FICHA DA ACTIVIDADE FORMATIVA
CV13054

1. DATOS DA ACTIVIDADE
NOME: Curso de capacitación para o desempeño da función de inspección de servizos sociais
GRUPO: Cursos EGAP - Convenios
ÁREA: Consellería de Política Social
CUALIFICACIÓN:

APROVEITAMENTO

ADMINISTRACIÓN:

AUTONÓMICA

MOD.IMPARTICIÓN:

MIXTO

PLAN:
ESTADO:
TIPOLOXÍA:

CONVENIO
CONVOCADO
XERAL

HORAS:

120

ANO:

2013

EDICIÓNS:

1

DATA MATRÍCULA: Do 29/06/2013 - 08:00h ao 08/07/2013 - 14:00h
RESPONSABLE: []

2. DESCRICIÓNS
DESCRICIÓN CURSO
O curso pretende capacitar ao persoal que opte a postos de inspección de servizos sociais ou que lle preste apoio á
inspección dos servizos sociais nos coñecementos específicos dos diferentes ámbitos de actuación e nas habilidades
necesarias para o correcto desenvolvemento destas funcións.
DESTINATARIOS
Persoal funcionario dos grupos A1, A2 e C1 e persoal laboral grupos I e II, preferentemente con titulación universitaria
(licenciatura ou grao correspondente) en dereito, psicoloxía, pedagoxía, psicopedagoxía, educación social, relacións
laborais, traballo social, ciencias políticas ou socioloxía.
PROGRAMA
a) Os servizos sociais. Antecedentes e evolución. Regulación. A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de
Galicia. Sistema de garantías do Sistema Galego de Servizos Sociais.
b) Rexistro e autorizacións. Normativa técnica relacionada.
c) A inspección. Funcións e procedementos de actuación. Ámbitos de actuación.
d) As actas de inspección. Protección de dereitos. Procedemento sancionador.
e) Servizos comunitarios.
f) Inclusión e igualdade.
g) Menores.
h) Infancia e familia.
i) Maiores e discapacidade.
j) O sistema de atención á dependencia e promoción da autonomía.
k) Calidade. A acreditación. Xestión de centros e programas de servizos sociais.
l) Outras habilidades do persoal inspector.
Características do curso: 75 horas en teleformación e 45 horas presenciais.
As horas presenciais repartiranse en cinco sesións a desenvolver, os xoves de 16:30 a 19:30 horas e venres de 08:30
a 14:30 horas, entre o 24 de outubro eo 29 de novembro.
Haberá un exame final presencial o día 13 de decembro.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
1º- Persoal que desempeñe ou desempeñase funcións na Subdirección Xeral de Inspección e Autorización de Servizos
Sociais da Consellería de Traballo e Benestar.
2º- Persoal funcionario coas titulacións universitarias establecidas como preferentes.
3º- Resto do persoal funcionario.
4º- Persoal laboral coas titulacións universitarias establecidas como preferentes, na base segunda.
5º- Resto do persoal laboral.
Estes criterios aplicaranse de acordo coa Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia (DOG do 18) e
co Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a
inspección dos servizos sociais en Galicia.(DOG do 20 de xaneiro de 2012).

3. DATOS EDICIÓNS
SANTIAGO
LOCALIDADE:
NUM. PRAZAS:

SANTIAGO DE COMPOSTELA
40

INICIO / FIN: 21/10/2013 a 13/12/2013

ESTADO: NORMAL - (DIPLOMAS EM.)

DATA EXAME:

DOCENTES NOMEADOS
NON HAI INFORMACIÓN DISPOÑIBLE
LUGAR DE REALIZACIÓN
AULA 17 (antiga): O día 24 de outubro de 16:30 a 19:30. O día 25 de outubro de 08:30 a 14:30. O día 07 de novembro
de 16:30 a 19:30. O día 08 de novembro de 08:30 a 14:30. O día 14 de novembro de 16:30 a 19:30. O día 15 de
novembro de 08:30 a 14:30. O día 21 de novembro de 16:30 a 19:30. O día 22 de novembro de 08:30 a 14:30. O día 28
de novembro de 16:30 a 19:30. O día 29 de novembro de 08:30 a 14:30. O día 13 de decembro de 10:00 a 12:00. EGAP,
Rúa Madrid, 2-4, CP15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA
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