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COMPETÈNCIES

• Conèixer  i  saber  interpretar  l'entorn  socioeconòmic  i  polític  de  referència  de la 
intervenció  orientadora:  sistemes  formatius,  estructura  del  mercat  laboral, 
polítiques actuals en matèria de formació i ocupació.

• Dissenyar,  desenvolupar  i  avaluar  projectes,  programes  i  serveis  d'orientació  i 
desenvolupament personal i professional.

• Seleccionar i aplicar models d'intervenció orientadora en l'entorn laboral d'acord a 
objectius,  contextos,  destinataris  i  utilitzar  mètodes  i  instruments  d'aplicació 
individual, *grupal i institucional.

• Diagnosticar  les  necessitats  formatives  i  d'orientació  professional  de  persones, 
grups i organitzacions.

• Dissenyar,  impartir,  gestionar  i  avaluar  processos  formatius  presencials, 
*semipresenciales i virtuals en l'entorn laboral.

• Avaluar i acreditar competències d'acció professional seleccionant els instruments 
entre els existents, adaptant-los quan sigui necessari o creant-los si calgués.

• Actualitzar-se de manera permanent en el domini de les TIC per utilitzar-les com a 
eines en el disseny i desenvolupament d'accions orientadores i formatives.

• Responsabilitzar-se  de  la  seva  formació  permanent,  reconeixent  els  aspectes 
crítics que ha de millorar en l'exercici  de la professió, adquirint  independència i  
autonomia, romanent sempre informat/a de els canvis en les estructures del mercat 
laboral i de les polítiques de formació i ocupació.

• Exposar els projectes dissenyats, tant en la seva versió escrita, com en la seva 
presentació oral adaptant-se als nivells de coneixements previs de les persones de 
les audiències.



OBJECTIUS

• Situar la intervenció de l'orientació professional en la realitat de la incertesa laboral
• Comprendre  el  nou  marc  estructural  de  la  formació  per  a  l'ocupació  i  el  seu 

potencial inductor per al desenvolupament de la carrera professional.
• Conèixer els requeriments que el món laboral exigeix als demandants de feina i  

descobrir les vies d’inserció possibles.
• Analitzar les própies competències, qualitats i capacitats per a desenvolupar una 

feina. 
• Conèixer  les  estratègies  de recerca  de feina  a  través de les  polítiques actives 

d'ocupació.
• Aprendre  a  confeccionar  la  carta  de  sol.licitud  i  el  currículum  vitae  europeu, 

preparar l’entrevista de sel.lecció.
• Planificar la recerca de feina analitzant el mercat laboral.
• Caracteritzar la funció de l'orientació professional en el procés de reconeixement 

de la competència d'acció professional.
• Utilitzar amb eficiència i eficàcia fonts, recursos i xarxes d'informació, que facilitin la  

intervenció  orientadora  en  el  procés  d'evaluació  de  la  competència  d'acció 
professional.

• Descriure les principals etapes del procés d'acreditació de la competència d'acció 
professional.

• Especificar quins són les principals competències metodològiques (“saber fer”) i 
participatives  (“saber  estar”)  requerides  als  professionals  de  l'orientació  que 
acompanyin a les persones en el procés d'acreditació de la competència d'acció 
professional.

• Valorar la conseqüències derivades de la posada en funcionament al nostre país 
del reconeixement de les competències professionals d'aquelles persones sense 
títols de formació professional o sense certificats de professionalitat.

CONTINGUTS

Competències  i  qualificacions.  Tipologia  de  les  competències.  Configuració  de  les 
qualificacions. Les qualificacions en l'àmbit espanyol. Marc europeu de les qualificacions. 

Orientació  en  l'avaluació,  reconeixement  i  acreditació  de  competències.  Sistemes 
d'avaluació  de  competències:  Tècniques  i  instruments  .Sistema  d'acreditació  de 
competències.

El mercat laboral. Oferta y demanda d'ocupació. El Servei Català d'Ocupació.
Requeriments Professionals i demanda de feina. Tipus de contracte laboral.

Procés  de  selecció  de  personal.  Selecció  en  base  a  competències.  Instruments  de 
selecció presencials i on-line.  Estratègies per la recerca de feina. Carta de presentació. 
Curriculum. Entrevista de selecció. Proves psicotècniques

Orientació Professional en les transicions. El trànsit dels joves a la vida adulta i activa.  
Transició de treball a treball. Transició de treball a jubilació. Programes d'orientació en la  
transició. Programes d'inserció sociolaboral.

Funcions de l'Orientació Professional en l'ocupació. El desenvolupament professional en 
el treball. Treball i ocupació. Programes d'orientació per a l'ocupació.



METODOLOGIA

PRESENCIAL:

• Lliçó  magistral:  exposició  teòrica  de  continguts  de  l’assignatura  i  transmissió 
d’informacions i activació de processos cognitius entre els estudiants.

• Pràctiques  d’aula:  plantejament,  anàlisi  i  resolució  de  situacions  concretes 
d'inerció sociolaboral amb el posterior debat i correcció.

• Exposició de treballs: exposicions orals dels estudiants amb suport TIC del treball 
realitzat.

• Tutoria: Activitats d’aprenentatge individual en petit grup, basada en la resolució de 
dubtes, i preparació de projectes encomanats.

• Proves escrites que serveixen per valorar el progrés de l’estudiant.

NO PRESENCIAL:

• Estudi dels continguts relacionats amb es classes teòriques i pràctiques.
• Lectures autònomes i/o dirigides amb l’enfocament centrat en els temes objecte 

d’estudi.
• Treballs en grup: activitats d’aprenentatge autònom de caràcter teòric/pràctic per 

tal de lliurar-los i/o exposar-los a la classe.

AVALUACIÓ

Individual / Grupal Percentatge

Portafoli professional I 30 %

Coavaluació G 10 %

Tutories I/G 10 %

Treball en grup G 20 %

Prova escrita I 30 %

Cada part ha d’obtenir la nota mínima (5) per garantir les competències de la matèria
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

SETMANA PROFESSOR/A ALUMNES Hores presencials Hores no presencials

1 Presentació de l'assignatura.(Objectius, com-
petències, metodologia i avaluació)

Metodologia dels grups de treball.

Negociació del sistema d'avaluació

Assistència a classe.

Mantenir una actitud receptiva, reflexiva 
i crítica.

Participar activament.

2

Avaluació Inicial

Distribució per grups de treball.

Avaluació inicial

Formació dels grups de treball.

2

2 Presentació Tema  1: ANÀLISI DE LA TRANS-
FORMACIÓ ESTRUCTURAL DEL MERCAT 
DE TREBALL

Contextos del mercat laboral

Assistència a classe.

Mantenir una actitud receptiva, reflexiva 
i crítica.

Lectura i comentari d’articles i docu-
ments relatius al tema

2 4

Anàlisi de competències professionals propies Participar activament. 2 2

3 Tema 2:CONFIGURACIÓ DE LA 
PROFESSIONALITAT
-Configuració actual de les professions
-Nous requeriments professionals

Assistència a classe
Lectura i comentari d’articles i 
documents relatius al tema

2 4

Competències transversals

Determinar competencia transversal del curs

participar activament 2 4

4 Tema 3: COMPETÈNCIES I 
QUALIFICACIONS 

Assistència a classe

Participació en activitats d’aula

2 4



SETMANA PROFESSOR/A ALUMNES Hores presencials Hores no presencials

-Competència d’acció  professional
-Tipologia de competències
-Qualificacions professionals 

Lectura i comentari d’articles i docu-
ments relatius al tema

-Anàlisi de la propies competències. 

-Curriculum Europass

Confecció del Curriculum Europass per-
sonal

2 6

5 Tema 3: COMPETÈNCIES I 
QUALIFICACIONS 
-Marc Espanyol i Europeu de Qualificacions
-

Assistència a classe

Participació activa en la preparació de 
preguntes per la conferència

2 4

-Curriculum Europass Anàlisi de competències del CV 2 2

6 Tema 4: AVALUACIÓ, RECONEIXEMENT I 
ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIEs
-Avaluació de competències professionals: 
sistemes i eines
-Anàlisi del sistema español d’acreditacó i 
comparació amb altres sistemes europeus
. Anàlisi de les figures d’Assessor i Avaluador 
en l’acreditació segons la normativa vigent

Assistència a classe

Participació en activitats d’aula

Localització i estudi de la documentació 
per aplicar QUALIFICAT

Localització de la normativa vigent i de 
les convactòries realitzades per la figura 
de l’Assessor/a i l’avaluador/a per l’acre-
ditació.

2 2

-Ofertes laborals: anàlisi Localitzar ofertes en premsa i on-line 2 2

7 Tema 4: AVALUACIÓ, RECONEIXEMENT I 
ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIEs
-Sistemes d’acreditació de competències. Pro-
grama Qualificat i Acreditat 

-Conferència d'un gestor de programa

Assistència a classe

Participació en activitats d’aula

2 2



SETMANA PROFESSOR/A ALUMNES Hores presencials Hores no presencials

-Ofertes laborals: anàlisi Seleccionar ofertes de treball 2 2

8 Tema 5: PROJECTE PROFESSIONAL I DE 
VIDA
-Característiques dels projectes professionals i 
de vida
-Continguts dels Projectes professionals i de 
vida
-El portafoli com a eina en el projecte professi-
onal i de vida

Assistència a classe

Participació en activitats d’aula

El portafoli: estructurar-lo i personalitzar-
lo

2 4

-Carta de presentació Dissenyar cartes de presentació 2 2

9 Tema 6 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN 
LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL

-Concepte i funcions de l’orientació 
professional

-Models i sistemes d’orientació

Assistència a classe.

Mantenir una actitud receptiva, reflexiva 
i crítica.

Lectura i comentari d’articles i docu-
ments relatius al tema

2 4

Entrevista laboral:pautes essencials Analitzar actituds i estratègies per l'en-
trevista professional

2 2

10 Tema 6 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN 
LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL
-Orientar en les transicions: inserció 
sociolaboral
-Funcions de l'orientació per a l'ocupació 
-Àrees d'intervenció en l'orientació per a l'ocu-
pació 
-Accions d'orientació per a l'ocupació 

Assistència a classe.

Mantenir una actitud receptiva, reflexiva 
i crítica.

Lectura i comentari d’articles i docu-
ments relatius al tema

2 2

L’entrevista en la selecció de personal Preparació i realització d’una entrevista 
de treball

2 2



SETMANA PROFESSOR/A ALUMNES Hores presencials Hores no presencials

11 Tema 6 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN 
LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL
-Orientar per l’ocupació
-Orientar a persones en atur
-Orientar a persones en risc d’exclusió social
-Procesos de reconversió professional

Assistència a classe.

Mantenir una actitud receptiva, reflexiva 
i crítica.

Lectura i comentari d’articles i docu-
ments relatius al tema 

2 4

L’entrevista en la selecció de personal pràctiques d'entrevistes laborals 2 2

12 Tema 6: AVALUACIÓ, RECONEIXEMENT I 
ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIEs
-Avaluació de competències professionals: 
sistemes i eines
-Anàlisi del sistema español d’acreditacó i 
comparació amb altres sistemes europeus
. Anàlisi de les figures d’Assessor i Avaluador 
en l’acreditació segons la normativa vigent

Assistència a classe.

Mantenir una actitud receptiva, reflexiva 
i crítica.

Lectura i comentari d’articles i docu-
ments relatius al tema 

2 2

Planificació de la recerca de feina Eines i estratègies per la planificació 2 2

13 Tema 6: AVALUACIÓ, RECONEIXEMENT I 
ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIEs
-Sistemes d’acreditació de competències. Pro-
grama Qualificat i Acreditat 

-Conferència d'un gestor de programa

Assistència a classe.

Mantenir una actitud receptiva, reflexiva 
i crítica.

Lectura i comentari d’articles i docu-
ments relatius al tema

2 2

Planificació de la recerca de feina Pla d'execució 2 2

14 Tema 7: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ 

-Classificació de les polítiques -Efectes de les 
polítiques actives 

-Polítiques actives per fomentar l'ocupació 
 

Assistència a classe.

Mantenir una actitud receptiva, reflexiva 
i crítica.

Lectura i comentari d’articles i docu-
ments relatius al tema

2 2



SETMANA PROFESSOR/A ALUMNES Hores presencials Hores no presencials

Incidents crítics com a eina de selecció Pràctica d'incidents crítics 2 2

15 Tema 8 PROGRAMES PÚBLICS D'OCUPA-
CIÓ-FORMACIÓ PER A TREBALLADORS 

-Escoles Taller i Cases d'Oficis - Tallers d'Ocu-
pació 

-Contractes en formació 

-Formacio dual

Assistència a classe.

Mantenir una actitud receptiva, reflexiva 
i crítica.

Lectura i comentari d’articles i docu-
ments relatius al tema

2 2

Role-playing en la selecció de personal Pràctica de role-playing 2

16 AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DE PLA-
NIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ

Aplicació de la rúbrica per 360ª 4

17 AVALUACIÓ DEL PORTAFOLIO Redacció final POrtafoli

Tutories portafoli

1 1

18 AVALUACIÓ Examen dels aspectes conceptuals de la 
matèria

2 2

19 Revisió examen i nota final 1 1

TOTAL HORES 68 82
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