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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics en relació a l’assessorament o consulta per a la inserció 
laboral. 
• Analitzar i posicionar-se críticament en relació de l’acció orientadora en la formació ocupacional 
i en el procés d’inserció laboral. 
• Analitzar els models d’intervenció en el camp de l’orientació ocupacional. 
• Aplicar diferents tipus d’instruments per a cursos de formació laboral i tècniques d’inserció 
laboral. 
• Transferir els aprenentatges de l’assignatura a la pròpia inserció laboral i a l’actualització 
professional.    . 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
Continguts teòrics 
1. El marc de l’Orientació Professional: Professió, ocupació, lloc de treball i Orientació 
Ocupacional.  
2. Treball, atur i no treball. Indicadors de funcionament del mercat de treball.  
3. El rol de les polítiques d’ocupació i les transicions. 
4. Detecció de necessitats d’orientació. 
5. Models d’orientació ocupacional. 
6. Models d’inserció: mercat de treball i competències personals, acadèmiques i laborals. 
 
Continguts  aplicats 
7. Rols i funcions del pedagog en el context de formació i orientació per al treball. 
8. Estratègies i recursos d’orientació ocupacional 
9. Elaboració de programes d’inserció laboral 
10. Disseny i aplicació de tècniques d’inserció  
11. La prospecció de l’ocupació. Disseny i aplicació de tècniques d’informació i promoció de 
l’ocupació a nivell local. Els dispositius de transició escola – treball. 
12. L’orientació per al canvi: l’afrontament del canvi com a factor de qualitat 
13. La formació permanent dels professionals de l’Orientació Ocupacional.  
 
3. Avaluació 
Prova final 30% 
Implicació en les pràctiques d’aula,  participació activa i autoavaluació de les competències 20%. 
Realització i exposició del treball  20% 
Realització i presentació a termini de les pràctiques i portafoli 30% 
Per aprovar cal tenir aprovades les quatre parts anteriors 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
• BLASCO, P. Y PÉREZ BULLOSA, A. (2001). Orientación e inserción professional: 
Competencias y entrenamiento para su práctica. Valencia: Nau Llibres.•  
DONOSO, T Y FIGUERA, P. (2007) Niveles de diagnóstico en los procesos de  inserción y orientación 
profesional.  Revista electrónica de  Investigación  Psicoeducativa, 11, vol 5(1), 103-124 
(http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/11/espannol/Art_11_153.pdf) 
• RODRÍGUEZ MORENO,M. L. et alt. (2008). Dels estudis universitaris al món del treball. La 
construcció del projecte professional. Barcelona: UBe. 
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Webgrafia 
• www.ine.es. Instituto nacional d’estadistica. Dades de la EPA 
• www.idescat.es. Institut català d’estadística. Dades de la EPA a Catalunya. 
• www.inem.es/ Servicio Público de Ocupación Estatal. INEM. Observatori ocupacional d’àmbit 
nacional. Links als observatoris regionals 
• www.gencat.net/treballiindustria. Observatori del treball. SOC. Servei públic d’ocupació de 
Catalunya 
• http://www.oficinatreball.net/socweb/ . SOC (Oficina virtual del Servei d’Ocupació de 
Catalunya) 
• www.barcelonactiva.es/ . Barcelona Activa. Enllaça amb Porta22  http://www.porta22.com/  
Activitats i recursos multimèdia relacionats amb el desenvolupament professional, les noves ocupacions i 
la recerca de feina. 
• www.aqu.cat/ AQU Catalunya.  La web dóna accés a dades dels estudis de inserció dels titulats 
de Catalunya. 
• www.aneca.es/actividades/ilaboral_present.html. ANECA. Enllaç amb l’ Observatorio 
Universitario de Inserción Laboral:  www.insercionlaboral.net / informació sobre la inserció laboral i el 
mercat de treball dels titulats universitaris  i de  metodologies d’anàlisi. 
• www.Infoempleo.com i www.InfoJobs.net.  Portals d’ocupació d’àmbit nacional. Informació 
sobre perfils demandats. 
• http://www.pilevo.net/  Plataforma d’Informació Laboral i Econòmica del Vallès Oriental 
(PILE). Tota la informació laboral i econòmica de la comarca queda recollida en aquesta plataforma 



(dades relacionades amb l’atur , les accions destinades a l’ocupació al Vallès Oriental, aspectes de 
dinamització laboral en general...etc) S’adreça tant als agents econòmics i socials del Vallès Oriental com 
a la població en general. 
• http://www. Diba.es/Hermes, web de la Diputació de Barcelona per poder prendre decisions 
estratègiques en el camp de la promoció econòmica i l’ocupació, permet tenir un coneixement bàsic sobre 
el context econòmic local.  


