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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. Consultoria de formació 
 
3. Avaluació 
L'avaluació tindrà en compte elements processuals i finals, que es plasmen en: 
• Valoració de l'assistència a classe, i de les execucions i intervencions en les activitats corresponents als 
crèdits pràctics de la matèria. (10% de l’avaluació) 
• Treball en grup de descripció del departament de formació d’una organització i  disseny d'un programa 
de formació ‘real’; el treball es realitzarà seguint les pautes del guió proporcionat. (30% de l’avaluació) 
• De forma optativa, disseny i aplicació d’una activitat pràctica a l’aula, a partir de les orientacions i 
materials proporcionats per la professora. (10% de l’avaluació, de suma optativa al % de la prova escrita) 
• Una prova escrita, de caràcter teòrico-aplicatiu, per a mostrar el domini dels conceptes i idees bàsiques 
tractades a l'aula, més els corresponents a les lectures monogràfiques i específiques realitzades. (60% de 
l’avaluació) 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
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