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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.

• Diagnosticar les necessitats formatives i d'orientació professional a les organitzacions.

• Dissenyar, impartir, gestionar i avaluar processos formatius presencials, semipresencials 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.

• 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
a qui s’adreça.

OBJECTIUS

•

Comprendre el nou marc estructural de la formació per a l'ocupació i el seu po tencial inductor per al desenvolupament de la carrera professional.

•

Conèixer els requeriments que el món laboral exigeix als demandants de feina.

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

• Valorar la conseqüències derivades de posar en funcionament al nostre país el

reconeixement de les competències professionals d'aquelles persones sense
títols de formació professional o sense certificats de professionalitat.

• Identificar les principals característiques de la transformació del món del treball
actual i la repercussió envers la formació contínua.

• Contextualitzar la formació contínua en les polítiques generals de gestió de
persones a les organitzacions.

•

Analitzar el mercat de treball i les seves tendències envers la formació i la
qualificació professional.

•

Comprendre la rellevància de la formació contínua en les organitzacions i la seva
importància en els processos de transformació i millora.

• Desenvolupar estratègies per elaborar plans de formació adaptats a les
necessitats de les organitzacions i de les persones que la integren.

•

Saber dissenyar indicadors lligats als processos de formació.

• Conèixer experiències d'èxit de formació contínua a les organitzacions.
• Desenvolupar la capacitat d’innovar en formació contínua.

CONTINGUTS
• Contextualització.
•

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

• Avaluació de necessitats de formació.
• Disseny de plans de formació i programes:
Visio general:
o Disseny d’un pla de formació.
o Gestió de programes i projectes.
Visió específica i polítiques generals de gestió del capital humà.

• Estratègies d'Intervenció. La interacció didàctica:
o

Mètodes i tècniques

Recursos
Disseny d'activitats
Clima propici per a l'aprenentatge.

o
o

o

• Avaluació i qualitat de la formació:
o L'impacte i eficàcia de la formació.
o Disseny d'indicadors.
o Avaluació de la satisfacció de parts interessades.

• Anàlisi i millora. Autoreflexivitat..
• Innovació en els processos de formació contínua en les organitzacions.

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 amb




el posterior debat i correcció.
Conclusions de lectures: 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.
Exposició de treball final. Aplicació de les competències adquirides
desenvolupant un projecte de formació.

NO PRESENCIAL:

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


temes objecte d’estudi.
Treball en grup: activitats d’aprenentatge autònom de caràcter teòric/pràctic per
tal de lliurar-los i/o exposar-los a la classe.

AVALUACIÓ

Participació activa a las classes
Valoració de les presentació de les reflexions i
conclusions de les lectures recomanades. Qualitat
en la resolució de les activitats, casos pràctics i
activitats d’aula.
Tutories i altres aportacions individuals
Treball en grup

Individual /
Grupal
I

Percentatge

I

30 %

I/G
G

10 %
30 %

30 %
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SET.

DESCRIPCIÓ

TASQUES
PROFESSOR/A

TASQUES ALUMNES

Hores presencials

Hores no
presencials

1

Presentació de
l’assignatura.
Contextualització

Exposició.
Assistència a classe i
Proposta de lectures i acti- participació activa.
vitats.

4

-

2

Contextualització

Exposició.
Proposta de lectures i activitats.
Conducció de debats.

Assistència a classe i
participació activa.
Lectures i reflexions.
Activitat pràctica.

4

5

3

Competències i
qualificacions

Exposició.
Assistència a classe i
Proposta de lectures i acti- participació activa.

4

5

SET.

DESCRIPCIÓ

TASQUES
PROFESSOR/A
vitats.

TASQUES ALUMNES

Hores presencials

Hores no
presencials

Lectures i reflexions.
Activitat pràctica.

4

Avaluació de necessitats de formació

Exposició.
Assistència a classe i
Proposta de lectures i acti- participació activa.
vitats.
Activitat pràctica.

4

5

5

Avaluació de necessitats de formació

Exposició.
Proposta de lectures i activitats
Conducció de debats
Tutories i orientació sobre
la realització del projecte.

Assistència a classe i
participació activa.
Activitat pràctica.
Fase 1 projecte en grup.

4

10

6

Diseño de plans i
programes

Exposició.
Assistència a classe i
Proposta de lectures i acti- participació activa.
vitats.
Fase 2 projecte en grup.
Conducció de debats.
Tutories i orientació sobre
la realització del projecte.

4

10

7

Visions específiques i polítiques
de gestió del capital humà

Exposició.
Assistència a classe i
Proposta de lectures i acti- participació activa.
vitats .
Lectures i reflexions
Activitat pràctica .

4

5

8

Interacció amb
els usuaris en
processos de formació

Exposició.
Proposta de lectures i activitats.
Conducció de debats
Tutories i orientació sobre
la realització del projecte .

Assistència a classe i
participació activa.
Lectures i reflexions.
Fase 3 projecte en grup.

4

10

9

Avaluació i qualitat de la formació

Exposició.
Proposta de lectures i activitats.
Conducció de debats.

Assistència a classe i
participació activa.
Anàlisis de casos. Activitat pràctica.

4

5

10

Avaluació i qualitat de la formació

Exposició.
Assistència a classe i
Proposta de lectures i acti- participació activa.
vitats.
Fase 4 projecte en grup.
Conducció de debats.
Tutories i orientació sobre
la realització del projecte .

4

10

11

Anàlisi i millora.
Autoreflexió

Exposició.
Assistència a classe i
Proposta de lectures i acti- participació activa.
vitats.
Fase 5 projecte en grup.
Conducció de debats.
Tutories i orientació sobre
la realització del projecte.

4

10

12

Innovació

Exposició.
Assistència a classe i
Proposta de lectures i acti- participació activa.
vitats.
Lectures i reflexions.
Activitat pràctica.

4

5

SET.

DESCRIPCIÓ

TASQUES
PROFESSOR/A

TASQUES ALUMNES

Hores presencials

Hores no
presencials

13

Presentació de
treballs

Avaluació dels projectes

Presentació dels projectes

4

5

14

Presentació de
treballs

Avaluació dels projectes

Presentació dels projectes

4

5

15

Conclusions i reflexions finals

Aportar reflexions.
Gestió de la participació.

Assistència a classe i
participació activa

4

-

