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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
Adquirir els coneixements teòrics, comprensius i pràctics per a realitzar les tasques bàsiques de 
l’orientació laboral relacionada amb la formació ocupacional - professional i la inserció laboral dins dels 
centres d’inserció i formació no reglada. 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
I. CONTINGUTS TEÒRICS: 
1. Aportacions històriques al concepte d’orientació laboral 
2. Aproximació al concepte d’orientació laboral 
3. Els àmbits i contexts de l’orientació laboral 
4. Els models d’orientació laboral 
5. Programes i tècniques d’orientació laboral 
 
II. CONTINGUTS PRÀCTICS. 
6. L’aplicació d’instruments, tècniques i programes d’orientació laboral 
7. L’ús de les noves tecnologies en l’orientació laboral. 
8. Tècniques i procediments per l’anàlisi de perfils i demandes del mercat laboral. 
 
3. Avaluació 
Per superar l’assignatura cal: 
- Demostrar el domini dels aspectes teòrics: carpeta d’aprenentatge o examen teòric en cas de no 
lliurar-la (45% de la nota) 
- Demostrar el domini dels aspectes aplicats mitjançant la realització de pràctiques d’aula (35% de 
la nota) 
- Realitzar un treball de curs que serà exposat a classe (25% de la nota). 
Cal superar totes les part per separat per poder fer mitjana. 
El treball s’exposarà a classe i és obligatori l’assistència a les exposicions, si no s’assisteix caldrà realitzar 
un examen teòric de les exposicions. 
Les pràctiques d’aula es lliuraran en les dates fixades per la professora responsable, si no es lliuren en les 
dates fixades o no se superen caldrà realitzar un examen tòric de les pràctiques no superades, no lliurades 
o lliurades fora de termini. La carpeta serà avaluada de forma continuada, si un estudiant no lliura la 
carpeta o la suspèn haurà de realitzar un examen teòric de la matèria. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L'estudiant tindrà dos dossiers un de material complementari i un altre de pràctiques d'aula 
A més, aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants 
trobaran materials que els ajudaran a confeccionar els treballs en grup i els treballs individuals,… 
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