
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE

RESOLUCIÓ GAH/215/2018, de 15 de febrer, per la qual s'aprova la part específica del temari de les proves
selectives per a l'accés al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social.

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'han d'ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les
persones que hagin de prestar serveis a l'Administració de la Generalitat tinguin la preparació i els
coneixements necessaris per dur a terme adequadament les seves tasques.

La Llei 24/2002, de 18 de novembre, va crear l'especialitat d'educació social en el cos de diplomatura de la
Generalitat.

Al mateix temps, la normativa sobre funció pública disposa que una de les dades essencials que han de
contenir les bases d'una convocatòria és el programa (temari) sobre el qual han de versar les proves
selectives, o bé la indicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en què s'hagi publicat.

En aquest sentit, la Resolució GRI/2926/2003, de 25 de setembre, publicada en el DOGC núm. 3979, de 2
d'octubre de 2003, va aprovar i fer pública la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al
cos de diplomatura de la Generalitat, educació social.

Vist el temps transcorregut, és necessari actualitzar la part específica del temari, afegint-hi diversos temes i
modificant el contingut d'altres, amb la finalitat de garantir la correcta preparació i els coneixements necessaris
per dur a terme les tasques encomanades, per la qual cosa es considera oportú aprovar l'actualització de la
part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura de la Generalitat,
educació social, i fer-ne la deguda publicitat.

Atès el que disposa la Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, de delegació de competències, i d'acord amb
les competències que m'atribueix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

—1 Aprovar i fer pública la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de
diplomatura de la Generalitat, educació social, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

 

—2 Deixar sense efecte la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura
de la Generalitat, educació social, aprovada per mitjà de la Resolució GRI/2926/2003, de 25 de setembre, i
publicada en el DOGC núm. 3979, de 2 d'octubre.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar
potestativament un recurs de reposició davant la directora general de Funció Pública, en el termini d'un mes
comptat a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord
amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé
directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació en el
DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 15 de febrer de 2018

 

P. d. (Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, DOGC núm. 6434, de 7.8.2013)

Susana Bouis Gutierrez

Directora general de Funció Pública

 

 

Annex

 

Tema 1

L'estructura social a Catalunya i l'estratificació. Estructura poblacional: demografia i moviments migratoris.
Estructura de classes. Estructura ocupacional.

 

Tema 2

Legislació en matèria d'igualtat. La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. La Llei
11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per
erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El Protocol que desplega el deure d'intervenció de les persones
que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l'abordatge de l'homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia a Catalunya.

 

Tema 3

La immigració a Catalunya: marc general i causes. Les polítiques d'immigració 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 4

L'impacte de la immigració en la societat catalana. La societat multicultural 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 5

Interculturalitat i diàleg interreligiós. Elements culturals i religiosos de les poblacions immigrants, en especial
les procedents de les cultures sud-americana, magrebí i indo-paquistanesa.

 

Tema 6

Ètica i deontologia professional en la professió de l'educador social. Principis deontològics. Normes
deontològiques. Codi ètic dels professionals de l'execució penal a Catalunya.

 

Tema 7

El sistema públic dels serveis socials a Catalunya. La cartera de serveis socials. Prestacions del sistema públic:
serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.
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Tema 8

Les famílies: concepte i funció. Necessitats bàsiques. La protecció a les famílies. Les polítiques socials de
protecció a les famílies.

 

Tema 9

Models familiars. La parentalitat i les conseqüències en el desenvolupament dels infants i adolescents:
estructures, patrons relacionals i relacions conjugals.

 

Tema 10

Tipologies de trencament familiar. Efectes jurídics de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació
judicial. Famílies reconstituïdes: un nou model de parentalitat. Reagrupament familiar. El servei
d'acompanyament al reagrupament familiar

Tema 11

Regulació jurídica de les situacions de trencament familiar. El dictamen pericial social d'assessorament als
òrgans judicials en l'àmbit del dret de família.

 

Tema 12

L'etapa evolutiva de 0 a 6 anys. El desenvolupament psicomotriu i l'autonomia personal. Les relacions amb
l'entorn. El desenvolupament del llenguatge i la comunicació. El desenvolupament cognitiu.

 

Tema 13

L'etapa evolutiva de 6 a 12 anys. El desenvolupament motriu, afectiu, cognitiu i del llenguatge. La pubertat.
L'educació sexual.

 

Tema 14

El desenvolupament en l'adolescència i la joventut. El pensament formal. La consolidació de la identitat i la
personalitat. El desenvolupament social: el desenvolupament moral, la conducta prosocial i antisocial i la cerca
de l'autonomia. El grup d'iguals. La cerca de parella.

 

Tema 15

El sistema de protecció a la infància i l'adolescència. Especificitats del sistema català de protecció a la infància i
l'adolescència. Protocols d'actuació contra el maltractament a infants i adolescents.

 

Tema 16

La Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública: atenció a la infància i l'adolescència. Els serveis socials bàsics i
els serveis socials especialitzats. L'atenció, la prevenció i la promoció social. L'atenció grupal, la participació
social i l'acció comunitària.

 

Tema 17

L'atenció precoç. Serveis existents i tipus d'intervenció. Normativa reguladora. Els trastorns en el
desenvolupament de l'infant i l'adolescent.

 

Tema 18
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Factors de risc en l'entorn personal, familiar i social de l'infant o adolescent. Factors protectors en l'entorn
personal, familiar i social de l'infant o adolescent. Factors de resiliència en la infància i l'adolescència, i en la
família.

 

Tema 19

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

 

Tema 20

El desemparament d'infants i adolescents. Situacions de desemparament. Procediment de desemparament.
Concepte de tutela i de guarda. La tutela de l'infant i l'adolescent en situació de desemparament. La guarda de
fet, la guarda judicial i la guarda protectora.

 

Tema 21

La infància maltractada: conceptes. Indicadors de risc per a la detecció del maltractament infantil. Detecció i
valoració dels maltractaments. Conseqüències dels maltractaments.

 

Tema 22

Els infants i adolescents víctimes de maltractaments en el si de la família. Tipologies de maltractament infantil.
Conseqüències, prevenció i intervenció en els diferents tipus de maltractament. Especificitats de la intervenció.

 

Tema 23

L'abús sexual a infants i adolescents. Conductes constitutives d'abús sexual. Diagnòstic i intervenció precoç.
Prevenció.

 

Tema 24

Les mesures de protecció d'infants i adolescents desemparats. Circuits per atendre les diferents situacions. Els
infants i adolescents estrangers no acompanyats.

 

Tema 25

L'acolliment familiar i l'adopció. L'acolliment familiar simple. L'acolliment familiar preadoptiu. L'adopció.
L'adopció nacional i l'adopció internacional. L'adopció d'infants amb necessitats especials.

 

Tema 26

L'atenció residencial a la infància i l'adolescència en situació de desemparament. Els centres residencials d'acció
educativa, els centres residencials d'educació intensiva i els centres d'acolliment. Altres recursos d'atenció
residencial.

 

Tema 27

L'atenció no residencial a la infància i l'adolescència en situació de risc o de desemparament. La intervenció
dels professionals en la valoració, actuació i atenció d'infants i adolescents en risc. Seguiment i intervenció en
les famílies amb infants i adolescents en risc.
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Tema 28

El menor en conflicte social. El menor d'edat amb conductes antisocials. La responsabilitat penal. Marc legal.
Actuacions previstes a l'ordenament jurídic amb menors que cometen infraccions penals: amb menors de 14
anys, i amb majors de 14 i menors de 18 anys. Mesures previstes al sistema de protecció. El catàleg de
mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

 

Tema 29

El consum de substàncies addictives i els seus efectes sobre la salut i el benestar. Tipus de substàncies i
efectes. Altres conductes addictives. La prevenció i l'assistència a Catalunya en matèria de substàncies que
poden generar dependència

 

Tema 30

Problemes psicològics internalitzants i externalitzants. Símptomes, detecció i derivació. Infants i adolescents
amb trastorns cognitius. Infants i adolescents amb dependència de tòxics.

 

Tema 31

Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. Models d'intervenció en la rehabilitació de
delinqüents. L'avaluació del risc de reincidència.

 

Tema 32

El Codi penal: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment
responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de
la responsabilitat penal.

 

Tema 33

La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals.
La responsabilitat civil derivada del delicte i les persones civilment responsables. Els òrgans jurisdiccionals
penals.

 

Tema 34

La població penitenciària: drets i deures. La relació especial de subjecció jurídica. Participació dels interns en
les activitats de l'establiment. Els beneficis penitenciaris.

 

Tema 35

L'educació social en el sistema penitenciari català: el programa marc d'educació social. El projecte curricular.

 

Tema 36

L'actuació educativa institucional dels centres educatius de justícia juvenil: el projecte educatiu del centre. El
projecte educatiu individualitzat del menor. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols
d'actuació.

 

Tema 37

Els programes generals d'intervenció: el programa de preparació de permisos, el programa de sortides
programades, el programa de prevenció de suïcidis, el programa d'intervenció en règim tancat, i els programes
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de competència psicosocial. Sistema d'avaluació i motivació.

 

Tema 38

Els programes d'atenció especialitzada en els centres penitenciaris: el programa d'intervenció en conductes
addictives, el programa d'intervenció en conductes d'agressió sexual, el programa d'intervenció en delictes
violents, i el programa d'intervenció en conductes de violència de gènere.

 

Tema 39

El procés penal en la jurisdicció de menors d'edat. La competència del jutge de menors, l'actuació del Ministeri
Fiscal, el paper de la defensa. Les víctimes i els perjudicats. L'acusació particular. El règim de recursos. El
tractament legal de la responsabilitat civil per actes il·lícits causats per menors d'edat.

 

Tema 40

El marc legal de la justícia juvenil: normativa de les Nacions Unides i d'organismes europeus en matèria de
justícia juvenil. La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i la normativa
reglamentària de desenvolupament. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura.

 

Tema 41

Els indicadors de qualitat aplicats a la intervenció en educació social. Els estàndards de qualitat en l'acolliment
residencial general i especialitzat (EQUAR i EQUAR-E). Principis d'actuació de l'acolliment residencial i de la
intervenció en la protecció a la infància.

 

Tema 42

El projecte educatiu dels centres residencials del sistema de protecció a la infància i l'adolescència: finalitat i
característiques, contingut i estructura. El programa marc en els centres residencials d'atenció a la infància i
l'adolescència. El programa marc dels centres residencials d'educació intensiva.

 

Tema 43

El projecte educatiu individualitzat (PEI) en els centres del sistema de protecció a la infància i l'adolescència:
objectius, estructura, fases i avaluació.

 

Tema 44

L'atenció als joves extutelats. Objectiu general. Els programes de suport: el programa d'habitatge, el programa
d'inserció sociolaboral, el programa de suport econòmic, el programa d'acompanyament jurídic i el programa
de suport psicològic. Definició i objectius. Marc jurídic.

 

Tema 45

Els drets i deures dels infants i adolescents que viuen en centres respecte del funcionament del centre, les
relacions i la intimitat, la salut, l'educació, el dret bàsic, i els deures administratius i legals.

 

Tema 46

Les condicions dels infants per a ser acollits o adoptats. Les condicions d'idoneïtat de les famílies candidates i
la seva valoració. L'acoblament. La construcció del vincle. El seguiment. La xarxa d'institucions col·laboradores.
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Tema 47

Protecció contra la victimització a infants i adolescents. Marc legal de la protecció pública davant la victimització
a infants i adolescents. Formes de victimització. Conseqüències de la victimització. Valoració del risc de
victimització a infants i adolescents. Prevenció, atenció i intervenció. Pràctiques restauratives: fonaments i
metodologia de treball.

 

Tema 48

Habilitats socials. Tècniques de foment de les habilitats socials. Models. Assaig conductual. Reforç.
Generalització de les habilitats socials. Retroalimentació positiva. Jocs de rol. Tècniques de reestructuració
cognitiva.

 

Tema 49

Família i vincle afectiu: la teoria de l'aferrament. Tipus de vincle. Factors que incideixen en la formació del
vincle. Vincle i desenvolupament. Les figures de vincle subsidiàries. El vincle afectiu entre germans. Vincle i
parentalitat i filiació. L'estil del vincle

 

Tema 50

Habilitats parentals: atenció, respecte, afecte i reconeixement; autoestima i assertivitat; escolta activa i
empatia; expressió de sentiments i opinions; comunicació eficaç; capacitat de donar suport; negociació i
establiment d'acords; organització quotidiana, i disciplina.

 

Tema 51

Avaluació d'habilitats parentals. Estratègies de promoció de les habilitats i les competències parentals.
Metodologia per al desenvolupament de models parentals adequats per a infants i joves.

 

Tema 52

Les conductes disruptives i violentes. Mètodes d'avaluació de la conducta violenta i la seva predicció. Factors
de risc i de protecció.

 

Tema 53

Estratègies d'intervenció socioeducativa amb persones que han comés delictes violents. Intervenció amb
persones que presenten conductes de violència autodirigida. Autolesions en infants/adolescents des d'una
vessant de salut mental, detecció i derivació.

 

Tema 54

La violència domèstica. La violència masclista: àmbits, avaluació del risc, i intervenció amb víctimes i
agressors, individualment i socialment. La intervenció en fills de dones en situació de violència masclista.
Prevenció i intervenció educativa contra la violència masclista.

 

Tema 55

La violència filioparental. Definició, etiologia i característiques. Elements socials, educatius i individuals.

 

Tema 56
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L'entrevista motivacional. Principis generals. Metodologia. Estratègies. Aplicació en l'educació social.

 

Tema 57

Dinàmica de grups. Etapes de l'evolució d'un grup. Els rols dins del grup. El lideratge. Tipologies de lideratge.

 

Tema 58

Estratègies d'intervenció en el grup: grups socioterapèutics, grups socioeducatius i grups d'ajuda mútua.
Característiques, objectius i metodologia.

 

Tema 59

Habilitats comunicatives. Tipologia de comunicació. Assertivitat. La comunicació assertiva: elements i
estratègies per a fomentar-la. Escolta activa: fases, recursos i nivells.

 

Tema 60

La xarxa comunitària. Intervenció socioeducativa en infants i adolescents. Recursos socioeducatius adreçats a
la població infantil i juvenil.

 

(18.050.032)
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