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RESOLUCIÓ
GAP/1161/2010, de 14 d’abril, per la qual s’aprova i es fa públic el temari de les 
proves selectives per a l’accés al cos de titulació superior (subgrup A1) de la Ge-
neralitat de Catalunya, psicologia.

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública, estableix els principis en què s’ha d’inspirar la selecció de personal, 
entre els quals cal tenir especialment en compte l’adequació del sistema selectiu 
al contingut dels llocs de treball que s’hagin d’ocupar, amb la finalitat de garantir 
al màxim que les persones que passin a prestar serveis a l’Administració de la 
Generalitat tinguin la preparació i els coneixements necessaris per dur a terme 
adequadament les seves tasques.

Al mateix temps, la normativa sobre funció pública exigeix que una de les dades 
essencials que han de contenir les bases d’una convocatòria és el programa sobre 
el qual versaran les proves selectives, o bé la indicació del DOGC en què aquest 
s’hagi publicat.

És per això que per tal de facilitar a les persones aspirants la preparació dels 
processos selectius, es considera oportú donar publicitat, de manera anticipada a 
la convocatòria corresponent, al temari de les proves selectives per a l’accés al cos 
de titulació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, psicologia.

D’acord amb el que disposa la Resolució GAP/1417/2007, de 25 d’abril (DOGC 
núm. 4884, de 16.5.2007), correspon a la directora general de Funció Pública la 
competència per convocar els processos selectius per a funcionaris, sens perjudici 
del que estableix l’article 6.3 del Decret legislatiu de 31 d’octubre esmentat.

De conformitat amb el que estableix l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Aprovar i fer públic el temari de les proves selectives per a l’accés al cos de titu-
lació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, psicologia, que figura 
a l’annex d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la directora general 
de Funció Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació 
al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la Resolució al DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos

Barcelona, 14 d’abril de 2010

P. D. (Resolució GAP/1417/2007, DOGC de 16.5.2007)

LEONOR ALONSO I GONZÁLEZ

Directora general de Funció Pública
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ANNEX

Temari del cos de titulació superior (subgrup A1), psicologia

Tema 1. Fonaments psicobiològics de la conducta. La funció neuronal: impuls 
nerviós i sinapsi. Anatomia del sistema nerviós. Sistemes funcionals.

Tema 2. Processos psicològics bàsics i els seus trastorns (I): El pensament. La 
formació de conceptes. La resolució de problemes. Raonament inductiu i deductiu. 
El pensament creatiu. El llenguatge. Diferents enfocaments en l’adquisició del 
llenguatge. Desenvolupament. Pensament i llenguatge.

Tema 3. Processos psicològics bàsics (II). La memòria. Models actuals i funci-
onament. Trastorns de la memòria i els seus efectes sobre la conducta. L’atenció. 
Models. L’atenció com a quantitat de capacitat. Activació i atenció. Trastorns de 
l’atenció. La rehabilitació cognitiva.

Tema 4. Processos psicològics bàsics (III). La sensació i la percepció. El pro-
cessament de la informació sensorial. Sentits químics. Sistema auditiu. Sentit de 
l’equilibri. Sistema visual. Percepció visual. Sistema cinestètic. Trastorns de la 
sensació i de la percepció.

Tema 5. La intel·ligència. Teories sobre la intel·ligència humana. Concepte i tipus 
d’intel·ligència. Les capacitats intel·lectuals. Avaluació i mesura de la intel·ligència. 
La intel·ligència emocional.

Tema 6. La motivació. Concepte. Models i teories. Les emocions: concepte i 
funcions. Teories psicològiques

Tema 7. La personalitat. Concepte. Models de personalitat: models biològics, psi-
codinàmics, conductuals, humanístics i teories cognoscitives de la personalitat.

Tema 8. Teoria de l’aprenentatge. Condicionament clàssic i operant. L’aprenentatge 
per observació. Modelament. Aprenentatge social. Models cognitius d’aprenentatge. 
La modificació de la conducta.

Tema 9. Processos psicosocials bàsics. La interacció. Socialització i identitat social. 
Percepció i categorització social. Les actituds. Els prejudicis socials. Formació i 
canvi d’actituds. Els processos d’atribució: biaixos i errors d’atribució.

Tema 10. El grup social. La norma. El rol. Principals processos d’influència 
social. Funció dels grups en les organitzacions. Els grups en la gestió del canvi i 
en l’efectivitat organitzacional. Conflicte grupal i intergrupals i mesures per a la 
intervenció.

Tema 11. Psicologia cultural. Identitat cultural: diferencia i convivència. Cultures 
juvenils i emergència de noves formes culturals. Variables individuals, socials i 
culturals, que poden influir en l’aparició de grups, desigualtats o problemes psico-
lògics. Construcció social de la sexualitat i el gènere.

Tema 12. La investigació a l’àmbit psicològic. Mètodes i dissenys d’investigació 
psicològica: mètodes quantitatius i mètodes qualitatius d’investigació. L’estadística 
aplicada a la psicologia. La predicció del comportament en psicologia, interpretació 
de resultats, variables i aplicabilitat.

Tema 13. L’avaluació psicològica: concepte i mètodes. Tècniques psicomètriques: 
bases conceptuals. L’entrevista. Els autoinformes. Registres psicofisiològics. Les 
tècniques projectives. L’observació. Dificultats metodològiques.

Tema 14. L’avaluació de la capacitat intel·lectual: diferents perspectives. Tècniques 
i instruments d’avaluació. L’avaluació de la capacitat intel·lectual de les persones 
amb discapacitats i de les persones amb malaltia mental. Les plurideficiències. 
Avaluació del comportament associat. El potencial d’aprenentatge i la seva avalu-
ació. La superdotació.
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Tema 15. La intervenció psicològica. Models i tècniques. Fonaments dels princi-
pals models psicoterapèutics. Teràpia psicoanalítica. Teràpia de conducta. Teràpies 
humanistes. Teràpies cognitives. Teràpies sistèmiques. Metodologia de treball 
interdisciplinar.

Tema 16. Psicologia evolutiva: aspectes teòrics i conceptuals. El desenvolupament 
psicomotriu, cognitiu, socioemocional i de la personalitat. Alteracions del desen-
volupament. El nen en situació d’alt risc social. Psicologia de la preadolescència i 
adolescència.

Tema 17. Psicopatologia en la infància i en l’adolescència: trastorns en les fun-
cions bàsiques. Alteracions en la vida afectiva i social. Trastorns de la conducta. 
Trastorns de l’estat d’ànim i d’ansietat. Trastorns de l’alimentació.

Tema 18. Psicopatologia de l’adult. Normalitat i patologia. Classificació dels tras-
torns mentals. Trastorns de la personalitat. Trastorns de l’estat d’ànim i d’ansietat. 
Trastorns de la sexualitat. Trastorns de l’alimentació.

Tema 19. Agressió i violència. Tipus de conducta agressiva i violenta. Models 
explicatius de la violència i l’agressivitat. Variables rellevants de la conducta agres-
siva i violenta. Mètodes d’avaluació de la conducta violenta i la seva predicció. 
Intervenció psicològica sobre la conducta agressiva i violenta.

Tema 20. Violència masclista. Concepte i teories explicatives. Àmbits de la 
violència masclista. Avaluació del risc. La intervenció psicològica amb víctimes 
i agressors, a nivell individual i social. La intervenció psicològica en fills i filles 
de dones en situació de violència masclista. Altres formes de violència a l’àmbit 
familiar. Prevenció i tractament psicològic.

Tema 21. Psicologia de l’envelliment. El funcionament afectiu, relacional, conduc-
tual i cognitiu. Els estils d’envelliment. Avaluació de les persones grans en situació 
de risc. Els maltractaments a la gent gran.

Tema 22. Les malalties neurodegeneratives i les demències. L’Alzheimer. Estra-
tègies d’intervenció.

Tema 23. Concepte de discapacitat. Classificació internacional de les deficièn-
cies, discapacitats i minusvalues. La valoració i l’orientació de les persones amb 
discapacitat.

Tema 24. Drogodependències i altres addiccions: conceptes fonamentals. Classes 
de substàncies que generen dependència i efectes sobre les persones. Elements psico-
lògics, socials i culturals. Prevenció de les drogodependències i altres addiccions.

Tema 25. L’abordatge de les drogodependències i altres addiccions. De la pre-
venció a la reinserció social incloent el tractament I la reducció del dany. Teories 
explicatives, bases biològiques de les addiccions. Teràpies efectives pel tractament 
de les drogodependències. El rol dels psicòlegs.

Tema 26. Les incapacitacions i les tuteles. Marc legal. Institucions tutelars. El 
procés d’incapacitació. Les entitats tutelars.

Tema 27. Psicologia forense: concepte. Àmbits de la psicologia forense. Psico-
logia forense penal, civil i laboral. Clínica medicoforense. L’avaluació psicològica 
forense. Avaluació de la simulació i l’engany. L’informe pericial.

Tema 28. L’assessorament tècnic judicial en l’àmbit de família. L’equip tècnic i 
el paper del psicòleg en les intervencions professionals durant els procediments de 
trencament familiar. Criteris per a la intervenció tècnica en les exploracions a les 
famílies: progenitors i menors implicats.

Tema 29. La mediació i altres mecanismes en la resolució pacifica de conflictes 
interpersonals i intergrupals. Tipus de mediació. Metodologia.
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Tema 30. L’orientació professional i la inserció laboral. Tècniques i objectius. 
L’orientació acadèmica i professional en l’adolescència i la joventut. L’orientació 
professional de les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i 
de les persones amb malaltia mental.

Tema 31. L’entrevista com a instrument psicològic en diferents àmbits. Tipus 
d’entrevista. Metodologies i estratègies diferencials.

Tema 32. L’informe tècnic i l’informe psicològic. Fases i continguts de la infor-
mació. La informació pública i la informació confidencial.

Tema 33. Ètica i deontologia professional.

Tema 34. Àmbits d’actuació dels psicòlegs en l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya. Perfil i rol del psicòleg en els diferents àmbits d’actuació. El treball 
interdisciplinari i en xarxa.

Tema 35. L’avaluació de les capacitats i suport a les persones amb activitats 
professionals amb alt risc psicològic.

Tema 36. Estructura social a Catalunya i estratificació. Estructura poblacional: 
demografia i moviments migratoris. Estructura institucional. Estructura de classes. 
Estructura ocupacional.

Tema 37. La immigració a Catalunya: marc general i causes. Les polítiques d’im-
migració i la gestió de la diversitat. El risc d’exclusió social i altres problemàtiques 
específiques. Acollida i acomodació de persones nouvingudes. La legislació en 
matèria d’estrangeria.

Tema 38. L’impacte de la immigració en la societat catalana. La societat multi-
cultural i la pluralitat religiosa i de creences. La integració social de les persones 
immigrants. Immigració i mercat laboral. Immigració i educació. La immigració 
des de la perspectiva de gènere.

Tema 39. Educació: processos d’aprenentatge i aplicacions escolars. Factors 
intrapersonals i socioambientals del procés d’ensenyament i aprenentatge. El sis-
tema educatiu a Catalunya. L’educació d’adults. Problemàtiques en l’àmbit escolar: 
absentisme, retard en els aprenentatges i fracàs escolar. Mesures de prevenció, 
intervenció i tractament de les problemàtiques en l’àmbit escolar.

Tema 40. L’educació inclusiva. Mesures d’atenció a la diversitat en l’àmbit edu-
catiu. L’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Tema 41. El maltractament entre alumnes o bullying. Definició i classificació dels 
diferents tipus de maltractaments entre iguals. La detecció, prevenció i intervenció 
en casos de maltractaments entre iguals.

Tema 42. La condició social i evolutiva dels joves i adolescents. Intervenció 
socioeducativa en adolescents i joves. Disseny i planificació de recursos adreçats 
a la població juvenil.

Tema 43. La família: concepte i funció. Funcions i vincles parenterals. Models 
de famílies. La protecció a la família. La intervenció pluridisciplinar.

Tema 44. Crisi familiar, trencament i reorganització dels seus membres. Models 
de trencament familiar, fases i efectes en els progenitors i en els fills. Regulació 
jurídica de les situacions familiars de trencament.

Tema 45. Delinqüència: tipologies, conceptes bàsics i models explicatius. El valor 
predictiu dels estudis de reincidència: diferenciació entre els factors estàtics i els 
factors dinàmics. Models de predicció del risc.

Tema 46. Línies bàsiques d’actuació en l’atenció a les víctimes de delictes: els 
sistemes de protecció i seguretat i la intervenció de caire psicosocial. Marc legal 
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de l’atenció especialitzada en el cas de víctimes de delictes de violència masclista. 
Promoció de l’eradicació de la violència masclista.

Tema 47. La protecció de menors desemparats. Marc legal. Atenció i protecció 
dels infants i adolescents. Xarxa de protecció de menors. Funcions dels equips que 
intervenen. Mesures de protecció. Els menors estrangers no acompanyats.

Tema 48. L’infant abandonat: principals efectes de les mancances afectives i 
d’estímuls socials. Línies principals d’intervenció amb la família i l’infant.

Tema 49. La infància maltractada: conceptes. Tipus de maltractament infantil. 
L’abús sexual a menors. Indicadors de risc per a la detecció del maltractament infantil. 
Factors de protecció i resiliència. Diagnòstic i intervenció precoç. Prevenció.

Tema 50. L’atenció a la infància i l’adolescència en risc social. Els centres resi-
dencials d’acció educativa, els centres residencials d’educació intensiva i els centres 
d’acolliment.

Tema 51. El projecte educatiu dels centres residencials: principals elements que 
l’han de compondre. El projecte d’atenció individualitzada: objectius i avaluació.

Tema 52. Els recursos institucionals per a les persones amb discapacitats psíquiques, 
físiques i sensorials i les persones amb malaltia mental: disseny, planificació i ús.

Tema 53. El diagnòstic i l’observació dels menors amb conflictes socials. L’ela-
boració d’informes i la proposta d’actuacions.

Tema 54. L’acolliment familiar i l’adopció. L’acolliment familiar simple. L’aco-
lliment familiar preadoptiu. L’adopció. Característiques psicològiques i socials 
dels infants i llurs famílies. L’estudi de les famílies candidates. L’acoblament. La 
construcció del vincle. El seguiment.

Tema 55. Les persones en situació de dependència. El marc legal. L’atenció a 
la dependència: promoció de l’autonomia personal, prevenció de la dependència i 
assistència i suport a les famílies. La valoració de dependència.

Tema 56. L’envelliment de la població. La gent gran. L’atenció i orientació a la 
gent gran. Carta de drets i deures de la gent gran de Catalunya. Les persones grans 
amb dependència o risc social. La salut i la persona gran.

Tema 57. Plans d’actuació per a l’atenció i no discriminació dels discapacitats. 
Accessibilitat. Les persones amb capacitat intel·lectual límit.

Tema 58. La pobresa a Catalunya: introducció i dades. Causes. Grups vulnerables 
i persones en risc de pobresa. Gestió de la pobresa. La intervenció contra la pobresa 
i les polítiques d’inclusió.

Tema 59. El Pla de salut de Catalunya i les principals línies d’actuació. Els prin-
cipals problemes que afecten la població catalana. El mapa sanitari, sociosanitari 
i de Salut Pública a Catalunya i la resposta del sistema de salut.

Tema 60. Factors psicosocials del benestar psicològic. Epidemiologia dels trastorns 
psicològics. Prevenció. Psicoimmunologia.

Tema 61. L’ impacte de les conductes addictives sobre la salut i el benestar a 
Catalunya: tabac, alcohol, drogues no institucionalitzades, i jocs d’atzar i apostes. 
Mesures d’intervenció preventiva.

Tema 62. La prevenció i l’assistència a Catalunya en matèria de substàncies 
que poden generar dependència. El Pla de drogodependències de la Generalitat 
de Catalunya: principis i línies d’actuació. Les polítiques en matèria d’alcohol i 
drogues a Catalunya.
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Tema 63. L’atenció integral de les persones amb problemes de drogodependències. 
Organització i recursos a Catalunya per al tractament, reducció de danys i reinserció 
social de la persona drogodependent.

Tema 64. El sistema públic dels serveis socials. La cartera de serveis socials. Pres-
tacions del sistema públic: serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.

Tema 65. Voluntariat: tipologia i àmbits d’actuació. Drets i deures de les persones 
voluntàries.

Tema 66. El treball comunitari. Concepte de comunitat i actors socials presents 
a la comunitat. Eines i enfocaments metodològics. El Pla de treball comunitari. El 
treball en xarxa.

Tema 67. L’organització i planificació d’activitats. Tècniques d’organització i 
planificació. Tècniques complementàries per a la realització d’activitats d’animació, 
de difusió, de treball en equip, i de preparació i conducció de reunions.

Tema 68. Introducció al món de l’associacionisme. El treball de les associacions. 
La participació en el marc d’una associació. La col·laboració entre associacions i 
administracions. El suport de les administracions.

Tema 69. La comunicació i les relacions interpersonals. L’assertivitat. L’empatia. 
L’escolta activa.

Tema 70. Intel·ligència emocional. Consciència emocional: concepte d’emoció, 
tipus d’emocions, components. Característiques de les persones emocionalment 
intel·ligents.

Tema 71. Les organitzacions. Principals models teòrics en l’estudi de les orga-
nitzacions. El canvi a les organitzacions. Resistències al canvi: tipus i mecanismes 
per reconduir-les. Fases del canvi planificat.

Tema 72. De la direcció per instruccions a la direcció per valors. Desenvolupament 
organitzatiu. Metodologia d’avaluació en les organitzacions.

Tema 73. El clima laboral: efectes en l’organització. Factors condicionants del 
clima en l’organització. Gestió del clima laboral. L’avaluació del clima laboral.

Tema 74. L’estrès laboral dels treballadors. Factors i respostes d’estrès. El síndrome 
d’esgotament professional. Conseqüències de l’estrès a la feina. Diagnòstic, control 
i prevenció de l’estrès laboral.

Tema 75. L’assetjament en l’àmbit laboral. L’assetjament psicològic. L’assetjament 
sexual per raó de sexe i/o d’orientació sexual. Prevenció, detecció i actuació.
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