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COMPETÈNCIES

1.Capacitat crítica, d'anàlisi i síntesi
2. Capacitat d'organització i planificació
3. Utilització de les TIC en el context professional i capacitat de gestió de la informació
4. Resolució de problemes i presa de decisions
5. Treball en equip i lideratge
6. Habilitats en les relacions interpersonals
7. Comprendre críticament els models d'intervenció en treball social.
8. Saber aplicar els mètodes i tècniques del treball social als diferents àmbits i camps d'in-
tervenció.
9. Analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials presents en la societat.
10. Investigar els nous fenòmens i escenaris en els es pugui realitzar algun tipus d'inter-
venció social.
11. Utilitzar el coneixement de les millors pràctiques per revisar i actualitzar els propis co-
neixements

OBJECTIUS

1.Situar els alumnes en l’estat de la qüestió del marc laboral i institucional que emmarca 
la seva actuació com a tècnics en inserció laboral



2.Obtenir els coneixements necessaris sobre la situació del mercat empresarial en gene-
ral i en relació al desenvolupament de la RSC en les empreses.
3. Aprendre a valorar les competències i capacitats necessàries per a exercir un lloc de 
treball i quals han de ser les adaptacions físiques o organitzatives necessàries del mateix,  
en relació al candidat a integrar.
4. Analitzar els diferents grups de risc i les característiques, tant dels que vénen de l’ex-
clusió econòmica com laboral
5. Reflexionar, compartir i facilitar nous conceptes i eines pràctiques per a optimitzar el 
treball d’orientació i assessorament amb els usuaris dels programes d’inserció laboral.
6. Analitzar el territori, establir propostes viables i possibilitats de noves activitats econò-
miques d’iniciativa social, que puguin donar solució a persones incloses en els programes 
d’inserció laboral en què estan treballant
7.  Conèixer  els  diferents  conceptes  i  models  de  desenvolupament  comunitari,  local  i 
desenvolupament econòmic comunitari i la seva aplicació a l’anàlisi del territori.

CONTINGUTS

1.Marc institucional
2.Estratègies d’apropament a l’empresa
3-Gestió de recursos humans i diversitat
4-El subjecte de la inserció laboral
5-Metodologies i processos
6-Anàlisi del territori
7-Desenvolupament comunitari

METODOLOGIA

- Classes teòriques

 - Pràctiques d'aula

-Exposició per part d’experts

-Visualització de material multimèdia

-Cerca de documentació i informació 

 

AVALUACIÓ

-Asistencia obligatòria 

-Treball grupal-20%

 -Treball individual-25%

-Prova escrita-25%

-Dossier de premsa-10%

-Exposicions i intervencions a l’aula per part de l’alumnat-20%
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJEC-
TIUS

TASQUES PRO-
FESSOR/A

TASQUES ALUM-
NES

RECOMANA-
CIONS

% AVALUA-
CIÓ

Tema 1.Marc insti-
tucional

P 1 Exposició Treball  l’aula

Tema  2. Estratègi-
es  d’apropament  a 
l’empresa

P 2 Exposició Treball  l’aula

Tema 3. Gestió de 
recursos humans i 

diversitat

P 3 Exposició Treball  l’aula

Tema 4. El subjec-
te de la inserció la-

boral

P 4 Exposició Treball  l’aula

Tema 5. Metodolo-
gies i processos

P 5 Exposició Treball individual Treball indivi-
dual

25%

Tema  6. -Anàlisi 
del territori

P 6 Exposició Treball grupal Treball grupal

20%

Tema p 7 Exposició Treball grupal Prova



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJEC-
TIUS

TASQUES PRO-
FESSOR/A

TASQUES ALUM-
NES

RECOMANA-
CIONS

% AVALUA-
CIÓ

7.Desenvolupamen

t comunitari
25%

Dossier

10%

Exposició i 
intervenció 
individual

20%


