
 Temari General Fisioterapeuta (Grup B, Subgrup B1) 

Tema 1 
Codi ètic del servei públic de Catalunya: valors inherents al servei públic i valors relacionats amb les 
actuacions dels servidors públics. El dret de la ciutadania a una bona administració i a serveis públics de 
qualitat. 

Tema 2 
La llei de transparència i l’accés a la informació pública a Catalunya: la informació pública i el dret d’accés; 
límits i accés parcial a la informació pública: principis, límits al dret d’accés, proporcionalitat i temporalitat. 

Tema 3 
Dades de caràcter personal i dades especialment protegides. El consentiment. El dret d'informació. Els drets
de les persones interessades. Tipus d’infraccions i la seva prescripció. Llei de l'Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades: definició i funcions. 

Tema 4 
Marc constitucional: estructura i funcions dels òrgans que integren el poder legislatiu, el poder executiu i el 
poder judicial. Institucions de la Unió Europea: definició i funcions del Parlament, el Consell d’Europa i la 
Comissió Europea. T

Tema 5 
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: drets i deures de l’àmbit civil i social, tipologia de les competències. El 
Govern de la Generalitat de Catalunya. El Parlament de Catalunya: funcions, composició i organització. 

Tema 6 
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya: estructura administrativa dels departaments, les 
unitats directives i l’organització administrativa territorial. La competència administrativa. El sector públic de 
la Generalitat: consorcis, fundacions i empreses públiques. 

Tema 7 
El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l'Administració: dret a la no-discriminació i a una 
atenció adequada, drets lingüístics i drets relatius als mitjans electrònics. Administració electrònica: 
concepte, principis, i els beneficis per a la ciutadania i per a les administracions. 

Tema 8 
Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. 
Organització del treball. Selecció de personal, contractació i període de prova. Concursos de canvi de 
destinació. Modificacions substancials de condicions de treball. 

Tema 9 
Condicions de treball del personal laboral de la Generalitat de Catalunya: jornada, horaris, llicències, 
retribucions bàsiques i complementàries, supòsits de suspensió del contracte i tipologia de faltes i les seves 
sancions dins del règim disciplinari. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya: activitats compatibles. 

Tema 10 
L’Estatut Bàsic de l’empleat públic: Drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. Deures de 
l’empleat públic: codi de conducta, principi ètics i principis de conducta del empleats públics. La igualtat 
efectiva de dones i homes a Catalunya: plans d'igualtat de dones i homes del sector públic i polítiques 
d'igualtat efectiva de dones i homes en la funció pública. 

Tema 11 
La prevenció de riscos laborals: obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. Seguretat i 
salut laboral: definició de risc laboral, definició d’accident laboral i les seves tipologies, i definició de malaltia 
professional. Definició i utilitat dels equips de protecció individual. Primers auxilis: protegir, avisar i socórrer. 
Funcions del servei de prevenció i salut laboral. Competències i facultats dels comitès de seguretat i salut 
laboral 



Tema 12 
Drets de representació col·lectiva i de reunió del personal laboral de l’Administració de la Generalitat.

Tema 13 
El Sistema Català de Serveis Socials. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. El Decret 
142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials. 

Tema 14 
Els serveis per a l’atenció i promoció de l’autonomia. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. La Convenció Internacional de 
Dret de les Persones amb Discapacitat. Definició de la discapacitat i tipologies. 

Tema 15 
El Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç. Protocols d’actuació. 
Coordinació amb altres dispositius de la petita infància. 

Tema 16 
L’ètica en la intervenció en les persones amb discapacitat, les persones grans i en infants de 0 a 6 anys. 
Confidencialitat i protecció de dades. Principis i metodologia per a la presa de decisions. Protocols de 
detecció i atenció als maltractaments. Factors de risc. 

Tema 17
El treball interdisciplinari en servei d’atenció a persones amb discapacitat, persones grans i infants de 0 a 6 
anys. La història de la fisioteràpia: valoració i escales (elements bàsics, coexistència amb altres registres).

Tema 18
Programa específic de fisioteràpia: documentació i registres. Valoració integral. El pla individual d’atenció.

Tema 19 
Metodologies i tècniques de fisioteràpia en atenció a les persones amb discapacitat, les persones grans. 
Valoració funcional i tractament de fisioteràpia. La tècnica de Perfetti, Feldenkrais. 

Tema 20 
Dispositius de suport per a l’autonomia de les persones. Dispositius de posicionament, de transferències i de
mobilitzacions (Els ajuts tècnics. Fèrules i ortesis.) Prevenció en la mobilització i desplaçament segur de 
persones (SPHAM) 

Tema 21
La teràpia manual. Indicacions i contraindicacions en el tractament en persones grans i persones amb 
discapacitat. L’estimulació multisensorial Snowezelen. Activitat física. Beneficis de l’educació física. 
Valoració i metodologies de treball.

Tema 22 
Els trastorns en la deglució. Mètode d’ exploració MECV-V. Característiques, reeducació, formes 
d’alimentació, paper del fisioterapeuta. El control del baveig. 

Tema 23 
Objectius d’atenció fisioterapèutica en geriatria i en atenció a les persones amb discapacitats. Funcions del 
fisioterapeuta. Tipus d’atenció. 

Tema 24 Fisioteràpia centrada en la persona en contraposició a fisioteràpia individualitzada. El concepte 
d’atenció centrada a la persona. Definició, conceptes, principis bàsics, model d’intervenció. Les principals 
afectacions. Síndromes específiques, deterioraments cognitius, demències i Alzheimer

Tema 25
Psicomotricitat en les persones grans i en les persones amb discapacitat. Les caigudes: prevenció, causes i 
conseqüències. L’actuació de la fisioteràpia. 



Tema 26
Traumatologia i reumatologia. Tractament de fisioteràpia. Abordatge fisioterapèutic dels diferents processos 
traumàtics i reumatològics. Estratègies preventives en les fractures. 

Tema 27 
La Fisioteràpia respiratòria en geriatria i discapacitat. La fisiologia, la patologia, l’auscultació, les tècniques 
de tractament. La neurologia en geriatria i en les discapacitats. Tècniques de tractament fisioterapèutic. 
Tècnica Bobath, Perfetti i altres. 

Tema 28
Objectius d’atenció fisioterapèutica en atenció precoç. Funcions del fisioterapeuta: diagnòstic, atenció 
precoç en els trastorns del desenvolupament, detecció de necessitats i prevenció. Definició de conceptes 
bàsics. Teories del desenvolupament. Principals trastorns i afectacions. Pluridiscapacitat i plurideficiència.

Tema 29
Metodologia i tècniques de la intervenció fisioterapèutica en atenció precoç. Neurofisiologia del control 
motriu. Desenvolupament i aprenentatge. Trastorns del desenvolupament. Símptomes i signes. Etiologia, 
evolució, pronòstic, principals intervencions mèdiques i quirúrgiques. Tècniques d’intervenció.

Tema 30
Lesions musculars i tendinoses en l’àmbit de l’esport. Factors predisponents i prevenció fisioterapèutica. 
Mecanismes lesionals i incidència en funció dels esports. Valoració de fisioteràpia, classificació anatòmica i 
funcional.

Tema 31
Tècniques fisioterapèutiques per a la recuperació funcional i la readaptació esportiva. Retorn a la pràctica 
esportiva i prevenció de re-lesions.

Tema 32
Organització d’un departament de fisioteràpia de l’esport en l’àmbit de l’administració pública, 
interdependències i interrelacions. Organigrama i estructura de funcionament. Serveis a desenvolupar i 
rendibilitat econòmica. Els plans d’Alt Rendiment Català i d’Alt Nivell Català i serveis a proporcionar als seus
esportistes.

Tema 33
El procés d’identificació i valoració de les necessitats educatives especials de l’alumnat i la seva relació amb
l’entorn. Pressa de decisions en l’escolarització. Avaluació del procés d’adequació als entorns, especialment
els educatius, i progrés per la pròpia autonomia.

Tema 34 El centre ordinari i el centre específic d’Educació Espacial i la resposta a les necessitats especials 
de l’alumnat. El Projecte Educatiu i les resposta a les necessitats trobades. Els circuïts de demanda.

Tema 35 
Els Serveis Educatius: l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic. 


