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DADES GENERALS DE CURS

1. FAMÍLIA PROFESSIONAL: ADMINISTRACIÓ I OFICINES.
ÀREA PROFESSIONAL: ADMINISTRACIÓ-GESTIÓ.

2. DENOMINACIÓ DEL CURS: AUXILIAR D'EMPLEAT D'OFICINA.

3. CODI: AOAG12DCP

4. TIPUS DE CURS: ESPECÍFIC

5. OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Proporcionar formació, en tasques administratives senzilles, a
persones amb disminució i/o trastorns de salut mental amb la finalitat
de dur a terme la seva integració sociolaboral, tant en l'empresa
ordinària, com en l'Administració Pública.

6. REQUISITS DEL PROFESSORAT
6.1 NIVELL ACADÈMIC

Formació del professor especialista: atesa la complexitat de la tasca
a desenvolupar, es valorarà una Llicenciatura/Diplomatura
universitària, en les branques educatives de: Pedagogia,
Psicopedagogia, Ciències de l'Educació, etc., i/o capacitació
professional equivalent en l'ocupació relacionada amb l'ofici.

Formació del professor de suport: Diplomatura/llicenciatura
universitàries (Educador social, Treballador Social o psicòleg) o, si
no n'hi ha, capacitació professional equivalent.

6.2 EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Com a mínim de tres anys, en la formació de persones amb especials
dificultats.

6.3 NIVELL PEDAGÒGIC
Acreditar un mínim d'experiència docent i coneixements sobre la
formació i inserció laboral de persones amb disminució.

Ateses les característiques dels alumnes, calen les figures d'un
professor especialista i d’un professor de suport que serà la figura
que intercedirà per ell per tal de procurar un major nivell
d'autonomia, autoestima i maduresa, de l'alumne en el món laboral.
L'alumne haurà d'adquirir, a més de la formació específica del curs,
un desenvolupament de les seves habilitats socials i actitudinals.

7. REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNE

7.1 Nivell de Coneixements Generals o Acadèmics
Certificat escolar o equivalent
Per a la selecció dels alumnes també es tindran en compte aspectes com
ara la motivació cap al treball i el rendiment davant tasques
concretes, que hauran de realitzar i/o aprendre.

Les persones amb especials dificultats, valoren i mostren especial
interès per dur a terme activitats de tipus administratiu, a causa
que, les esmentades activitats gaudeixen d'un alt reconeixement en
l'àmbit social i empresarial. Això fa que existeixi, cap als alumnes,
una visió actualitzada de major funcionalitat, que l'històricament
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estigmatitzada, cap a les persones amb retard mental a les quals se'ls
atribuïen tasques de menys qualificació professional.

7.2 NIVELL PROFESSIONAL O TÈCNIC
Serà valorada l'experiència laboral prèvia, atesa la curta durada del
curs, si bé, aquesta no serà considerada un requisit indispensable,
per realitzar-lo.

7. 3 CONDICIONS FÍSIQUES
Les imprescindibles o necessàries per al desenvolupament de les
funcions pròpies del lloc de treball.

8. NOMBRE D'ALUMNES

12

La metodologia i l'ensenyament s'adapten de manera individual al
ritme, aptituds i experiència prèvia de l'alumne; resulta convenient
que el nombre d'alumnes no sigui superior a 12, facilitant així
elements de dinàmica de grups que resulten enriquidores per accelerar
la maduresa del grup i de l'alumne.

9. RELACIÓ SEQÜENCIAL DE MÒDULS FORMATIUS

I. Habilitats Socials i Actituds
II. Ubicació Professional i Orientació al mercat Laboral
III. Tècniques Administratives d'Oficina
IV. Tècniques Bàsiques de Comunicació i Arxiu
V. Informàtica Bàsica
VI. Ofimàtica Bàsica

10. DURADA

Pràctiques.................................................. 120 hores
Coneixements professionals...................................240 hores
Avaluacions................................................. 20 hores
Tutories.......................................... ...........30 hores
TOTAL........................................................410 hores

11. INSTAL·LACIONS

- Un local d'aproximats 270 metres quadrats.
- 2 aules d'aproximadament 30 metres quadrats, equipades amb taules,
pissarres, cadires, etc.
- Despatx de professors d'aproximadament 30 metres quadrats.
- Despatx per a tutories individualitzades.
- Despatx de direcció de més de 30 metres quadrats, per a les reunions
de l'equip interdisciplinari.
- Les instal·lacions reuneixen els requisits de seguretat i higiene a
la feina, amb els extintors adequats, la instal·lació de llum adaptada
a la normativa. Ventilació, calefacció i il·luminació de llum natural
i artificial.
- Les instal·lacions no tenen barreres arquitectòniques i reuneixen
les característiques que marca la normativa d'accessibilitat i la
legislació vigent.
- 2 lavabos, separats per gènere i en els quals té cabuda una cadira
de rodes.
- Les condicions acústiques i higièniques, són adequades.
- Mobiliari equipat per més de 15 alumnes, en cadascuna de les dues
aules.
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- Espais per dinar i terrassa d'aproximadament 100 metres, per a
temps de descans a l'aire lliure.

11.1. Aula de classes teòriques
Es disposarà de 2 aules d'aproximadament uns 30 metres quadrats per a
grups de 12 alumnes. Estaran equipades amb mobiliari docent per a 12
places i elements auxiliars com pissarres, material didàctic, etc.

11.2. INSTAL·LACIONS PER A PRÀCTIQUES

En les aules, a més de la formació teòrica, els alumnes portaran a
terme exercicis pràctics en entorns laborals simulats; perquè puguin
tenir l'oportunitat de construir el seu aprenentatge, mitjançant la
interiorització vivencial d'una experiència laboral, la qual cosa els
permetrà disposar d'una major seguretat, quan s'incorporin a una
situació real de treball en l 'empresa.

El període final de formació pràctica, es durà a terme en empreses
ordinàries, amb les quals, s'establiran convenis de pràctiques per a
la formació, regularitzat i autoritzat per l'administració competent
en formació professional ocupacional.
Els alumnes disposen d'una assegurança a tot risc i l'autorització
signada de l'enllaç sindical corresponent.

Les esmentades pràctiques estan acompanyades i supervisades pel
professor de suport, que imparteix la formació en el lloc de treball i
facilita l'adaptació de l'alumne a l'entorn laboral.

11.3. ALTRES INSTAL·LACIONS
- Despatx de professors d'aproximadament 30 metres quadrats.
- Despatx per a tutories individualitzades.
- Despatx de direcció de més de 30 metres quadrats, per a les reunions
de l'equip interdisciplinari.
- Les instal·lacions reuneixen els requisits de seguretat i higiene a
la feina, amb els extintors adequats, la instal·lació de llum adaptada
a la normativa. Ventilació, calefacció i il·luminació de llum natural
i artificial.
- Les instal·lacions no tenen barreres arquitectòniques i reuneixen
les característiques que marca la normativa d'accessibilitat i la
legislació vigent.
- 2 lavabos, separats per gènere i amb capacitat per una cadira de
rodes.
- Les condicions acústiques i higièniques, són adequades.
- Espais per dinar i terrassa d'aproximadament 100 metres, per a
temps de descans a l'aire lliure.

12. EQUIP I MATERIAL

12.1 Equip i maquinària
- 10 ordinadors
- 2 màquines d'escriure
- 1 telèfon
- 1 telefax
- 2 impressores
- mobiliari d'oficina
- 1 retroprojector
- 2 pissarres
- 1 projector de diapositives
- 1 televisor
- 1 vídeo
- 1 gravadora
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- 2 fotocopiadores
- 2 enquadernadores
- 1 guillotina

12.2. Material de consum
S'utilitzarà el material necessari per al correcte desenvolupament de
la formació específica:
- folis
- bolígrafs
- carpetes
- sobres
- paper
- cartutxos de tinta per a impressora, etc.

12.3. Material didàctic
El material didàctic s'adaptarà al ritme d'aprenentatge i complexitat
dels alumnes amb discapacitats.

12.4. Elements de protecció
En el desenvolupament de les pràctiques, s'observarà que es compleixin
i utilitzin els mitjans necessaris, de seguretat i higiene a la feina,
i que es compleixin les normes legals sobre això.

13. INCLUSIÓ DE NOVES TECNOLOGIES

En l'actualitat, les empreses contemplen els coneixements bàsics de
les noves tecnologia de la informació, com un requisit indispensable
per desenvolupar qualsevol activitat administrativa.

En la formació d'Empleat Administratiu - Auxiliar, impartim
coneixements bàsics de: informàtica, processador de textos,
etiquetatge per ordinador per a enviaments per correu, Internet,
correu electrònic, maneig del fax. Etc.

DADES ESPECÍFIQUES DEL CURS

Els mòduls són els que estan especificats en els cursos Pla FIP,
havent eliminat les activitats que per la seva complexitat, els
alumnes amb discapacitat no puguin desenvolupar.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL I

HABILITATS SOCIALS I ACTITUDINALS

15. OBJECTIU DEL MÒDUL I

Que l'alumne sigui capaç d'aprendre, de manera dinàmica a comportar-se
de manera assertiva davant situacions sociolaborals.

Les persones amb dificultats especials d'aprenentatge, acumulen una
sèrie de carències en el seu desenvolupament, que amb freqüència,
dificulten que tinguin una actitud assertiva, en aquells entorns que
els produeixen una major ansietat i inseguretat; atès que ja han
tingut experiències repetides de fracàs, frustració i rebuig.

El tema de les habilitats socials ha ocupat un lloc destacat en les
àrees d'investigació i aplicacions psicopedagògiques, els últims
anys.

Existeixen en l'actualitat, una gran varietat d'entrenaments, que
s'ofereixen a persones amb dificultats de relació.
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Quan fem referència a les habilitats socials, hem de destacar:

- Adequació Social
- Competència Social
- Eficàcia Social
- Assertivitat

Les persones amb especial dificultats especials, moltes vegades, no
poden mantenir un lloc laboral, a causa de la falta d'assertivitat en
les seves actituds i relacions socials.

L'escàs nivell de coneixements en l'àmbit laboral, és un factor més
fàcilment assimilable pels empresaris col·laboradors del programa
d'integració. Però no resulten tolerants davant situacions que
demostren falta d'habilitat i correcció en el comportament social d'un
treballador. Saber comportar-se de manera assertiva, requereix d'una
capacitat d'assimilació i elaboració del sentit comú.
Resulta necessari treballar intensament les actituds i habilitats
socials, perquè els alumnes s'adaptin a l'entorn laboral de manera
d'èxit i això, és indispensable treballar-ho al centre de formació i
de manera prèvia a la contractació. Una vegada estan en el lloc de
treball, poden sorgir circumstàncies en les quals resulti massa tard
per poder intervenir.

És per això que resulta important dedicar un mòdul específic per al
desenvolupament d'aquestes habilitats.

16. DURADA DEL MÒDUL I

40 hores

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL I

HABILITATS: sobre l'aprenentatge d'habilitats socials, podem dir que
formen part d'un aprenentatge "vicari" i per tant, basat en un procés
d'observació i interiorització, en el qual es distingeixen dues fases:
1. Adquisició de la resposta, en la qual el subjecte observa com el
model a seguir realitza la conducta.
2. Fase d'execució, en la que l'observador, realitza la conducta, a
partir de la seva pròpia representació simbòlica.
En les dues fases es requereix de l'elaboració de processos
cognoscitius.

Els exercicis de contingut teoricopràctic del mòdul estan dirigits a
l'adquisició d'habilitats en:

- Saber escoltar
- Formular una pregunta
- Donar les gràcies
- Presentar-se
- Demanar ajuda
- Seguir instruccions
- Disculpar-se
- Demanar permís
- Autocontrol emocional
- Defensar els seus drets
- Formular una queixa
- Respondre a una queixa
- Superar la vergonya i timidesa
- Respondre a una acusació
- Prendre una decisió
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- Concentrar-se en un treball

DENOMINACIÓ DEL MÒDUL II

UBICACIÓ PROFESSIONAL I ORIENTACIÓ AL MERCAT LABORAL

OBJECTIU DEL MÒDUL II

Conèixer i utilitzar les tècniques de recerca d'ocupació, tenint en
compte, la realitat laboral i les seves possibilitats.

DURADA DEL MÒDUL II

30 hores

CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL II

A) Continguts pràctics
- La formació al centre contempla exercicis pràctics i teòrics que
s'adaptaran al ritme i assimilació individual de l'alumne.

B) Continguts teòrics
- L'estructura i organització de l'empresa
- Coneixement d’un mateix; Anàlisi del lloc d'Empleat Administratiu-
Auxiliar.
- Tipus de contractes laborals.
- Drets i deures del treballador.
- Recerca activa de Treball.
- Famílies professionals.
- Interpretar l'organigrama d'una empresa.
- Tipologia de diversos contractes laborals.
- Formes jurídiques d'una empresa.
- Característiques de l'Administració Pública i estructura.
- Entrevista demandant d'ocupació.
- Currículum Vitae i forma de presentació.

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Ser capaços d'ubicar la seva ocupació en el marc de l'empresa.
- Reflexionar sobre l'objectivitat de les pròpies capacitats.
- Posar en acció una recerca activa de treball

DENOMINACIÓ DEL MÒDUL III

TÈCNIQUES ADMINISTRATIVES D'OFICINA

OBJECTIU DEL MÒDUL III

Procediments administratius propis de les funcions d'auxiliar
d'oficina.

DURADA DEL MÒDUL III

97 hores

CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL III

A) Continguts pràctics
- Descriure diferents departaments d'una empresa i les seves funcions
- Reconèixer els documents propis de cada departament.
- Reconèixer un rebut d'ingrés bancari
- Reconèixer i saber com s'elabora un xec
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- Realitzar gestions senzilles d'ingressos bancaris i canvi de moneda.
- Dominar l'alfabet
- Arxivar correctament
- Reconèixer i classificar correspondència interna
- Classificar codi postals
- Saber realitzar gestions de carrer
- Coneixement del transport urbà i realitzar gestions senzilles amb
desplaçaments
- Rebre missatges telefònics i comunicar-los correctament
- Fer fotocòpies
- Enviar faxos
- Realitzar operacions de compres senzilles.
- Ser metòdic i ordenat

B) Continguts teòrics
- Alfabet.
- Interpretació de missatges escrits.
- Escriure notes i encàrrecs
- Interpretació de plànols i sentit de l'orientació.
- Formes d'atenció al públic
- Introducció a la Informàtica

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Rigor en l'execució de les activitats que se li assignin
- Sentit d'anticipació
- Ser metòdic

DENOMINACIÓ DEL MÒDUL IV

TÈCNIQUES BÀSIQUES DE COMUNICACIÓ I ARXIU

OBJECTIU DEL MÒDUL IV

Aprendre els elements de la comunicació, i l'ocupació i interpretació
del llenguatge empresarial.

DURADA DEL MÒDUL IV

67 hores

CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL IV

A) Continguts pràctics
- Classificar correspondència per serveis.
- Contestar a un anunci del diari
- Realitzar una telefonada i transmetre un missatge correctament
- Reconèixer i utilitzar els serveis de correu, telègraf i missatgeria
- Realitzar una reclamació per escrit
- Reconèixer la interpretació de vocabulari empresarial

B) Continguts teòrics
- Naturalesa de la comunicació
- Normes per a una comunicació efectiva
- Feed-back, comunicació d'ajuda efectiva, normes per a aquest tema
- Formes de transmissió de la comunicació.

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Sensibilitat davant els avenços tecnològics
- Coneixement de les noves tecnologies,necessàries per a la integració
en un lloc de treball
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DENOMINACIÓ DEL MÒDUL V

INFORMÀTICA BÀSICA

OBJECTIU DEL MÒDUL V

Desenvolupar, a nivell d'usuari, el funcionament d'un ordinador i
dels seus diferents components i perifèrics, executant les funcions
bàsiques.

DURADA DEL MÒDUL V

88 hores

CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL V

A) Continguts pràctics
A partir de la visualització d'un sistema informàtic:
- Connectar el sistema
- Connectar diferents perifèrics
- Visualitzar els diferents fitxers i directoris
- Crear un directori
- Crear un sub-directori.
- Esborrar un directori
- Formatejar un disquet
- Copiar un fitxer d'un disc dur a un disquet i a la inversa
- Tornar a nomenar un directori i un fitxer

B) Continguts teòrics
- Història i evolució de l'ordinador.
- L'ordinador en l'empresa.
- Del gran ordinador a l'ordinador personal.
- Hardware, definició, funcions, parts bàsiques.
- Memòries, mesures, significat.
- Perifèric: conceptes, classes.
- Software: concepte, elements, funcions.
- Internet: connectar-se, buscar treball.

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Disposició positiva davant les noves tecnologies de la informació

DENOMINACIÓ DEL MÒDUL VI

OFIMÀTICA BÀSICA

OBJECTIU DEL MÒDUL VI

Utilitzar de manera adequada les aplicacions ofimàtiques a nivell
bàsic.

DURADA DEL MÒDUL VI

88 hores

CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL VI

A) Continguts pràctics
- Dur a terme comunicacions amb empreses diverses.
- Fotocopiar documents.
- Enquadernar documents.
- Substituir un cartutx de tóner.
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- Desembussar la fotocopiadora.
- Alimentar la fotocopiadora amb diferents tipus de paper.
- Fer reduccions i ampliacions de les fotocòpies.
- Fotocopiar en dues cares.
- Copiar textos, amb agilitat coneixent el teclat d'un ordinador.
- Utilitzar una calculadora en l'ordinador

B) Coneixements i conceptes teòrics
- Antecedents i evolució històrica de les màquines d'oficina.
- Els equips d'oficina i la seva evolució històrica.

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Perseverança i motivació en el procés de recerca d'ocupació
- Deures i drets d'un treballador
- Esperit crític respecte a les seves possibilitats laborals i la
realitat laboral.

18. SISTEMES D'AVALUACIÓ

L'avaluació és inicial, a meitat del procés i al final de la formació,
si bé, mitjançant les tutories s'observa l'evolució del procés
individual i de grup.

Es realitza el procés d’avaluació, mitjançant l'observació, les proves
escrites, les tutories i el resultat d'integració a l'entorn laboral.

Cap dir que és evident, en la majoria dels casos, el procés de
maduració, quan els alumnes són capaços de demostrar, davant el seu
context pròxim, un nou projecte de futur.




