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Tècnic Mitjà Especialista en Menors

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.
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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. 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. Drets, mesures i principis de l'acció administrativa.

2. Marc jurídic i competencial del sistema de protecció de 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.

3. 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 de menors.
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4.  L'acolliment  residencial  i  d'atenció  diürna.  Tipologia  dels  centres  de  protecció  de

menors:  centres  residencials  i  centres  de  dia.  Procediment  d'autorització  i  normativa

d'ordenació dels centres de protecció de menors.

5.  La  intervenció  amb  menors  residents.  De  la  mesura  d'acolliment  residencial.

Planificació dels centres d'acolliment residencial. Àmbits d'actuació. Àrees d'intervenció.

Etapes.  De  la  metodologia  d'intervenció.  Projecte  tècnic  d'actuació  i  normes  de

funcionament  i  convivència.  Estructura  d'organització.  El  plans  d'intervenció  individual

amb menors residents.

6.  L'acolliment familiar.  Concepte.  Modalitats.  L'acolliment provisional.  Procediment de

formalització dels acolliments familiars. Cessament. El recurs de Famílies Educadores a

la Comunitat Valenciana. Inscripció en el registre de famílies educadores. Obligacions i

deures dels acollidors.

7. L'acolliment familiar preadoptiu i l'adopció. Procediment de tramitació de les sol·licituds

d'adopció  nacional  i  internacional.  El  Consell  d'Adopció.  El  Registre  de  sol·licituds

d'adopció a la Comunitat Valenciana. El procediment de tramitació de l'acolliment familiar

preadoptiu  i  de  la  proposta  d'adopció  nacional.  El  procediment  de  tramitació  de  les

adopcions  internacionals.  Paper  i  funcions  de  les  entitats  col·laboradores  d'adopció

internacional.

8. Detecció de les situacions de desprotecció social de menors. Arreplegada d'informació.

Valoració  i  diagnòstic.  Presa  decisions.  Disseny  d'un pla  d'intervenció  en matèria  de

protecció de menors.

9. Programes d'atenció a la infància a la Comunitat Valenciana. Xarxa municipal: equips

municipals de servicis socials generals i especialitzats. Especial referència als servicis

especialitzats de família i infància. Altres servicis especialitzats d'atenció a la infància i a

la família, de titularitat pública i privada.

10. 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.

11. El Pla de Mesures d'Inserció Social a la Comunitat Valenciana.

12. La discapacitat. Principis d'integració. Tipologia dels centres i recursos. La valoració i

reconeixement de les minusvalideses.

13. La figura de l'educador en el sistema de protecció de menors. Model referencial i

recursos professionals. Actuacions en programes de medi obert d'àmbit local i autonòmic,

programes especialitzats d'acolliment familiar i acolliment residencial i altres.

14.  Necessitats  de la infància.  Característiques,  definició i  tipologia del  maltractament

infantil. Estratègies d'intervenció.

15. L'adolescència.  Característiques, necessitats i  estratègies d'intervenció. Violència i

agressivitat infantil.
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16. La família. Concepte, estratègies d'intervenció. Problemes entre pares i fills. Famílies

d'alt  risc.  La mediació familiar.  La Llei 7/2001, de 26 de novembre, Reguladora de la

Mediació Familiar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

17.  La  socialització:  aprenentatge  i  interiorització  de  normes  i  valors.  Àmbits  de

socialització:  centres educatius  i  altres  institucions  socioculturals;  associacions,  grups

d'iguals i mitjans de comunicació.

18.  Estructura  del  sistema educatiu.  Etapes  i  cicles.  Recursos  que  oferix  el  sistema

educatiu  en funció  de  les necessitats  dels  alumnes.  L'absentisme escolar  i  el  fracàs

escolar. Programes d'integració escolar. Mediació en conflictes escolars.

19. Educació per a la salut. Intervenció amb menors i adolescents amb problemes de

salut mental.

20.  Drogodependències  i  altres  addicions.  Legislació  i  recursos  a  la  Comunitat

Valenciana. Intervenció amb menors drogodependents.

21.  El  foment  de  l'associacionisme  juvenil.  Tipologia  d'associacions  juvenils.  El

voluntariat.

22. Integració sociolaboral de jóvens. Plans d'ocupació. Necessitats formatives especials.

Actuacions.

23. L'atenció al menor estranger. Processos d'integració. La Llei Orgànica 4/2000, d'11 de

gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

24. La delinqüència de menors i jóvens. Accions preventives i respostes socioeducatives.

Processos d'intervenció amb menors infractors.

25.  El  procés  judicial  amb menors  infractors.  Llei  Orgànica  5/2000,  de 12 de gener,

reguladora de la responsabilitat penal dels menors i el Reglament de desenvolupament.

Funcions de l'equip tècnic del jutjat i la Fiscalia de Menors.

26.  L'execució  de  les  mesures  judicials  a menors  infractors.  Especial  referència  a la

Comunitat  Valenciana:  estructures  d'organització  i  competències  de  l'entitat  pública  i

entitats col·laboradores.

27. Les mesures judicials en medi obert. Execució, duració, informes. Recursos existents

en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

28.  Les mesures d'internament judicial  a la Comunitat  Valenciana.  Execució,  duració,

informes. Recursos existents. Funcionament dels centres de reeducació de menors. El

règim disciplinari dels centres d'internament.

29. El paper del Ministeri Fiscal en els processos amb menors, de protecció de menors i

de reforma de menors i jóvens infractors.
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