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A. OBJECTIUS 
La finalitat d’aquesta matèria és desenvolupar en els futurs professionals les 
competències necessàries per a la seva intervenció pedagògica en contextos 
organitzatius i laborals. Els objectius que es pretenen aconseguir són els següents: 

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 continuada i aplicar els seus processos, 
mètodes i tècniques de forma simulada. 

5. Elaborar processos i estratègies d’avaluació de la formació continuada 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. 

 
B. TEMARI 
1. Pedagogia Laboral i Formació a l'Empresa 
2. Contextualització de la Pedagogia Laboral: contex socioeconòmic, contex polític, i 
contex intern de les organitzacions. 
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. Els recursos pedagògics. Materials escrits, materials d'àudio, materials de projecció, 
materials informàtics. 
8. L'avaluació de la formació: procés i instruments. 



C. METODOLOGIA 
 
La metodologia a l'aula serà de tipus afirmatiu-actiu, realitzada amb esquemes 
projectables i materials d'exemplificació. Els estudiants complementaran l'estudi del 
material específic facilitat (Dossier de Continguts i Dossier pels Crèdits Pràctics) amb 
la realització d’activitats pràctiques a l’aula i amb la lectura d'obres monogràfiques.   
Els estudiants es vincularàn a un centre de formació laboral per a observar i analitzar la 
planificació i aplicació de programes formatius en el món del treball, i a continuació 
programar una acció formativa i realitzar un informe sobre els resultats d'aquesta 
vinculació. 
 
 
D. AVALUACIÓ 
 
L'avaluació tindrà en compte elements processuals i finals, que es plasmen en: 

* una prova escrita, de caràcter teòrico-aplicatiu, per a mostrar el domini dels 
conceptes i idees bàsics tractats a l'aula, més els corresponents a les lectures 
monogràfiques i específiques realitzades, 
* el disseny d'un programa de formació laboral per a una institució o empresa 
concreta; el treball es realitzarà en petit grup i seguint les pautes del guió 
proporcionat. De forma optativa, es pot realitzar una versió ampliada del treball, 
* la realització d’una activitat pràctica a l’aula i l’elaboració d’un informe. 
* i la valoració de l'assistència a classe, i de les execucions i intervencions en les 
activitats corresponents als crèdits pràctics de la matèria. 
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