  generals.  Els  actes 
administratius.
12.  Els  interessats.  Concepte.  Capacitat  d'obrar.  Representació.  Identificació. 
Pluralitat  d'interessats.  Drets  dels  ciutadans.  Llengua  dels  procediments.  Dret 
d'accés  a  arxius  i  registres.  Els  registres.  Col·laboració  i  compareixença  dels 
ciutadans.
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13. La responsabilitat de la tramitació. Obligació de resoldre. Silenci administratiu. 
Incorporació de mitjans tècnics. Validesa i eficàcia de documents i còpies. Termes i 
terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d'urgència.
14. Els òrgans de les administracions públiques. Creació. Competència. Delegació. 
Advocació.  Comanda  de  gestió.  Delegació  de  firma.  Suplència.  Coordinació  i 
comunicacions.  Instruccions  i  ordes  de  servei.  Òrgans  col·legiats.  Règim  jurídic. 
Composició. Convocatòries, sessions i actes. Abstenció i recusació.
15.  Les  disposicions  administratives.  Jerarquia  i  competència.  Publicitat  i 
inderogabilitat singular.
16.  El  procediment  administratiu:  concepte  i  fases.  Revisió  dels  actes  en  via 
administrativa:  revisió d'ofici, recursos administratius. Les reclamacions prèvies a 
l'exercici  d'accions  civils  i  laborals.  La  jurisdicció  contenciosa  administrativa:  les 
parts, objecte del recurs i procediments.
17. La potestat sancionadora. La responsabilitat patrimonial de l'administració. Els 
contractes de l'administració: concepte. Tipus. Procediments de contractació.

Funció pública

18. 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  pèrduda  de  la  condició  de  funcionari.  Situacions 
administratives. Promoció i carrera administrativa. Provisió dels llocs de treball.
19.  Drets  i  deures  dels  funcionaris  públics.  Retribucions  i  indemnitzacions. 
Incompatibilitats. Règim disciplinari.
20.  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 El sistema de servicis socials a la Comunitat Valenciana. La Llei 5/1997, de 25 de 
juny,  de la  Generalitat  Valenciana,  per  la  qual  es regula  el  sistema  de servicis 
socials  en l'àmbit  de la  Comunitat  Valenciana.  Competències  de l'administració 
central, autonòmica i local.
2 L'ordenació dels servicis socials a la Comunitat Valenciana.  Registre d'entitats i 
autorització i registre de centres i servicis.
3 Protecció,  garanties  dels  drets  dels  xiquets.  Consideració  de la  infància  en el 
marc  dels  Drets  Humans.  El  xiquet  com  a  subjecte  de  drets.  La  Convenció 
Internacional dels Drets del Xiquet.
4 El marc jurídic i competencial  del sistema de protecció dels menors a Espanya. 
Especial  referència  a  la  Comunitat  Valenciana:  configuració,  procés  de 
transferències, marc competencial, estructures d'organització, competències de les 
entitats públiques i col·laboradores.
5  Les  definicions  legals  i  conceptes  jurídics  entorn  del  menor.  Situacions  de 
desprotecció social: risc i desemparament. Entitats públiques competents. Instituts 
jurídics tutelars i mesures de protecció dels menors.
6  La  detecció  de  les  situacions  de  desprotecció  social  dels  menors.  Valoració  i 
presa  decisions.  Disseny  de  plans  d'intervenció  en  l'àmbit  de  la  família  i  la 
infància.
7 L'acolliment residencial i d'atenció diürna. Tipologia dels centres de protecció de 
menors: centres residencials i centres de dia.
8  La  intervenció  amb  menors  residents.  De la  mesura  d'acolliment  residencial. 
Àmbits d'actuació. Àrees d'intervenció. Etapes. Intervenció individual  amb menors 
residents. Metodologia/es d'intervenció.
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9 L'acolliment familiar.  Concepte. Modalitats. L'acolliment provisional. Cessament. 
El recurs de les famílies educadores a la Comunitat Valenciana.
10  L'adopció  nacional:  l'acolliment  familiar  preadoptiu  i  l'adopció.  El  Consell 
d'Adopció.
11  Els  programes  psicosocials  d'adopció:  informació,  preparació,  valoració, 
seguiment i suport postadoptiu.
12  La  valoració  psicològica  per  a  la  idoneïtat.  Principals  àrees  d'exploració: 
motivació, personalitat, parella, capacitats educatives, actituds envers els orígens 
del menor i disponibilitat.
13 La intervenció familiar  en el context dels servicis socials. Orientació i mediació 
familiar. La Llei 7/2001, de 26 de novembre, Reguladora de la Mediació Familiar en 
l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
14 La Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la Responsabilitat Penal 
dels Menors i Reglament de desplegament. Funcions de l'equip tècnic del jutjat i la 
Fiscalia de Menors.
15  Les  mesures  judicials  en  medi  obert.  Execució,  duració,  informes.  Recursos 
existents en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
16  Les  mesures  d'internament  judicial  a  la  Comunitat  Valenciana.  Execució, 
duració,  informes.  Recursos  existents.  El  règim  disciplinari  dels  centres 
d'internament.
17 La  funció  del  Ministeri  Fiscal  en els  processos  amb  menors,  de protecció de 
menors i de reforma de menors i jóvens infractors.
18 El peritatge psicològic per a la determinació de la competència per a ostentar la 
tutela,  guarda  i  custòdia  de  menors  i  incapacitats.  Tècniques  del  treball  del 
psicòleg: entrevista, observació, autoinformes, registres psicofisiològics, tècniques 
de  valoració  de  conducta,  tests  psicomètrics,  tests  projectius  i  qüestionaris  de 
personalitat.
19  La  projecció  de  la  funció  de  psicòleg  en  l'àmbit  del  control  jurisdiccional 
d'impugnacions  de tuteles administratives,  adopcions  nacionals  i internacionals  i 
altres actes de jurisdicció voluntària en què intervé el menor.
20 Noves tendències en psicologia forense: la mediació; el tractament a la víctima; 
estudi  de  la  fiabilitat  del  testimoni;  el  psicòleg  i  la  seua  intervenció  sistèmica, 
ecològica i social.
21  L'elaboració  d'un  informe  per  al  jutge:  esquema  de  psicodiagnòstic.  El 
seguiment i valoració psicològica de les decisions jurídiques.
22  La  primera  infància,  la  segona  infància  i  l'adolescència:  característiques. 
Psicopatologies en estes etapes del desenrotllament. 
23 Etiologia de la delinqüència:  teories psicològiques, socials i sociopsicològiques. 
Models  d'anàlisi  de  la  delinqüència  juvenil.  Informe  psicològic  en  els  jutjats  de 
menors.  Modificació  de  conductes  agressives  i  de  robatori  de  xiquets 
predelinqüents. L'aprenentatge social de l'agressió.
24 Els programes específics de prevenció i tractament en la delinqüència infantil i 
juvenil. La intervenció comunitària.
25 El psicòleg com a membre de l'equip tècnic dels jutjats de menors: funcions i 
intervencions. El psicòleg en les clíniques medicoforenses: funcions. El psicòleg de 
vigilància penitenciària: funcions.
26  La  discapacitat:  concepte.  Marc  legal  en  matèria  de  discapacitat.  Principis 
d'integració. Tipologia  dels centres i recursos. Els equips de valoració i orientació 
per a persones amb discapacitat. Objectius i actuacions. Funcions del psicòleg.
27 L'atenció a persones amb discapacitat: les persones amb discapacitat psíquica, 
física  i  sensorial:  desenrotllament  evolutiu,  aspectes  diferencials  en les diverses 
àrees del densenrollament, avaluació i tractament.
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28  La  tercera  edat.  Delimitació  conceptual.  Canvis  en  els  processos  cognitius, 
afectius i motors. La jubilació aspectes psicosocials. Tercera edat i salut. Aspectes 
psicosocials  de la  institucionalització.  Necessitats  d'este col·lectiu.  La  preparació 
per a la mort.
29 L'atenció residencial i altres allotjaments alternatius per a les persones majors. 
Programes i tècniques d'intervenció. L'aportació del psicòleg en l'àmbit de l'atenció 
a les persones majors.
30  Drogodependències  i  altres  addicions.  Legislació  i  recursos  a  la  Comunitat 
Valenciana.  Problemàtica,  causes,  necessitats  i  recursos.  Propostes  d'actuació. 
Tipologia de centres. La funció del psicòleg en matèria de drogodependències.
31 La  dona:  problemàtica,  causes,  necessitats  i  recursos.  Propostes  d'actuació. 
Tipologia de centres i recursos per a dones en situació de risc. Normativa.
32 El  pla  de mesures  d'inserció  social  a  la  Comunitat  Valenciana.  La  funció  del 
psicòleg en matèria d'inserció social.
33 L'atenció a les persones estrangeres.  Processos d'integració.  La Llei Orgànica 
4/2000,  sobre  drets  i  llibertats  dels  estrangers  a  Espanya  i  la  seua  integració 
social.
34 Els malalts mentals: programes i recursos. Funció del psicòleg.
35 La  salut  comunitària.  Programes  de prevenció  en la  infància.  Detecció de la 
població  de  risc.  Coordinació  sociosanitària.  Agents  implicats.  Sectors  d'atenció 
prioritària. Programes d'actuació.
36 La cooperació internacional  al  desenrotllament:  globalització,  desenrotllament 
humà  i  estratègia  de lluita  contra  la  pobresa.  Els  agents  públics  i  privats  en la 
cooperació.
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