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Orientació per a la Inserció Sociolaboral

Codi: 42966
Crèdits: 10

Titulació Tipus Curs Semestre

4313817 Formació de persones adultes OT 0 1

Prerequisits

El mòdul no té prerequisits específics. En cas de persones matriculades que no provinguin de titulacions de
l'àmbit psicosocioeducatiu es facilitaran lectures de nivellament.

Objectius

Seleccionar y disseñar, tècniques i recursos d'inserció específics per a peresones adultes en funció de
contextos, necessitats i col·lectius.
Dissenyar i aplicar accions i programes per a la inserció sociolaboral.
Orientar per a la elaboració de plans individuals d'inserció.
Iniciar-se en el disseny de serveis, accions i programes d'orientació, seguiment i assessorament que
atenguin les noves necessitats en relació a la inserció sociolaboral en especial referència a col·lectius
específics de persones adultes en diversos contextos insititucionals

Competències

Formació de persones adultes
Construir eines i instruments per a la detecció de necessitats formatives i estratègies d'intervenció en
les institucions i contextos de la FPA.
Detectar i analitzar les necessitats formatives de la població adulta.
Dissenyar i aplicar plans, programes, projectes, accions i recursos per a la formació de persones
adultes (FPA).
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Reconèixer la dimensió humana, econòmica, legal i ètica a l'exercici professional.
Treballar i dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos.
Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en
l'activitat professional.

Resultats d´aprenentatge

Adaptar activitats i estratègies d'orientació professional en funció de necessitats i contextos.

Orientació per a la Inserció Sociolaboral   2013 - 2014

1



1.  
2.  
3.  

4.  
5.  

6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  

12.  

13.  
14.  
15.  

16.  
17.  

18.  
19.  
20.  
21.  

22.  
23.  

24.  

Adaptar activitats i estratègies d'orientació professional en funció de necessitats i contextos.
Analitzar els principis deontològics de la professió.
Aplicar els principis de l'ètica professional - prevenció, desenvolupament i acció social en les
actuacions professionals.
Comprendre la interdisciplinarietat com un factor d'enriquiment professional.
Definir objectius i accions d'orientació en funció de necessitats de col·lectius o participants específics i
característiques contextuals.
Desenvolupar un treball col·laboratiu, en equip, com a pas previ per al treball en xarxa.
Dissenyar processos d'orientació en funció de contextos institucionals i de participants.
Dissenyar protocols d'avaluació i seguiment de l'orientació.
Elaborar registres, protocols i informes d'orientació.
Identificar necessitats d'orientació.
Identificar oportunitats i limitacions del marc legal, i contextual de la institució on es desenvolupa l'acció
orientadora.
Mostrar destresa en la utilització d'estratègies d'orientació, consell i assessorament en el treball amb
grups i amb subjectes individuals.
Mostrar una actitud reflexiva i crítica en relació amb els límits de l'actuació professional.
Observar sistemàticament contextos d'acció orientadora i reflexionar-hi.
Optimitzar els procediments per al registre i traspàs d'informació sobre projectes i itineraris
professionals.
Organitzar el treball de forma estructurada en relació amb les demandes.
Promoure la col·laboració intrainstitucional i interinstitucional per optimitzar el binomi formació -
orientació.
Seleccionar fonts d'informació secundària.
Seleccionar i aplicar instruments i tècniques d'obtenció d'informació.
Treballar per aconseguir les fites d'aprenentatge i actualitzar-se permanentment en la professió.
Utilitzar els recursos de comunicació que ofereixen les tecnologies mòbils per potenciar l'orientació i el
seguiment dels itineraris d'inserció dels participants.
Utilitzar fonts d'informació diverses i adequades.
Utilitzar les TIC com a eina de gestió del coneixement, la col·laboració, la comunicació i el treball en
xarxa.
Valorar i prioritzar necessitats.

Continguts

Evolució de l'orientació per a la inserció sociolaboral.

• Models actuals d'inserció sociolaboral.

• L'orientació per a la gestió del projecte professional: referents, àmbits i contextos.

Anàlisi del mercat de treball.

• Classificacions d'ocupacions: Propostes de classificacions d'ocupacions.

• Utilització d'indicadors del funcionament del mercat de treball.

• Instruments per a l'anàlisi local d'ocupació.

• Polítiques per a la inserció laboral. Anàlisi de polítiques i mesures per al foment del treball i l'ocupació.

La formació professional per a l'ocupació al segle XXI.

• Anàlisi del sistema de formació, modalitats i programes.

• Avenços de la formació en base a competències i qualificacions professionals: estudis i resultats.

• Acreditació de l'experiència professional. Sistemes de formació comunitaris.

Procediments, àrees i fases de l'orientació per a la inserció.
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Procediments, àrees i fases de l'orientació per a la inserció.

• Avenços en el diagnòstic en orientació professional.

• Noves tècniques, Instruments, fonts, recursos i procediments d'informació i d'orientació professional en el
context local.

• Xarxes d'orientació en el territori. Organització i funcionament. La col · laboració públic - privat en Orientació
Professional per a la inserció sociolaboral.

• Avaluació i innovació de l'acció orientadora.

Metodologia

La metodologia combinarà exposicions dels elements teòrics i metodològics més rellevants a partir dels quals
es faran activitats aplicades pròpies del treball en seminari: estudi de casos, resolució de problemes i també
simulacions de situacions professionals representatives, relacionades amb el desenvoupament del mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Estudi de casos i problemes 30 1,2 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24

Presentacions i debats 20,75 0,83 12, 15, 18, 21, 23

Presentació de continguts clau 38 1,52 2, 4, 5, 6, 11, 13, 16, 22, 23

Tipus: Supervisades

Elaboració de pràctiques i exercicis 93,75 3,75 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 22, 24

Tipus: Autònomes

Estudi i lectures 67,5 2,7 3, 4, 13, 14, 16, 22

Avaluació

Cal lliurar totes les evidències especificades al dossier del mòdul. Les evidències estaran aprovades a partir
d'una qualificació de 5. L'aprovat del mòdul s'obtindrà amb una mitjana de les evidències de 5 o més punts.

La còpia o plagi de material, tant en el cas de treballs, pràctiques o exàmens implica una qualificació final de
suspès de l'assignatura.

L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim d'un 80% de classes, en cas contrari
es considerarà no presentat.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Assistència i participació
activa

40% -
45%

0 0 1, 2, 3, 9, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 24
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Realització de pràctiques i
exercicis

55% -
60%

0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24
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