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Prerequisits

No hi ha cap prerequsit.

Objectius

Aquesta assignatura, obligatòria de tercer curs del grau de pedagogia pretén formar orientadors i orientadores
professionals que treballaran en col·laboració amb els docents dels centres de secundària i en el marc de
serveis, centres o programes de formació i orientació per a l'ocupació. Per això es treballaran els principals
recursos per a afavorir els processos de desenvolupament en vistes a la realització professional futura, ja sigui
contemplant l'accés al mercat laboral a mig termini (cas de l'educació secundària) o a curt termini en contextos
ocupacionals. El procés orientador al llarg de la educació secundària, obligatòria i postobligatòria com també a
l'educació superior i els programes i accions d'orientació per a l'ocupació en altres escenaris seran els focus
per a treballar programes, tècniques i recursos d'orientació professional en el marc de l'orientació i les
transicions al llarg de la vida.

L'assignatura d'Orientació Professional, conjuntament amb la d'Orientació Escolar és fonamentadora de la
menció de Quart curs anomenada "Orientació Educativa".

Competències

Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
Aplicar estratègies i tècniques d'assessorament, orientació, consulta i mediació educativa en àmbits
professionals i institucions i serveis educatius i de formació
Diagnosticar les necessitats i possibilitats de desenvolupament de les persones per a fonamentar el
desenvolupament de les accions educatives i formatives
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

Desenvolupar correctament estratègies d'orientació, consulta i mediació, d'acord a criteris professionals
preestablerts.
Identificar els principis deontològics presents en els processos de mediació i orientació.
Identificar necessitats formatives i d'orientació a partir d'estratègies predissenyades.
Proposar estratègies i accions d'orientacions i mediació a partir de situacions reals o simulades.
Relacionar necessitats formatives i d'orientació amb estratègies d'orientació.
Simular el treball multiprofessional o interprofessional en relació a processos d'orientació o mediació.

Continguts
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Continguts

1.- Formació, professió, ocupació i mercat de treball.

2.- Orientació Professional: principis i models.

3.- Tècniques, programes i estratègies d'orientació a l'educació secundària obligatòria, postobligatòria i a
l'educació superior..

4.- Orientació per a la inserció sociolaboral: principis i models.

5.- Prospectiva del mercat laboral. Filons d'ocupació, oportunitats d'ocupació.

6.- Perfils d'ocupabilitat i empleabilitat.

7.- Programes i estratègies d'orientació per a la inserció sociolaboral.

8.- Xarxes d'orientació al territori.

Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa s'ha
planificat la metodologia de l'assignatura tal i com es mostra en el quadre que hi ha a continuació:

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitats destinades a la verificació i qualificació dels assoliments. 0 0 4, 5

Classes magistrals en gran grup 30 1,2 1, 3, 4, 5, 6

Seminaris, treball participatiu, i presentacions dels i les estudiants. 15 0,6 1, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Treball no presencial. 30 1,2 1, 4

Tipus: Autònomes

Treball autònom 75 3 2

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es
mostren en la graella que hi ha a continuació.

Les pràctiques, casos i problemes estaran distribuïts al llarg de tota l'assignatura, temporitzades en la data
d'inici de la pràctica i la data de lliurament. La devolució i el seguiment de les activitats que formen part de la
qualificació serà inferior a un mes.

Els estudiants que durant el curs hagin fet un seguiment adequat de l'assignatura i tot i així els quedi algun
aspecte no assolit se'ls donarà la oportunitat de superar la matèria refent l'activitat o activitats no superades.

La còpia o plagi de material, tant en el cas de treballs, pràctiques o exàmens implica una qualificació final de
suspès de l'assignatura.
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La nota final de l'assignatura serà la mitjana de les notes d'ambdós blocs. Es farà el promig a partir d'una
puntuació mínima de 4 en cada activitat d'avaluació. S'aprovarà l'assignatura amb una puntuació mínima de 5.

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

Estudi de casos, treballs pràctics, simulacions i altres activitats

programades recollides al portafoli.

75% 0 0 4, 6

Examen de les unitats temàtiques 25% 0 0 1, 4
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