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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

L'orientació és una funció pròpia dels professionals de l'educació social i una eina educativa fonamental
(encara més en moments de crisis com l'actual) per potenciar i ajudar, des d'una òptica d'empoderament, a les
persones aturades en general, a aquelles amb especials dificultats (joves, dones, majors de 45 anys,
immigrants) i a latres col·lectius en risc d'exclusió social, a construir i/o reorientar els seus projectes
professionals i de vida per afavorir un procés reeixit d'inserció i/o reinserció laboral i desenvolupament
educatiu, social i laboral. Com també per trencar les barreres produides per la discriminació pel fet de ser
dona o identificar-se com a membre del col·lectiu LGTBIQ.

Aquesta assignatura forma part de la menció d'Educació d'Adults, però atén a persones des dels 16 a 65 anys
pel que aporta coneixements necessaris per ajudar també als joves en el desenvolupament del seu projecte
professional i de vida. Parteix d'una anàlisi crítica de la realitat sociolaboral, de les polítiques actives
d'ocupació, de les polítiques públiques d'igualtat d'oportunitats i les metodologies d'orientació per a la inserció
sociolaboral, per a fonamentar la intervenció en orientació per a la inserció sociolaboral.

És una assignatura professionalitzadora que ofereix una sortida professional directa als/a les educadors/es
socials com a tècnic/a d'inserció, orientador/a laboral, coaching, entre altres, en diferents contextos laborals
(serveis públics d'ocupació, CIEs, Administració Local, Fundacions i entitats privades, entre altres).

De manera més concreta, els objectius de l'assignatura són:

Proporcionar eines per tal que l'estudiantat conegui el mercat laboral i els elements que interaccionen
en ell i que pugui desenvolupar la capacitat d'orientar laboralment a les persones per tal que
aconsegueixin el seu objectiu professional.

Adquirir una visió crítica com a professional de l'orientació sobre les desigualtats que es produeixen en
el mercat laboral pel fet de ser dona o pertanyer al col·lectiu LGTBIQ.
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Conèixer i analitzar programes i estratègies d'acompanyament a la inserció.

Capacitar als estudiants per a la intervenció en els processos que faciliten la inserció laboral de les
persones que tenen dificultats d'accés al mercat de treball, que promoguin la progressiva participació i
autonomia de les persones en la gestió del seu procés de desenvolupament professional en qualsevol
etapa de la seva vida.

Analitzar i preparar processos d'intervenció per a la millora de l'autoestima, les expectatives d'èxit, la
motivació, la confiança i la seguretat de les persones que s'enfronten a processos de selecció laboral.

L'orientació per a la inserció sociolaboral, esdevé un complement de formació fonamental pels educadors
socials ja que permet introduir els conceptes bàsics que caracteritzen els processos d'orientació i
desenvolupament professional, proporcionant els coneixements i estratègies necessàries per l'establiment de
les mesures oportunes pel desenvolupament del projecte professional i de vida, tenint en compte les
característiques i necessitats individuals, el context que envolta a la persona i les demandes del mercat
laboral.

Competències

Educació Social
Acompanyar les persones en els seus processos de creixement i emancipació.
Aplicar les competències socioemocionals necessàries per gestionar les relacions humanes.
Conèixer els diferents models i estratègies d'orientació.
Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les
llengües pròpies com en una tercera llengua.
Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos
socioeducatius.
Fomentar l'autonomia dels participants i buscar un equilibri entre les seves funcions com a orientador,
facilitador i promotor de la dinàmica socioeducativa.
Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments
i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
Orientar i assessorar els grups i persones a establir reptes i itineraris educatius.
Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació
de l'acció.

Resultats d'aprenentatge

Acompanyar les persones en risc d'exclusió en els seus processos de creixement i emancipació.
Adquirir habilitats socioemocionals i comunicatives per al treball amb persones en risc d'exclusió.
Adquirir valors i actituds de respecte cap als diversos mitjans socials i culturals que són propis de les
nostres societats contemporànies.
Aplicar estratègies i intervencions per fomentar l'autonomia i la integració social de les persones en risc
d'exclusió.
Conèixer els diferents models i estratègies d'orientació aplicats a l'Educació Social.
Dissenyar programes d'orientació per a la inserció sociolaboral.
Orientar les persones immigrades en temes laborals i de formació.
Relacionar variables econòmiques i instructives amb els índexs d'inserció i desenvolupament
professional.
Utilitzar estratègies i recursos d'orientació que promouen la progressiva participació de les persones.
Valorar els diferents programes i estratègies d'orientació per a la inserció sociolaboral.

Continguts

1. La professió d'orientador/a: sortides professionals, competències i entorns laborals

2. L'orientació i la inserció sociolaboral: definició i consideracions

2.1. L'orientació per a la inserció sociolaboral: conceptes i límits
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2.1. L'orientació per a la inserció sociolaboral: conceptes i límits

2.2. El procés d'inserció: de l'exclusió a la inserció sociolaboral

2.3. L'educació de segona oportunitat

2.4. L'Orientació Professional no discriminatoria: la variable gènere en l'elecció i el desenvolupament
professional; el col·lectiu LGTBIQ.

3. Mercat de treball i polítiques d'ocupació

3.1. Indicadors de funcionament del mercat de treball

3.2. Les transicions en el mercat laboral

3.3. Polítiques i iniciatives d'igualtat d'oportunitats per a la inserció de col·lectius en situació de
vulnerabilitat.

4. La intervenció orientadora

4.1. Identificació i anàlisi de perfils. Estereotips del mercat laboral en funció de l'edat, la procedència i el
gènere.

4.2. Disseny i desenvolupament de l'acció orientadora: el procés d'inserció laboral.

5. Serveis i programes d'orientació i ocupació a Catalunya

5.1. Serveis d'orientació d'universitats i ajuntaments

5.2. Programes d'orientació i acompanyament a la inserció laboral adreçats a millorar les situacions
devulnerabilitat dels diferents col·lectius discriminats pel mercat laboral.

5.3. Anàlisi dels programes i serveis d'orientació sociolaboral per a col·lectius vulnerats.

Metodologia

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la
presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

El/la protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa s'ha
planificat una metodologia activa i participativa i contempla les següents activitats d'ensenyament i
aprenentatge:

1. Dirigides, presencials en gran grup:

Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot
el grup classe i permet l'exposició dels principals continguts a través d'una participació oberta i activa
per part dels estudiants.
Presentacions dels estudiants; treball participatiu d'estudi de casos, simulacions i debat sobre articles o
aspectes de l'actualitat professional relacionats amb l'assignatura.

2. Supervisades: en els seminaris els estudiants realitzaran les activitats pràctiques, de manera parcialment
autònoma, doncs disposen del guiatge i l'assessorament indirecte del professorat en situació d'aula on els
alumnes treballen autònomament. Tant les activitats pràctiques com el desenvolupament d'un treball descriptiu
i d'anàlisi d'un programa o acció d'orientació són activitats supervisades pel professorat. Aquestes activitats

3. Autònomes: els estudiants tindran espais de treball autònom individual, en parella i en petit grup (màxim 3)
per elaborar un treball, acabar les pràctiques i l'activitat avaluativa (activitat de reflexió personal sobre els
aprenentatges adquirits). Amb la seva execució els estudiants podran adquirir les competències de manera
autoregulada.

3



Les activitats supervisades i autònomes seran objecte d'avaluació formativa

4. Activitats d'avaluació, autoavaluació i avaluació entre iguals: destinades a la verificació i qualificació dels
assoliments a partir de treballs i proves escrites. Totes les activitats que realitzen els i les estudiants per poder
superar l'assignatura esdevenen activitats d'avaluació.

En totes les activitats es treballarà el compromís ètic i els principis deontològics relacionats amb la funció
orientadora.

Es destinaran 15 minuts per tal que els i les estudiants puguin respondre l'enquesta d'avaluació de l'actuació
docent i d'avaluació de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial en gran grup 45 1,8

Tipus: Supervisades

Activitat supervisada 30 1,2

Tipus: Autònomes

Activitat Autònoma 75 3

Avaluació

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que
imposin les autoritats sanitàries.

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es
mostren en la graella d'avaluació. Per poder superar l'assignatura s'han d'aprovar cadascuna de les activitats
avaluatives amb un 5.

La nota final de l'assignatura serà la mitjana ponderada de les notes dels tres blocs. S'aprovarà l'assignatura
amb una puntuació mínima de 5. Es considerarà no presentat quan no es lliurin totes les activitats avaluatives.

Els i les 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. Totes les activitats avaluatives són recuperables. No es podrà recuperar una activitat o treball que
no hagi estat prèviament avaluat. Els i les estudiants podran lliurar de nou les activitats durant tot el semestre,
essent la data màxima una setmana després d'haver finalitzat l'assignatura, concretament el 05/02/2021.

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 es realitzarà 15 dies després del seu lliurament. L'estudiant que vulgui revisar la nota haurà de
fer-ho en els 15 dies posteriors a la seva publicació en l'horari de tutories que el professorat té establert per
aquesta assignatura i que es consigna en el programa de lamateixa.

Les dates de lliurament i/o avaluació seran:

- Treball: 18/01/2022. Recuperació: 01/02/2022.
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- Treball: 18/01/2022. Recuperació: 01/02/2022.

- Exposició del treball: 25/01/2022. No hi ha recuperació.

- Activitats pràctiques: activitat 1 14/12/2021, activitat 2 23/11/2021, activitat 3 14/12/2021 i activitat 4
25/01/2022 . Recuperació: lliuraments durant tot el curs, data màxima: 01/02/2022.

- Prova final de síntesi: 28/01/2022. Recuperació: 01/02/2022.

Quatre de les sis activitats avaluatives són individuals, per tal de poder discriminar el grau d'aprenentatge
individual que han fet cadascun dels i les estudiants.

La còpia o plagi de material, tant en el cas de treballs, pràctiques o exàmens implica una qualificació final de 0
de l'assignatura, perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest
cas, tots els membres del grup tindran un 0). Es considerarà que un treball, activitat o examen està "copiat"
quan reprodueix tot o una part significativa del treball d'un/a altre/a company/a. Es considerarà que un treball o
activitat està "plagiat" quan es presenta com a propi una part d'un text d'un autor sense citar les fonts,
independentment que les fonts originàries siguin en paper o en format digital. (més informació sobre plagi a
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html).

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

Tot i que hi hagi activitats a realitzar en petits grups les qualificacions seran individuals, demanera que no
necessàriament tots els membres del grup han de ser avaluats amb la mateixa qualificació.

Els resultats de l'avaluació seran comentats a nivell grupal i/o individual.

Per aprovar aquesta assignatura, cal mostrar una actitud compatible amb la professió educativa. Per tant es
valorarà que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un
bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. Tanmateix haurà de mostrar
actituds d'escolta activa, participació, empatia i respecte al llarg del curs.

En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i
els aspectes formals de presentació. L'alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha
de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada)o
suspesa si el professor considera que no compleix aquests requisits.

Per aquest motiu, abans de lliurar una evidència d'aprenentatge, cal comprovar que s'ha escrit correctament
les fonts, notes, citacions textuals i referències bibliogràfiques seguint la normativa APA. i d'acord a la
documentació que es resumeix en fonts de la UAB:

https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_03.html

També es valorarà l'actitud mostrada per l'estudiantat, pel que es tindran en compte competències
transversals com: escolta activa, respecte, participació, cooperació, empatia, amabilitat, puntualitat, no jutjar,
argumentar, ús del mòbil i del ordinador adequat.

Es pot consultar el document "Criteris i pautes generals d'avaluació de la Facultat de Ciències de l'Educació"
aprovat per la COA a 28 de maig de2015 (

), i també lahttp://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html
Normativa d'Avaluació de la Universitat Autònoma de Barcelona
(http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html).

Activitats d'avaluació

Resultats
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Títol Pes Hores ECTS d'aprenentatge

BLOC 1. TEORIA. Prova Final de Síntesi. Control del temari de les unitats a
partir d'una activitat avaluativa de reflexió amb argumentacions dels
aprenentatges assolits. Es realitzarà un cop finalitzada l'assignatura. És una
activitat individual.

25
%

0 0 1, 2, 5, 7, 9

BLOC 2. PRÀCTIQUES. Recull de treballs individuals de caràcter pràctic
que mostrin un aprofitament de les tasques realitzades. Es revisaran al llarg
del curs. El 75% de les activitats són individuals.

45
%

0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BLOC 3. TREBALL. Treball grupal que s'elabora al llarg del curs on els
estudiants hauran d'elaborar criteris d'avaluació a partir dels continguts
treballats i fer propostes educatives de millora d'un programa o acció
d'orientació real.

30% 0 0 1, 3, 5, 7, 10
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