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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

10249

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 de maig de 2015, per la
qual s’aprova el programa de matèries que regiran les proves selectives per ingressar en la categoria
de Terapeuta Ocupacional

1. L’Acord del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2009 (BOIB núm. 159/2009, de 29 d’octubre), sobre l’aprovació de l’oferta d’ocupació
pública per a l’any 2009 del personal dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, preveu que es convoquin processos selectius per
cobrir places vacants de la categoria Terapeuta Ocupacional.
2. Per garantir la seguretat del procés selectiu i facilitar la tasca de preparació de les persones aspirants, s’ha considerat convenient publicar el
programa de matèries que regirà les proves selectives per ingressar en aquesta categoria.
Per això, una vegada conclosa la negociació amb les organitzacions sindicals, dict la següent
Resolució:
1. Aprovar el programa de matèries que regiran les proves selectives per ingressar en la categoria Terapeuta Ocupacional, que s’adjunta com
annex a aquesta resolució, significant que el candidats del torn de promoció interna no s’han d’examinar dels temes 1 al 8 inclusius.
2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/88/922957

Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta, en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb relació a l’article 57 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini
de dos mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

Palma, 27 de maig de 2015
El director general
Miguel Tomás Gelabert
Per delegació del conseller de Salut (BOIB núm. 48/2008)

Temari per a la categoria de terapeuta ocupacional del Servei de Salut de les Illes Balears
Nota: se suprimeixen els temes 1-8 en els processos selectius de promoció interna.
Tema 1. Constitució espanyola de 1978: estructura, contengut bàsic i principis generals; els drets i els deures fonamentals dels espanyols.
Tema 2. Estatut d’autonomia de les Illes Balears: disposicions generals.
Tema 3. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat a la
feina. Organització de la prevenció dels riscs laborals en l’àmbit sanitari.
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Tema 4. Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat: principis generals, estructura del sistema sanitari públic. Llei 16/2003, de 28 de maig,
de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut: prestacions del Sistema Nacional de Salut. El Consell Interterritorial. El sistema
d’informació sanitària.
Tema 5. Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears: principis generals; drets i deures dels ciutadans.
Tema 6. Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries: objecte, àmbit d’aplicació, professions sanitàries
titulades i professions de l’àrea sanitària de formació professional. L’exercici de les professions sanitàries. La formació especialitzada en
ciències de la salut.
Tema 7. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic: drets i deures dels empleats públics; el codi de conducta. Llei
55/2003, de 16 de novembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: classificació del personal estatutari, drets i deures,
adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, provisió de places, selecció i promoció interna.
Tema 8. L’usuari del Sistema Nacional de Salut: drets i deures. La targeta sanitària individual. El dret a la informació sanitària i el dret a la
intimitat en la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i deures en matèria d’informació.
Tema 9. Definició de “teràpia ocupacional”. Història de la teràpia ocupacional. Codi deontològic de la WOFT. Concepte d’«ocupació».
Diferències entre “ocupació”, “activitat” i “tasca”.
Tema 10. Metodologia de recerca: tècniques quantitatives i qualitatives. Estructura metodològica d’un treball científic. Fonts de dades.
Tema 11. Marc de treball per a la pràctica de la teràpia ocupacional (AOTA). Classificació Internacional de Funcionament de l’OMS (CIF).
Temes 12. Marcs de referència aplicats a la discapacitat física en la teràpia ocupacional: marc del neurodesenvolupament, marc biomecànic,
marc rehabilitador, marc cognitivoperceptual.
Temes 13. Marcs de referència aplicats a la discapacitat psicosocial en la teràpia ocupacional: marc conductual, marc cognitivoconductual,
marc psicodinàmic, marc humanista.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/88/922957

Tema 14. Model d’ocupació humana de Gary Kielhofner. Instruments de valoració del model. Model de discapacitat cognitiva d’Allen.
Model d’adaptació a través de l’ocupació de Reed i Sanderson. Model canadenc d’actuació ocupacional i centrat en el pacient. Modelo Kawa.
Teoria d’integració sensorial des de la teràpia ocupacional.
Tema 15. Anàlisi de l’activitat. Models per a l’anàlisi de l’activitat. La graduació de l’activitat.
Tema 16. Activitats de la vida diària: definició i classificació. Escales de valoració: característiques i tipus.
Tema 17. Avaluació i adaptació de l’entorn: valoració de l’habitatge, del lloc de treball i de l’entorn. Barreres físiques, arquitectòniques i
psicosocials. Ergonomia i criteris d’accessibilitat (escales, rampes, portes, passadissos, banys, cuina, sala, dormitori). Adaptacions
ambientals. Prevenció d’accidents. Domòtica.
Tema 18. Avaluacions de la funció física, sensitiva i sensorial. Mètodes i instruments de valoració: goniòmetre, escales de qualificació,
dinamòmetre, mesurador de la força del polze. Mètodes i instruments per a la valoració sensitiva i sensorial: tacte superficial, dolor,
temperatura, parestèsia, discriminació de dos punts estàtics i en moviment, estereognòsia, propiocepció, cinestèsia, monofilaments.
Procediments.
Tema 19. Avaluació cognitiva i neurològica. Instruments d’avaluació (LOTCA, COTNAB). Dèficit de percepció visual i agnòsies. Dèficit
espacial. Apràxies. Trastorns de l’atenció. Problemes de memòria.
Tema 20. Ortesis i pròtesis: concepte, classificació, funcions i mecanisme d’acció. Propietat dels materials. Productes de suport: definició,
classificació i indicacions per a diferents patologies.
Tema 21. Planificació i intervenció en la rehabilitació dels trastorns neurològics I: traumatismes cranioencefàlics i accidents
cerebrovasculars.
Tema 22. Planificació i intervenció en la rehabilitació dels trastorns neurològics II: lesionats medul·lars.
Tema 23. Planificació i intervenció en la rehabilitació dels trastorns neurològics III: malalties neurodegeneratives (esclerosi múltiple,
esclerosi lateral amiotròfica, malaltia de Parkinson).
Tema 24. Planificació i intervenció en la rehabilitació dels trastorns neurològics IV: lesions dels nervis perifèrics (lesions agudes, neuropaties
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per compressió, lesions del plexe braquial).
Tema 25. Planificació i intervenció en les lesions traumatològiques i musculotendinoses I: fractures braç-avantbraç, fractures canell-carp,
fractures i luxacions de metacarpians i falanges, síndrome dolorosa regional complexa.
Tema 26. Planificació i intervenció en les lesions traumatològiques i musculotendinoses II: lesions dels tendons flexors i extensors i lesions
per zones (protocols de tractament). Lesions per trauma acumulatiu: tendinitis de De Quervain, epicondilitis, síndrome del túnel carpià,
malaltia de Dupuytren.
Tema 27. Planificació i intervenció en l’amputació. Actuació en el període preprotètic. Reimplantació d’un membre superior. Substitució
protètica: tipus de pròtesis, descripció de l’ús i entrenament.
Tema 28. Planificació i intervenció en les patologies de l’aparell locomotor I: artritis reumatoide: valoració i intervenció, protecció articular,
ergonomia, exercici i activitat. Ortesis. Millora de la capacitat funcional a casa, a la feina i en l’oci. Relaxació, dolor i control de l’estrès.
Espondilitis anquilopoètica. Fibromiàlgia.
Tema 29. Planificació i intervenció en les patologies de l’aparell locomotor II: artrosi: valoració i intervenció, protecció articular i
conservació de l’energia, entrenament en les activitats de la vida diària i ajudes tècniques, adaptacions a casa i a la feina. Tractament
conservador de rizartrosi. Tractament posterior a la cirurgia per artroplàstia de suspensió o pròtesi.
Tema 30. Planificació i intervenció en pacients cremats: valoració i prevenció de contractures, intervenció funcional, tractament de les
cicatrius, suport i tractament emocional.
Tema 31. Planificació i intervenció a les unitats de rehabilitació infantil I: principis bàsics per al tracte de l’infant. Estimulació precoç.
Paràlisi cerebral infantil. Retard psicomotor i trastorns de l’aprenentatge.
Tema 32. Planificació i intervenció a les unitats de rehabilitació infantil II: alteracions genètiques i malformacions congènites. Síndrome de
Down. Espina bífida. Mielomeningocele. Paràlisi braquial obstètrica. Distròfies musculars. Sistemes de comunicació augmentativa i
alternativa.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/88/922957

Tema 33. Valoració i intervenció de la teràpia ocupacional en les malalties cardíaques i respiratòries. Funció del terapeuta ocupacional.
Teràpia de les limitacions funcionals permanents. Optimització del funcionament físic. Prevenció de problemes futurs.
Tema 34. Teràpia ocupacional en geriatria: valoració geriàtrica integral, l’ancià fràgil, el terapeuta ocupacional en els diferents recursos
assistencials de geriatria, patologies més freqüents i abordatge des de la teràpia ocupacional.
Tema 35. Trastorns cognitius. Característiques generals dels programes de rehabilitació cognitiva en la teràpia ocupacional. Propostes
metodològiques d’Allen.
Tema 36. Xarxa de Serveis de salut mental a les Illes Balears: descripció i funció. El paper del terapeuta ocupacional.
Tema 37. La teràpia ocupacional en la rehabilitació psicosocial.
Tema 38. Tractament assertiu comunitari en salut mental: definició i característiques generals, beneficiaris, el terapeuta ocupacional dins
l’equip de tractament assertiu comunitari.
Tema 39. Intervenció de la teràpia ocupacional en persones afectades per esquizofrènia o altres trastorns psicòtics.
Tema 40. Intervenció de la teràpia ocupacional en els trastorns de l’estat d’ànim.
Tema 41. Intervenció de la teràpia ocupacional en els trastorns de la conducta alimentària i en els trastorns d’ansietat.
Tema 42. Intervenció de la teràpia ocupacional en els trastorns relacionats amb substàncies.
Tema 43. Intervenció de la teràpia ocupacional en els trastorns psiquiàtrics d’inici en la infantesa o l’adolescència.
Tema 44. Tècniques d’intervenció cognitivoconductuals en la teràpia ocupacional. Desenvolupament grupal. Principals tècniques i
dinàmiques grupals.
Tema 45. La teràpia ocupacional en els programes d’entrenament en habilitats socials en el marc de la salut mental.
Tema 46. La teràpia ocupacional en els programes d’activitat física i esportiva en el marc de la salut mental.
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