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ANEXO II 

TEMARIO 

 
Tema 1: Marco legal dos servizos sociais. A Constitución española, o Estatuto de 
Autonomía, a Lei de Bases de Réxime Local.  

Tema 2: Lei 13/2008, do 3 de decembro de Servizos Sociais de Galicia.  

Tema 3: Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais 
comunitarios e o seu financiamento.  

Tema 4: Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia. Decreto 
14/2019 do 31 de xaneiro de desenvolvemento da lei 10/2013 

Tema 5: O servizo de Axuda no Fogar. Normativa, coordinación e funcionamento a nivel 
autonómico e local. Regulamento do servizo de axuda no fogar do Concello de Cee.  

Tema 6: A Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en Situación 
de Dependencia.  

Tema 7: Regulación do procedemento para o recoñecemento da dependencia e do 
dereito ás prestacións do sistema de dependencia e procedemento de elaboración do 
PIA da Comunidade Autónoma Galega.  

Tema 8: As persoas maiores. Aspectos físicos, psicolóxicos e sociais do avellentamento. 
Novos roles da persoa maior na nosa sociedade. Programas, actuacións e recursos no 
concello de Cee .  

Tema 9: Discapacidade: conceptos básicos. Aspectos físicos, psíquicos e sociais e 
legais. Intervención social con persoas con discapacidade.  

Tema 10: Os sistemas de información nos servizos sociais comunitarios básicos. Novas 
tecnoloxías da información aplicadas ao traballo social. Protección de datos nos servizos 
sociais.  

Tema 11:A planificación nos servizos sociais. Concepto de planificación. Técnicas 
aplicadas ao traballo social. Dimensións, funcións e tipos. Niveis operacionais da 
planificación: plans, programas e proxectos.  

Tema 12: Equipos de traballo con especial referencia ao equipo multidisciplinar. Os 
equipos de traballo nos servizos sociais comunitarios básicos. Reunións de traballo. 

Tema 14: Os servizos sociais no Concello. Programas e recursos. 

Tema 15: Ordenanza de axudas de emerxencia social no Concello de Cee. 
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