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Informació general de l'assignatura

Denominació FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ

Codi 100934

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Educació Social 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació ISUS BARADO, SOFIA

Departament/s PEDAGOGIA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Classe semipresencial: 60 h. 
Treball autònom (individual i equip): 90 h.

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ISUS BARADO, SOFIA sofia.isus@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

En el context actual, una de les majors dificultats a les quals s'enfronten les persones és l'accés a un lloc de
treball d'acord amb la seva formació, interessos i expectatives.

Encara que és evident que hi ha un important problema derivat de les característiques del nostre mercat de treball,
també és cert que en moltes ocasions les persones que afronten processos d'ocupabilitat no han dissenyat una
estratègia orientada a definir, diferenciar i fer visible la seva proposta de manera que sigui atractiva per al potencial
ocupador.

Intervenir i transformar aquesta situació entronca de manera directa amb les finalitats de l'educació social, ja que
és un fet que l'accés a l'ocupació suposa un element fonamental per a la construcció de la identitat de les
persones, a més de condicionar aspectes bàsics a nivell econòmic i social.

En aquesta assignatura desenvoluparem metodologies per a la millora de l'ocupabilitat de les persones amb un
enfocament estratègic i de millora contínua. En aquest marc, analitzarem la relació entre la formació i l'ocupació
des del model de gestió per competències, desplegarem tècniques d'orientació, valorarem les possibilitats -i
limitacions- d'eines provinents del coaching i analitzarem la potencialitat de noves tendències com la gamificació
(ús de tècniques de jocs en entorns no lúdics).

Tot això ens portarà a definir el rol de l'educador com a generador d'escenaris on les persones, partint dels seus
interessos i expectatives, siguin capaces de liderar el seu propi procés d'ocupabilitat i reinterpretar de manera
contínua la seva relació amb un món del treball en constant transformació.

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Desenvolupar i posar en valor projectes d'ocupabilitat dirigits a persones, amb un enfocament estratègic i
orientat a la millora contínua.

2. Definir l'escenari i les lògiques que condicionen el món del treball i l'ocupabilitat de les persones en el
context actual, així com la relació entre formació, ocupació i societat.

3. Comprendre el marc de la formació per a l'ocupació i la seva relació amb el desenvolupament de la carrera
professional, a partir de la gestió per competències.

4. Conèixer i aplicar dispositius específics relacionades amb la inserció i l'ocupabilitat, com els IPI (itineraris
personalitzats d'inserció).

5. Analitzar experiències d'èxit en l'àmbit de la formació, l'ocupació i la transformació social.

Competències

Les competències d'aquesta assignatura estan relacionades amb les següents competències del Grau d'Educació
Social:

Analitzar necessitats, així com dissenyar, aplicar i avaluar plans, programes, projectes i activitats d'intervenció
socioeducativa: desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'ocupabilitat dirigits a persones, amb un enfocament
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estratègic i de millora contínua.

Capacitat crítica, d'anàlisi, de síntesi, d'organització i de planificació: sintetitzar informació de diferents fonts per a
analitzar i definir de manera contínua la situació del món del treball.

Aprenentatge autònom, adaptació a situacions noves i obertura feia l'aprenentatge al llarg de tota la vida, i
desenvolupament de la creativitat, iniciativa i esperit emprenedor: construir de manera contínua una visió sobre
l'ocupabilitat que orienti la presa de decisions en el disseny i execució de projectes.

Capacitat per a treballar en equip, per a conduir i liderar grups, per a resoldre conflictes, prendre decisions i
desenvolupar habilitats per a les relacions interpersonals: treballar en equip de manera eficient en un projecte
comú.

Compromís ètic […]. Assumir el compromís de desenvolupament personal i professional amb un mateix i la
comunitat: a partir del desenvolupament d'un propi projecte i l'anàlisi d'altres casos, assumir la potencialitat dels
projectes d'ocupabilitat com a eina de transformació social
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Continguts fonamentals de l'assignatura

Aspectes conceptuals

Relació entre educació, societat i treball (o perquè la formació per a l'ocupabilitat és assumpte de l'Educació
Social).
La formació per a la ocupabilidad en el marc de la formació al llarg de tota la vida i en relació a les lògiques del
món del treball.
Àmbits i recursos d'inserció i ocupabilitat.
Marc legal de la formació per a l'ocupabilitat.
Disseny d'estratègies d'ocupabilitat.

Diagnòstic i avaluació de necessitats.
Planificació. Principis ètics, estratègics i pedagògics. Objectius i indicadors.
Implantació de l'estratègia. Seguiment i mesurament.
Avaluació de projectes
Anàlisis i millora contínua.

Qualitat i innovació.
Anàlisi de bones pràctiques i casos d'èxit.
Presentació i posada en valor de projectes.
Reflexivitat.

Eixos metodològics de l'assignatura

PRESENCIAL / NO PRESENCIAL:

Proyecto transversal.
Lecturas y reflexiones
Prácticas de aula y estudio de casos.
Aprendizaje basado en problemas. Resolución de casos.
Rol playing y simulación de escenarios.
Debates.
Conferencias.
Video – fórum.
Exposición magistral.
Tutorías individualizadas o en pequeños grupos.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

SETM. DESCRIPCIÓN
Horas

presenciales
Horas no

presenciales

1
Presentació de l'assignatura.
Contextualizació

4 -

2
Plans de formació per a l'ocupabilitat:
Principis ètics, estratègics i pedagògics de la intervenció.
Projectes i bones pràctiques d'ocupabilitat

4 5

3
Diagnòstic  i avaluació de necessitats (I).  Anàlisi de la
realitat, interessos i expectatives de l'usuari del procès.

4 5

4
Diagnòstic i avaluació de necessitats (II). Avaluació de
necessitats des d'un enfocament basat en competències.

4 5
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5 Autoavaluació de competències
Autoestima professional

4 5

6
Valors professionals 
Projecte de vida

4 5

7
Aspectes legals
Reconeixement de competècies i formació

4 5

8
Aspectes legals
Tipus de contractes

4 5

9
El mercat laboral
Localització d'ofertes

4 10

10
Estratègies en la recerca de feina
Comunicació, negociació, difusió i sensibilizació.
El Currículum

4 10

11
Estratègies en la recerca de feina
L'entrevista

4 10

12
Avaluació dels plans d'ocupabilitat
Innovació en l'àmbit de l'ocupabilitat

4 5

13 Presentació de projectes.  Avaluació 360º. 4 10

14 Presentació de projectes.  Avaluació 360º. 4 10

15 Avaluació de la matèria i autoavaluació 4 -

 TOTAL 60 90

SETM. DESCRIPCIÓN
Horas

presenciales
Horas no

presenciales
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Sistema d'avaluació

L'avaluació s'estructura a partir de tres blocs d'evidències:

 Individual / Grupal Porcentaje

Participació activa a las classes
virtuals síncrones i conferències.
 Tutories i aportacions addicionals.
Registres de les reflexions
derivades dels casos i reptes
proposats a l'aula
 

I / G 30 %

   

Elaboració d'un pla d'ocupabilitat
en un entorn a triar

G 40 %

Prova final orientada a avaluar
l'adquisició d'un marc conceptual
bàsic

I 30 %

La nota final es deriva de la ponderació d'aquests tres blocs d'avaluació. Cal aprovar cada bloc per separat. Els
indicadors, rúbriques o criteris específics d'avaluació de cada evidència es facilitaran al llarg de l'assignatura.

Donades les competències i la metodologia de l'assignatura resulta imprescindible l'assistència i participació activa
en les classes virtuals síncrones per a aconseguir els resultats d'aprenentatge previstos. La idea, a més, és
construir un entorn on l'aprenentatge es construeixi de manera col·lectiva des d'un enfocament pràctic i orientat a
l'acció.

No obstant l'anterior, i atès que el Grau d'Educació Social ofereix la possibilitat a l'alumne de sol·licitar un procés
d'avaluació alternativa, s'analitzaran de manera individualitzada les sol·licituds presentades en el termini previst.
Cal dir que és una opció desaconsellable per la limitació que suposa a nivell d'experiència i possibilitats
d'aprenentatge de l'alumne.
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