
 

TEMARI ESPECÍFIC 
MEDICINA RESIDÈNCIES DE GENT GRAN I CENTRES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 
Tema 1. 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 2. 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. Model català 
d’atenció sociosanitària. 
 
Tem 3. Geriatria i gerontologia. El procés de l’envelliment. Malalties més prevalents a la vellesa. Nivells 
assistencials en geriatria. Control de símptomes.  
 

Tema 4. Atenció multidisciplinar en el pacient geriàtric. Valoració geriàtrica integral. Instruments de valoració. 
Pla individual d’atenció integral (PIAI). 
 
Tema 5. L'alimentació de la gent gran. Característiques de l'alimentació equilibrada i saludable. La ingesta 
d'aliments segons les necessitats nutricionals i alimentàries de la gent gran.  
 
Tema 6. Canvis fisiològics en el procés d'envelliment, dificultat de deglució i disfàgia. Tipus de dietes 
habituals en les residències de gent gran. 
 
Tema 7. Psicogeriatria, síndromes demencials, trastorns del comportament, de l’afectivitat, malalties mentals 
en la vellesa.  
 
Tema 8. Epidemiologia de les malalties neurodegeneratives. Malaltia d’Alzheimer. Malaltia de Parkinson. 
Tractament i abrodatge. 
 
Tema 9. Cures pal·liatives en malalties no oncològiques, oncogeriatria, control de símptomes.  
 
Tema 10. Mobilitzacions, contencions i transferències. Prevenció d'accidents. Atenció a malalts terminals. 
Acompanyament a la mort i al dol. 
 
Tema 11. Les principals síndromes geriàtriques. Immobilitat. Inestabilitat i caigudes. Incontinències. 
 
Tema 12. Úlceres per pressió: Causes i conseqüències. Prevenció. Tractament. 
 
Tema 13. Malaltia degenerativa articular. Infeccions osteoarticulars. Patologies reumàtiques inflamatòries. 
Manifestacions clíniques i repercussions funcionals. Diagnòstic i tractament mèdic. Aspectes quirúrgics. 
 
Tema 14. Fractura de maluc i fractures vertebrals en les persones grans. Osteoporosi. Etiologia, 
conseqüències i complicacions. Cirurgia del maluc. Estratègies preventives. 
 
 Tema 15. La farmacologia en geriatria. Polifarmàcia i iatrogènia, maneig de psicofàrmacs, interaccions 
medicamentoses. Teràpies no farmacològiques (rehabilitació, teràpies cognitives, animació terapèutica, 
teràpia ocupacional). 
 
Tema 16. La farmacologia en geriatria. Edat i resposta dels fàrmacs. Peculiaritats clíniques del seu ús. 
Compliment terapèutic. Els psicofàrmacs en geriatria. Reaccions adverses. 

Tema 17. Ètica i deontologia en el treball amb la gent gran. Maltractament i prevenció de la 
violència a la gent gran en institucions: factors de risc. Treball interdisciplinari en centres 
residencials per a la gent gran: PIAI. 
 
Tema 18. Infància i adolescència. La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància 
i l'adolescència.  
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Tema 19. La xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública en l’àrea d’atenció a la infància i 
l’adolescència. Procés de diagnòstic en un centre d’acolliment. 
 
Tema 20. El procés de desenvolupament de l’infant i l’adolescent des de la vessant sanitària. Protocols de 
la infància sana. Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica. Vacunacions.  
 
Tema 21. Protocol d’atenció a infants i adolescents migrants. La detecció de factors de risc i protocol·lització 
d’activitats.  
 
Tema 22. Patologies més prevalents dels infants i adolescents en els centres residencials de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Tema 23. Psiquiatria de la infància i l’adolescència. Fisiopatologia de l’adaptació psicosocial. Educació 
sanitària. Atencions sanitàries. Problemes psicosocials. Conductes de risc. Psicopatologia juvenil. 
L’immigrant adolescent, aspectes de salut física i psicològica més rellevants. 
 
Tema 24. Trastorns d'ansietat. Conductes agressives i oposicionistes. Trastorns de la ingestió i la conducta 
alimentària en la infància. Problemes i trastorns de la son. Trastorns de les habilitats motores. 
 
Tema 25. Assessorament mèdic i sanitari als equips d’atenció a la infància i l’adolescència, als equips 
educatius dels centres d’acollida, residencials educatius, d’educació intensiva i en matèria d’adopció. 
 
Tema 26. Ètica i deontologia aplicada en el treball amb infants i adolescents. Els maltractaments en la 
infància i l’adolescència. Tipus de maltractament. Detecció i valoració dels maltractaments.  
 
Tema 27. Conseqüències del maltractament. Indicadors. Protocols. Credibilitat del testimoni infantil. 
 
Tema 28. Discapacitat. La Convenció Internacional de Dret de les persones amb discapacitat. La 
classificació internacional del funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (CIF) i altra normativa de 
referència.  
 
Tema 29. Normativa vigent de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de 
discapacitat. Els centres d’atenció a persones amb discapacitat. L’equip de professionals avaluadors del 
grau de la discapacitat. 
 
Tema 30. La definició de la discapacitat, graus i classes. Valoració de la discapacitat. Com es valora el grau 
de la discapacitat. Principis claus de la valoració. Criteris de provisionalitat. Barems de valoració. 
 
Tema 31. Capítols específics de la valoració segons els diversos factors mèdics. Les particularitats de la 
valoració de la discapacitat en infants i adolescents de 0 a 16 anys.  
 
Tema 32. Procediment administratiu en relació a la valoració del grau de discapacitat (requeriments, 
resolució de grau, revisions, reclamacions, criteris de provisionalitat). 
 
Tema 33. Introducció general a la psicomotricitat: concepte de psicomotricitat i reeducació psicomotriu. 
Avaluació psicomotriu: l'entrevista i l'observació psicomotriu 
 
Tema 34. La cognició. Els processos cognitius. Principals àrees de la cognició. La percepció, el procés 
perceptiu i el desenvolupament de la percepció. Modalitats sensorials. 
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