
 
Curs 2002-2003 

Codi: 23201  Crèdits 8  
Orientació Professional 

Professor: Josep Montané 

 

Objectius 

Oferir els coneixements teòrics i pràctics de la funció de l’orientació professional en el context 

de la psicopedagogía. 

Dominar el marc teòric de l’Educació per a la Carrera Professional en quant que aquesta 

ofereix les bases per a la intervenció mitjançant programes. 

Dominar l’aplicació i l’elaboració de programes d’intervenció que afavoreixin l’elecció 

professional des de l’educació global. 

 

Temari 

I. Aspectes teòrics 

1. Delimitació del concepte d’orientació professional. 

2. L’orientació professional. Aportacions històriques. 

3. L’orientació professional. Aportacions de l’Educació per a la Carrerra professional. 

4.-Àmbits, funcions, avaluació i recerca. 

II. ASPECTES APLICATS: 

5. Domini teòric i aplicat dels següents programes o programes d’orientació professional. 

1.- l’autoestima acadèmica i professional 

2.- Vies de millora d’una titulació – professió. 

3.- Programes d’adaptació al canvi professional 

4.- Orientació i exigències de l’entorn 

5.- Les transicions escola-escola i escola treball 

6.- La inserció laboral integrada al currículum i la formació permanent 

7.- Orientació professional i la qualitat total en centres de FP. 

8.- L’elaboració d’un diagnòstic d’orientació 



9.- Selecció de cursos de formació 

 

Metodologia 

 
Avaluació 

L’avaluació consistirà en: 

1) una prova de selecció múltiple del marc teòric 

2) un examen teòric de les pràctiques comentades i treballades a classe 

3) i una exposició d’una de les pràctiques comentades a classe. 
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