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A. OBJECTIUS 
 
En aquesta matèria es donen les bases pedagògiques que fonamenten la formació laboral i, 
concretament, la formació a l'empresa. Els objectius que es pretenen aconseguir són els 
següents: 
 
 1. Conèixer els principis bàsics de la pedagogia laboral. 
 2. Identificar els aspectes que integren la formació a l'empresa i que la caracterizen. 
 3. Analitzar el disseny i l'aplicació d'un programa de formació en una empresa. 
 4. Dissenyar un programa de formació per a una empresa concreta. 
 
B. TEMARI 
 
1. El treball en el context de la formació permanent 
2. Variables que caracteritzen la formació en les empreses: cultura, necessitats, pla 
estratègic... 
3. Planificació de la formació a l'empresa: diagnòstic de necessitats, elaboració del pla de 
formació. 
4. Principals mètodes de formació laboral. Anàlisi i valoració 
5. Elaboració de programes de formació: principis tècnics que els regeixen 
6. Metodologies de la formació: expositives, de simulació, estudi de casos, treball de grup, 
investigació en l'acció, autoformació 
7. Els recursos pedagògics. Materials escrits, materials d'àudio, materials de projecció, 
materials informàtics 
8. L'avaluació de la formació. Avaluació de programes. Avaluació de productes diferits. 
L'auditoria de formació 
 
 
C. METODOLOGIA 
 



La metodologia a l'aula serà de tipus expositiu-participatiu, realitzada amb esquemes 
projectables i materials d'exemplificació. Els alumnes complementaran l'estudi del material 
específic facilitat amb la lectura d'obres monogràfiques. Amb caràcter voluntari, els alumnes 
podran vincular-se a una empresa per a observar i analitzar la planificació i aplicació de 
programes formatius en el món laboral. L'informe d'aquesta vinculació serà necessari per a 
obtenir la màxima qualificació a l'assignatura. 
D. AVALUACIÓ 
 
L'avaluació consistirà en una prova escrita, de caràcter teòrico-aplicatiu, per a mostrar el 
domini dels conceptes i idees bàsics tractats a l'aula, més les corresponents a les lectures 
monogràfiques. 
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