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EDICTE

La Junta de Govern Local, mitjançant acord del dia 8 de març de 2017, va aprovar les següents bases i  
convocatòria  per  a  la  constitució  d’una borsa  de  treball  temporal  de  psicòlegs/es.  El  termini  de 
presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 24 de març de 2017.

BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE PSICÒLEGS

PRIMERA. Objecte de la convocatòria.
Aquesta  convocatòria  té  per  objecte  la selecció  de  personal  per  a la constitució  d’una borsa  de 
treball  de  psicòlegs,  pel  procediment  de  convocatòria  pública  mitjançant  el  sistema  de 
concurs-oposició, amb entrevista, equivalent a la classificació del grup professional A1.

Les persones que resulten integrades en la borsa cobriran les necessitats de personal psicòleg, ja siga  
de personal laboral o de funcionari públic, de l’Ajuntament de Carcaixent. 

SEGONA. Retribucions i funcions.
Les funcions a desenrotllar, en la jornada completa o parcial i en la dedicació que tinga determinada,  
seran o podran ser  totes  aquelles corresponents genèricament al personal psicòleg  en l’àmbit de 
l’administració pública.

Les retribucions seran les vigents i/o aprovades específicament per a cada lloc de treball concret.

TERCERA. Normativa aplicable.
La realització d’aquestes proves selectives es regirà, en tot allò que no preveuen aquestes bases, pel  
RDL 5/2015, pel qual s’aprova el Text Refòs de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), Llei 30/1984,  
de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública (modificada per les lleis 23/1988,  
22/1993 i 42/1994), Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, Llei 10/2010,  
de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, Reial Decret Legislatiu 1/1995, de  
24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Estatut dels Treballadors i resta de disposicions  
legals i reglamentàries que, directament o supletòriament, resulten d’aplicació.

QUARTA. Requisits dels aspirants.
Per a prendre part en les proves  selectives,  les persones  aspirants hauran de reunir  els  requisits  
següents:
a) Haver complit 16 anys d’edat i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa. 
b) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí d’allò disposat en l’article 57 de l’EBEP.
c) Estar en possessió de la titulació de Llicenciat o Graduat Universitari en Psicologia o equivalent. En 
tot cas, l’equivalència haurà de ser aportada per l’aspirant mitjançant certificació expedida a l’efecte  
per l’Administració competent en cada cas.
d) Tindre capacitat funcional suficient per a l’exercici de les funcions encomanades.
e) No  haver  sigut  separat,  mitjançant  expedient  disciplinari,  del  servei  de  qualsevol  de  les  
administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.

Les persones aspirants hauran de complir tots els requisits en la data de finalització del termini de  
presentació d'instàncies i fins a la incorporació efectiva al lloc de treball.
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En el  procés  selectiu seran admeses les persones discapacitades en igualtat de condicions que la  
resta d’aspirants. Qui participe en el procediment selectiu amb alguna discapacitat reconeguda haurà 
de  presentar  certificació  de  la  Conselleria  competent,  u  òrgan  competent  d’altres  Comunitats 
Autònomes o de l’Administració de l’Estat, que acrediten eixa condició, així com la seua capacitat per  
a exercir les tasques corresponents a l’objecte d’este procés.

CINQUENA. Publicitat de la convocatòria i sol·licituds.
Publicitat: Les presents bases s’anunciaran en el tauler d’edictes i la pàgina web (www.carcaixent.es) 
municipals, així com en la pàgina web de la Mancomunitat de la Ribera Alta (www.  manra.org) 

5.1. Sol·licituds: 
Els aspirants hauran de presentar sol·licitud en  què declararan complir  tots els  requisits  fixats en  
aquestes bases, adreçada a l'Alcaldia. Els serveis municipals facilitaran model de sol·licitud. Hauran 
de presentar-la en el registre general (Oficina d’Atenció al Ciutadà), a la Plaça Major, 1 baix, o bé en la 
forma  prevista  en  la  Llei  39/2015,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions 
Públiques.  En aquest darrer cas, s’haurà d’enviar  obligatòriament al número de fax 962431386,  a 
l’atenció del Departament de Personal, còpia de la instància en què conste el segell i data d’entrada 
del registre de l’organisme on s’haja presentat, abans que finalitze el termini de presentació de les 
instàncies.

A la instància s’adjuntarà la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat.
b) Justificant d’ingrés dels drets d’examen.
c) En el seu cas, còpia compulsada del certificat de coneixements de valencià nivell mitjà, expedit per  
la Junta Qualificadora  de  Coneixements  de  Valencià  o  equivalent.  O certificat acreditatiu d’haver 
superat en l’Ajuntament de Carcaixent idèntica prova en un termini no superior a quatre anys. Cas de 
no  aportar-se  cap  d’aquests  certificats,  l’aspirant  haurà  de  sotmetre’s  a  una  prova  obligatòria  i  
eliminatòria de coneixements de valencià de nivell equivalent.

L’aspirant  assumeix  el  compromís  d’aportar  la  documentació  acreditativa  dels  mèrits  que  pretén  
al·legar per a la fase de concurs, quan siga requerit a aquest efecte pel tribunal, en el cas d’aprovar la 
fase d’oposició. Així mateix, el d’acreditar que compta amb la titulació exigida, quan siga requerit a  
aquest efecte per l’Ajuntament, amb anterioritat a l’aprovació del seu nomenament/contractació en 
aplicació de la borsa.

5.2. Import drets d'examen:  26 €.
Tindran una reducció del 50% de la quota les persones que figuren com a demandants d'ocupació en  
un termini continuat, almenys, de 6 mesos. El dret a la citada bonificació haurà d'acreditar-se junt  
amb la presentació de la sol·licitud.

Pagament: Per mitjà de carta de pagament que s'obté a través de la pàgina web municipal: 
https://autoliquidaciones.carcaixent.es:405/?codigo=375&idi= 

[Nota informativa: S'omplin les dades  personals indicant epígraf B “personal temporal/funcionaris 
interins” i  apartat “Grup A”.  D'aquesta manera, s'obté la carta de pagament que pot ser  satisfeta 

https://autoliquidaciones.carcaixent.es:405/?codigo=375&idi
http://www.carcaixent.es/
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immediatament  per  mitjà  de  l'opció  de  pagament  online, amb targeta  de  crèdit  o  dèbit,  o  pot 
imprimir-se  i  realitzar  l'ingrés  en  qualsevol  entitat  bancària  col·laboradora  o  els  seus  caixers 
automàtics.] 

La manca de pagament de la taxa en el termini assenyalat determinarà la inadmissió de l’aspirant.

5.3. Termini  de  presentació  d’instàncies:  10  dies  hàbils  comptadors  a  partir  de  l’endemà  de  la 
publicació en el tauler d’edictes municipal i en la pàgina web de l’Ajuntament www.carcaixent.es. 

5.4. Relació  d‘admesos: Finalitzat el  termini  de presentació  d'instàncies,  es  publicarà, en el  tauler 
d'edictes municipal i en la pàgina web de l’Ajuntament, la relació provisional d'aspirants admesos i  
exclosos; en el cas dels exclosos, s’indicarà la causa que n’origina l’exclusió i es concedirà un termini  
de tres dies hàbils perquè s’hi puguen presentar reclamacions o esmenar els defectes que l’hagen  
motivada.
Conclòs el termini anterior, es publicarà la relació definitiva en el mateix lloc que la provisional, amb 
la convocatòria i composició del tribunal i dels assessors, als efectes previstos en l'art. 24 de la Llei  
40/2015, perquè, en el lloc, la data i l’hora que s'indicarà, es presenten els aspirants admesos per a  
ser sotmesos a unes proves selectives, davant del tribunal qualificador.

En el cas que no hi haguera exclosos, la relació d‘admesos tindrà caràcter definitiu, i es publicarà junt  
amb la convocatòria i la composició del tribunal.

SISENA. Tribunal qualificador.
L’òrgan de selecció és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, professional i independent, encarregat  
de qualificar les persones aspirants d’aquesta convocatòria. La pertinença és a títol individual, sense  
que  s'admeta  cap  actuació  per  representació  o  a  compte  d'òrgans  o  instàncies  alienes  a  la  
convocatòria. 

La designació del tribunal procurarà una presència equilibrada de gènere.

El tribunal qualificador estarà constituït de la manera següent:
- President/a: El secretari de la Corporació o funcionari en qui delegue.
- Vocals: Quatre funcionaris que posseïsquen titulació igual o superior a la requerida, del mateix 
Ajuntament o d’altres administracions públiques.
- Secretari/ària: La condició de secretari/ària serà assolida per un dels vocals.

Tres vocals del tribunal qualificador seran escollits a l’atzar, per sorteig. Dos, entre funcionaris de la 
categoria  professional  a cobrir,  i  un, entre  funcionaris  municipals de  la categoria  immediatament 
superior.  Si no és possible alguna d’eixes designacions, es farà entre funcionaris municipals de les  
categories superiors a la de la borsa a constituir. El vocal restant i el president seran designats per 
l’Alcaldia.

El tribunal podrà designar assessors, que tindran veu però no vot, per a aquelles proves que per les  
seues característiques ho requerisquen.

http://www.carcaixent.es/


AJUNTAMENT DE CARCAIXENT
PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELEFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 246.72.12

Una vegada començades les proves, es procurarà evitar que hi haja variacions en els integrants del  
tribunal, especialment una vegada realitzada alguna prova no avaluable amb fórmules matemàtiques.  
En cas d’absència temporal de la presidència i/o secretaria del tribunal, seran president i/o secretari  
del tribunal el vocal present de major edat i el de menor edat, respectivament.

SETENA. Procés selectiu.
El procediment de selecció consistirà en la superació d’una fase prèvia d’acreditació de coneixements 
de valencià, una fase d’oposició, una fase de concurs consistent en la valoració dels mèrits al·legats, i  
una entrevista, obligatòria.

7.0. FASE PRÈVIA. Coneixements de valencià. De caràcter obligatori i eliminatori.
Els aspirants que no aporten la documentació referida en la lletra c) del punt 5.1. hauran de realitzar,  
prèviament a la fase d’oposició, una prova sobre coneixements de valencià de naturalesa equivalent 
a  la  prova  de  nivell  mitjà  de  la  Junta  Qualificadora  de  Coneixements  de  Valencià.  La  prova  es  
qualificarà amb Apte i No Apte.

7.1 FASE D’OPOSICIÓ. 

Prova única. Obligatòria i eliminatòria.

Consistirà en la realització d’una prova de coneixements referits als continguts del temari que figura 
en l’anex I, mitjançant el desenrotllament per escrit d’un tema proposat pel Tribunal, que podrà no 
atendre a l’enunciat del programa. El temps de la prova serà d'una hora i els aspirants llegiran el tema  
en acte públic davant del tribunal, que podrà formular preguntes sobre el contingut dels temes, en  
aclaració d’allò exposat.

Es valoraran en esta prova, els coneixements sobre els temes desenrrotllats, l’exposició, capacitat de 
síntesi, claredat d’idees i redacció de l’escrit. 

Es puntuarà de 0 a 10 punts, amb una puntuació mínima de 5 punts per a superar la prova.

7.2 FASE DE CONCURS: fins a un màxim de 10 punts.
La fase  de concurs només serà aplicable a les persones aspirants que hagen superat amb èxit les  
proves eliminatòries, les quals seran requerides pel tribunal perquè, en el termini màxim de tres dies,  
aporten la documentació acreditativa dels requisits exigits i dels mèrits que pretenen al·legar per a la  
fase de concurs. No s’admetran altres mèrits aportats amb posterioritat a la finalització del termini.

1) Experiència professional. Màxim de 4 punts.
Es valorarà únicament l’experiència en administracions públiques.
a) Per serveis  prestats en llocs amb funcions iguals o equiparables en l’administració pública: 0,10 
punts per mes.
b) Per serveis prestats en llocs de l’administració pública amb funcions no equiparables: 0,05 punts  
per mes.

L’experiència en l’administració pública haurà de justificar-se mitjançant certificat, expedit per l’òrgan 
competent, on conste la denominació del lloc de treball que ocupe o haja ocupat, amb expressió del  
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temps de treball i el tipus de relació jurídica. En tot cas s’haurà d’aportar, a més, informe emés per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social de la vida laboral.  En cas de superporsar-se dos períodes, 
sols se’n computarà un.

En  cas  de  contractacions  a  temps  parcial,  la  puntuació  serà  proporcional  als  dies  efectivament  
treballats  segons  conste  en  el  certificat  de  la  vida  laboral  emés  per  la  Tresoreria  General  de  la 
Seguretat Social.

2) Mèrits acadèmics. Màxim 2 punts.
Es valorarà la possessió de titulacions acadèmiques fins a un màxim de dos punts, sempre que no 
siguen el requisit per a l'accés al lloc de treball i que tinguen relació directa amb les tasques a 
desenrotllar, a raó de 1 punt per cada nivell de titulació igual o superior al requerit.

3) Coneixements de valencià superiors als exigits. Màxim 1 punt.
Es  valorarà  estar  en  possessió  de  certificat  de  valencià  expedit  per  la  Junta  Qualificadora  de  
Coneixements de Valencià, a raó:

a) Nivell superior: 1,00 punt.

4) Cursos. Màxim 3 punts.
Es valoraran fins a un màxim de tres punts, de conformitat amb els següents criteris:
a) Cursos de 75 o més hores: 0,40 punts.
b) Cursos de 50 o més hores: 0,20 punts.
c) Cursos de 25 o més hores: 0,10 punts.
d) Cursos de 15 o més hores: 0,05 punts.

No es valoraran jornades, conferències o seminaris. Tampoc cursos de duració inferior a 15 hores.

Es tindran en compte sols aquells cursos de formació i perfeccionament que tinguen relació directa  
amb  aquest  tipus  de  lloc  o  amb  les  funcions  a  exercir,  que  hagen  sigut  organitzats  per  l’IVAP, 
Diputació,  universitats o organismes oficials competents. Els documents hauran de ser  originals o  
compulsats amb l’original. En cas contrari, els documents aportats no seran considerats.

7.3. FASE D’ENTREVISTA. Fins a un màxim de 3 punts.
L’aspirant haurà de mantindre una entrevista amb el  tribunal. L’entrevista serà de caràcter  pràctic,  
curricular i  competencial. El tribunal podrà plantejar, als aspirants, un o diversos  supòsits pràctics  
referits a les funcions i treballs propis del lloc. Es valorarà la capacitat de raciocini, la sistemàtica de  
plantejament,  la  formulació  de  conclusions,  la  idoneïtat  i  l’aptitud  en  relació  a  les  funcions  a  
desenrotllar.

Es valorarà de 0 a 3 punts. No és eliminatòria.

7.4. Normes per al procés de selecció.
1.  Tot el  procés,  publicació  de les  bases,  tribunal, resultats de les proves,  s’exposarà en el  tauler 
d’anuncis de la Corporació i es publicarà en la pàgina web de l’Ajuntament de Carcaixent. Una vegada  



AJUNTAMENT DE CARCAIXENT
PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELEFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 246.72.12

convocades  les  proves  del  procés,  totes  les  notificacions  als  aspirants  de  les  resolucions  del  
procediment,  tant  les  de  tràmit  com  les  definitives,  s’entendran  realitzades  amb  la  inserció  en  
aquests mitjans.

2.  En les fases/proves consistents en desenrotllament d’un tema, pregunta o qüestió plantejada pel  
tribunal, es podrà determinar que l’exercici siga llegit per l’aspirant en sessió pública. En els cas de ser  
més d’un tema, pregunta o  qüestió,  l’avaluació  podrà ser  en  conjunt o  separadament.  El tribunal  
podrà formular les preguntes o aclariments que considere adients. La no presentació de l’aspirant a la  
lectura suposarà renúncia a continuar participant en el procés.

3. Les reclamacions o incidències que es presenten durant el procés de selecció no interrompran la  
tramitació  del  procediment.  Una vegada  publicat  cadascun  dels  diferents  anuncis  del  procés  en  
aquests  mitjans,  els  interessats  podran,  durant  els  2  dies  hàbils  següents,  examinar  la  
documentació/proves i/o formular les reclamacions que estimen adients, les quals seran resoltes pel  
tribunal en la següent sessió que aquest celebre. La comunicació de la resolució adoptada en relació  
a les reclamacions presentades es posarà en coneixement de l’aspirant, i continuarà seguidament el  
següent tràmit del procés.

4. Cas  que  algun  aspirant  amb  discapacitat  així  ho  sol·licite,  s’hauran  d’adoptar  les  mesures  
d’adaptació necessàries per a facilitar la seua participació en el procés en condicions d’igualtat. Els  
aspirants hauran d’incloure petició a l’efecte en la sol·licitud de participació en la convocatòria.

5. El tribunal, de conformitat amb el  resultat de les diferents fases/proves del procés de selecció,  
formularà proposta de resolució que elevarà a l’Ajuntament perquè resolga definitivament respecte  
d’això. En el cas que la pràctica de les fases/proves pendents del procés de selecció foren irrellevants  
per  al  resultat  final,  el  tribunal  podrà  acordar  no  practicar-les  i  passar,  directament,  a  formular  
proposta de resolució.

VUITENA. Borsa de treball.
La borsa de treball es farà pública mitjançant inserció d’anunci en el tauler d'edictes i en la pàgina  
web municipals.

Una vegada constituïda quedarà subjecta a les següents normes de funcionament:
8.1.  En la borsa de treball figuraran els aspirants ordenats per ordre decreixent de puntuació total  
obtinguda, en la suma de puntuació i obtinguda en les diferents fases. En la borsa de treball es farà  
constar número d'ordre, cognoms i nom, DNI i puntuació total obtinguda.

8.2. Per als nomenaments, se seguirà escrupolosament el nombre d'ordre d'aspirants de la borsa.

8.3 Cessament.
L’empleat, interí o temporal, cessarà automàticament en qualsevol dels casos següents:
 Per expiració del termini per al qual va ser nomenat.
 Per renúncia al lloc de treball que està exercint.
 Per finalització de les necessitats del servei.
 Per supressió de la plaça o del  lloc ocupat.



AJUNTAMENT DE CARCAIXENT
PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELEFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 246.72.12

8.4. Efectes del cessament.
Amb caràcter  general,  el  cessament  de  l’empleat,  interí  o  temporal,  implicarà automàticament el  
reingrés en la borsa corresponent, en l'últim número d'ordre.

8.5. Incidències.
a) Causarà baixa de forma automàtica en la borsa de treball i, per tant, en quedarà exclosa la persona  
que:
 No acredite la titulació exigida o no presente la documentació que li siga requerida.
 No accepte el nomenament per causes diferents a les que s'especifiquen en l'apartat referent a 
renúncies justificades.
 No es presente a la firma de l'acta de presa de possessió o document que formalitze la relació.
 No tinga o falsege alguns dels requisits exigits o de les circumstàncies al·legades per a formar part 
de la borsa.
 Siga sancionada de falta disciplinària molt greu.
 Tinga falta de capacitat o de rendiment manifesta.

b) Renúncia justificada.
S'admetran com a causes justificades per a renunciar temporalment al lloc de treball ofert, sense que  
aquest fet comporte perdre el número d'ordre corresponent en la borsa, les següents:
 Incapacitat temporal derivada de malaltia o accident.
 Maternitat, en el cas de la mare, si la renúncia es produeix entre el seté mes de gestació i les setze  
setmanes amb posterioritat al part.
 Adopció,  si  la renúncia es  produeix  dins de les setze setmanes amb posterioritat a la data de  
formalització de l'adopció.
 Sol·licitud de suspensió per atenció de fill o filla fins que complisca tres anys d'edat.
 Sol·licitud de suspensió  per  tindre en  vigor  o  haver  sigut proposat per  aquest  Ajuntament un 
contracte o nomenament d'un lloc de superior categoria o que siga de major interés per a la persona  
interessada, tot això, com a màxim, mentre dure el referit contracte o nomenament.

La persona que al·legue un d'aquests motius de renúncia haurà de presentar-ne la documentació  
justificativa.

S'admetrà com a causa justificada per a renunciar temporalment al lloc de treball ofert, sense que 
això comporte ser donat de baixa en la borsa, encara que amb pèrdua del número d’ordre i pas al 
final de la borsa, estar gaudint d’un altre lloc de treball, públic o privat.

c) Es podrà fer una excepció al que disposa el punt 8.4., quan la nova prestació de serveis  que es  
pretenga cobrir siga per a l'exercici de les mateixes funcions que l'integrant de la borsa va exercir en  
el seu anterior nomenament interí o contracte temporal, sempre que aquest no haja arribat en el  
conjunt dels seus anteriors períodes de prestació de serveis, a l’empara d’aquesta borsa, a completar  
quinze mesos de treball efectiu.

8.6. Vigència de la borsa.
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La borsa constituïda es mantindrà en vigor fins que s’aprove una nova borsa de treball o fins que es  
resolga, motivadament, deixar-la sense vigència. Inicialment, es preveu un període de vigència no 
inferior a vint-i-quatre mesos, ni superior a quaranta-huit.

8.7. Una vegada aprovada la borsa de treball, quedaran anul·lades les anteriors borses de treball de 
l’Ajuntament d’aquesta mateixa categoria professional.

NOVENA. Recursos.
Contra la convocatòria i les seues bases pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el  
Jutjat C-A de la província de València, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la  
seua  publicació.  Pot  interposar-se  també,  potestativament,  recurs  de  reposició  davant  el  mateix  
Ajuntament de Carcaixent,  en el  termini  d’un mes, de conformitat amb l’art. 123 i  124 de la Llei  
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Carcaixent, el secretari de l’Ajuntament
Document signat digitalment conformement figura al marge
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ANNEX I

TEMARI

Tema 01. La Constitució Espanyola de 1978. Característiques i estructura. La Constitució com 
a norma jurídica suprema i com a font del dret. Principis generals de la Constitució.

Tema 02. La Hisenda Local. Taxes, contribucions especials i impostos.

Tema  03.  El  procediment  administratiu.  Concepte  i  principis  generals.  Classes  de 
procediments administratius. Les fases del procediment administratiu. Abstenció i recusació.

Tema 04.  Organització  municipal  general.  L'Alcalde.  L'Ajuntament Ple. La Junta de Govern.  
L'organització complementària.  Règim de sessions i  acords de les Corporacions Locals Estatut dels 
membres de les Corporacions locals.

Tema 05. Organització territorial de l'Estat. Constitució i competències.

Tema 06. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Tema 07. El Pla Concertat de prestacions bàsiques en Serveis Socials.

Tema 08. La política social de la Constitució Espanyola. La Carta Social Europea.

Tema 09. Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el  
Sistema  de  Serveis  Socials  en  l'àmbit  de  la  Comunitat  Valenciana.  Objectius.  Àmbit  d'aplicació.  
Titulars de dret. Principis Generals d'actuació.

Tema 10. Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el  
Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Serveis Socials Generals.

Tema 11. Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el  
Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Serveis Socials Especialitzats.

Tema 12. Llei  5/1997 de 25 de juny per la qual es  regula el  sistema de Serveis  Socials en 
l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Els Serveis  Socials Especialitzats. Actuacions en el sector de la 
infància.

Tema 13. Decret 28/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual modifica el reglament de les  
mesures de protecció jurídica del menor a la Comunitat Valenciana aprovat pel Decret 93/2001, de  
22 de maig. De la situació de risc. De la situació de desemparament del menor. Concepte.
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Tema 14. Decret 28/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual modifica el Reglament de les  
mesures de protecció jurídica del menor a la Comunitat Valenciana aprovat pel Decret 93/2001, de  
22 de maig. Mesures de protecció de menors.

Tema 15. Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la  
Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana. Polítiques de prevenció en matèria de suport a  
la família.

Tema 16. Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la  
Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana. L'acolliment familiar. Concepte i modalitats.

Tema 17. Llei 7/2001, de 26 de novembre, reguladora de la mediació familiar, en l'àmbit de la 
Comunitat Valenciana. Els deures de les persones mediadores.

Tema 18. La teràpia sistémica en la intervenció amb famílies. Concepte i evolució. Teoria de  
Sistemes.

Tema 19. El treball en xarxa en programes d'intervenció familiar.

Tema 20. Tècniques i instruments utilitzats en la intervenció familiar. El genograma.

Tema 21. Família. Funcions, concepte i tipologies.

Tema 22. Cicle vital de la família. Transicions i crisis.

Tema 23. Estils de disciplina i efectes en els menors.

Tema 24. La separació. Transicions que implica des del model ecològic. Adaptació positiva a 
la separació.

Tema 25. La síndrome d'alienació parental. Característiques.

Tema 26. L'avaluació psicològica en el servei  d'atenció a menors en situació de risc o amb 
mesures  jurídiques  de  protecció,  i  les  seues  famílies  (SEAFI).  Anàlisi  de  la  demanda,  estratègies  
d'avaluació i diagnòstic.

Tema 27.  El  servei  d'atenció  a  menors  en  situació  de  risc  o  amb mesures  jurídiques  de  
protecció, i les seues famílies (SEAFI). Elaboració i planificació de la intervenció.

Tema 28. L'afecció. Concepte i avaluació.

Tema 29. Característiques evolutives de la infància.

Tema 30. Característiques evolutives de l'adolescència.

Tema 31. Trastorns en la infància: Psicopatología i abordatge familiar.
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Tema  32.  Els  menors  víctimes  de  maltractaments  o  privacions.  Concepte.  Tipus  de 
maltractament.

Tema 33. Intervenció psicosocial i Psicoterapéutica en menors víctimes de maltractament.

Tema 34. Avaluació i intervenció en violència familiar. Efectes dels maltractaments a la dona. 
Recursos per a dones en situació de risc.

Tema 35. El treball en un Gabinet Psicopedagògic Municipal.

Tema 36. El treball en un Centre Ocupacional.
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