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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
 1.Conceptualitzar la Pedagogia Laboral en funció dels seus elements, característiques i àmbits 
d’intervenció. 
2.Contextualitzar la Pedagogía Laboral en l’entorn socio-econòmic actual i en l’entorn inmediat de les 
organitzacions. 
3. Analitzar i desenvolupar els processos que integren la planificació de la formació a les organitzacions. 
4.Dissenyar programes de formació continua i aplicar els seus processos, mètodes i tècniques de forma 
simulada. 
5.Elaborar processos i estratègies d’avaluació de la formació continua que portin a la millora de la funció 
formativa. 
6.Desenvolupar estratègies per a optimizar la intervenció del professional de l’educació en els diferents 
àmbits laborals que presenta el context socioeconómic actual.        
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Pedagogia Laboral i Formació a les Organitzacions. 
2. Contextualització de la Pedagogia Laboral:  
 - Contex socioeconòmic i polític. 
 - Contex intern de les organitzacions: Gestió de RRHH i formació 
3. Planificació de la formació a l'empresa: diagnòstic de necessitats i elaboració del pla de formació. 
4. Elaboració de programes de formació: principis tècnics que els regeixen. 
5. Principals mètodes de formació laboral. Anàlisi i valoració. 
6. Tècniques de formació: expositives, demostratives i grupals. 
7. L'avaluació de la formació: procés i instruments.      
 
3. Avaluació 
Activitats individuals: pràctiques, casos i informes de les lectures 
Treball en grup 
Informe d’autoevaluació 
Prova escrita 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
•Materials en el campus virtual: esquemes dels continguts, articles i textos bàsics. 
•Pautes per a la realització de les activitats. 
•Casos pràctics i guies d’anàlisi. 
•Guió pel treball en grup 
•Selecció d’obres de referència 
•Pàgines web: dades sobre finançament de la formació continua, FTFE, MTAS, ...      
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