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IDENTIFICACIÓ DE L'ESPECIALITAT  I PARÀMETRES DEL CONTEXT FORMATIU 

 
Denominació de 
l'especialitat:  

APROXIMACIÓ A L'ENTORN  LABORAL EN UN SECTOR 

PROFESSIONAL 

Família Professional: FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Àrea Professional: ORIENTACIÓ LABORAL 

Codi: FCOO15 

Nivell de qualificació 
professional: 

1 

 

Objectiu general 

 
Identificar el marc normatiu i les característiques de les empreses més rellevants del sector 

professional en el qual  s'ubica  l'ocupació  o perfil professional, així com les diferents sortides 

professionals, itineraris i competències professionals de l'esmentat  sector. 

 

Relació de mòduls de formació 

 

Mòdul 1 Aproximació a l'entorn  laboral en un sector professional 10 hores 
 

Modalitats d'impartició  

Presencial 

 

Durada de la formació 
 

Durada total 10 hores 

 
Requisits d'accés  de l'alumnat  

 

Acreditacions/ 
titulacions 

No es requereixen acreditacions/titulacions. No obstant això,  s'han  de tenir 

prou habilitats de comunicació lingüística que  permetin cursar amb 

aprofitament la formació. 

Experiència 

professional 

 

 

ll 

 

No es requereix. 

D'altres 
Quan s'imparteixin  accions formatives d'aquesta especialitat juntament 

amb accions formatives d'altres especialitats, els participants hauran de 

complir les prescripcions que figuren en el programa formatiu de 

l'especialitat a què  estigui associada aquesta formació complementària 
 

Prescripcions de formadors i tutors 

 

Acreditació 
requerida 

Complir com a mínim  algun dels següents  requisits: 
- Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el Títol de Grau corresponent o 

altres títols equivalents. 

- Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o el Títol de Grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

- Certificats de professionalitat de nivell 3. 

Experiència 
professional 
mínima requerida 

 
Experiència al sector  professional mínima d'un  any. 
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Altres Quan s'imparteixin  accions formatives d'aquesta  especialitat juntament 
amb accions formatives d'altres  especialitats, els formadors hauran de 
complir les prescripcions que figuren en el programa formatiu de l’ 
especialitat a la qual estigui associada aquesta formació   complementària. 

Competència 

docent 

Complir com a mínim  algun dels següents  requisits: 

- Certificat de professionalitat de Docència de la Formació Professional  
per a l'Ocupació  o equivalent, o tenir formació en metodologia didàctica 
per a adults (mínim 300 hores). 

- Acreditar una experiència docent d'almenys 300 hores en modalitat 
presencial. 

- Titulacions universitàries de Psicologia/ Pedagogia/ o Psicopedagogia, 

Màster Universitari de Formació de Formadors o altres acreditacions 

oficials equivalents 
 

Requisits mínims d'espais,  instal·lacions i equipaments 

 

 
Espais formatius 

Superfície m2 

per a 15 
participants 

Increment 

Superfície/ participant 

(Màxim 30 participants) 

Aula polivalent 30 m2
 2 m2/ participant 

 

Espai Formatiu Equipament 

Aula polivalent - Taula i cadira per al formador  
- Taules i cadires per a l'alumnat  
- Material d'aula  
- Pissarra 

- PC instal·lat en xarxa amb possibilitat d'impressió  de documents, 
canó amb projecció i Internet per al formador  

 

La superfície dels espais  i instal·lacions estaran en funció de la seva tipologia i del n o m b r e  
d'alumnes. Tindran com a mínim  els metres quadrats que s'indiquen per a 15 alumnes i l'equipament 
suficient per als mateixos.  

 
En el cas que augmenti el nombre d'alumnes,  fins a un màxim de 30, la superfície de les aules 
s'incrementarà proporcionalment (segons s'indica a la t a u l a  pel que fa a m2/ alumne) i l'equipament 
estarà d'acord amb  l'esmentat augment. 

 

No s'ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s'hagin de diferenciar 
necessàriament mitjançant tancaments. 

 
Les instal·lacions i equipaments hauran de complir la normativa industrial i higiènic - sanitària 
corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat  i seguretat de l'alumnat.  

 

En el cas que  la formació es dirigeixi a persones amb discapacitat es realitzaran les adaptacions i els 
ajustaments raonables per assegurar la seva participació en condicions d'igualtat.    

 

Requisits oficials de les entitats o centres de formació 
 

 Estar inscrit en el Registre d'entitats  de formació (Serveis Públics d' Ocupació)  
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DESENVOLUPAMENT  MODULAR 
 

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: APROXIMACIÓ A L’ENTORN LABORAL EN UN SECTOR 

PROFESSIONAL  

 

OBJECTIU 
 

Identificar el marc normatiu i les característiques de les empreses més rellevants del sector 

professional en el qual s'ubica  l'ocupació o perfil professional, així com les diferents sortides 

professionals, itineraris i competències professionals de l'esmentat  sector. 

 

 
DURADA 10 hores 

 

 
RESULTATS D'APRENENTATGE  

 

 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 Descripció dels elements  identificatius del sector professional en el qual  s'ubica  l'ocupació  o 

perfil professional 

- Interpretació del conveni laboral  d'aplicació:  remuneracions, jornades, categories 

professionals, drets i deures 

- Identificació de sortides i itineraris professionals dins del sector professional i de les 

empreses 

 Identificació de les característiques de les empreses més rellevants del sector professional en el 

qual  s'ubica  l'ocupació  o perfil professional 

- Caracterització i localització d'empreses  del sector professional específic. 

- Establiment  de  contactes  amb  responsables  de  RRHH  o  de  contractacions  de  les 

empreses del sector. 

- Identificació de les competències professionals en les empreses del sector 

 
 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 

 Valoració de la importància dels convenis  laborals d'aplicació  al sector  professional i de la 

repercussió d'aquests  en les persones treballadores 

 Importància de la presa de decisions en el desenvolupament de l'activitat  professional 

 

 
ORIENTACIONS  METODOLÒGIQUES 

 

 

Les activitats d'aprenentatge  de la formació s'hauran d'adaptar al sector professional en el qual  

s'ubica  l'ocupació  o perfil professional. 

Es recomanen activitats pràctiques per al desenvolupament  de les capacitats de caracterització i 

localització d'empreses  del sector professional específic. 



5  

AVALUACIÓ DE L'APRENENTATGE  A L'ACCIÓ  FORMATIVA 

 

 

 L'avaluació tindrà un caràcter teoricopràctic i es realitzarà de forma sistemàtica i contínua, durant 
el desenvolupament de cada mòdul i al final del curs. 

 Pot incloure una avaluació inicial de caràcter diagnòstic per detectar el nivell de partida de 
l'alumnat.  

 L'avaluació es durà a terme mitjançant els mètodes i instruments més adequats per comprovar 
els diferents resultats d'aprenentatge,  i que garanteixin la fiabilitat i validesa de la mateixa. 

 Cada instrument d'avaluació  s'acompanyarà  del seu corresponent sistema de correcció i 
puntuació en el qual  s'expliciti,  de forma clara i inequívoca, els criteris de mesura per avaluar 
els resultats assolits pels alumnes. 

 La puntuació final assolida s'expressarà  en termes d' Apte / No Apte. 


