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Orientació i Inserció Laboral
Acompanya en el camí professional

9a edició

#SocSocial 

Aprofundeix en la tasca dels professionals de la inserció 
laboral, l’acompanyament mitjançant l’orientació, la situa-
ció del mercat laboral, les polítiques i els programes de 
formació, d’inserció laboral i les estratègies d’intervenció.

CURS 2019 - 2020 // 9a edició
MODALITAT 
Semipresencial

CRÈDITS 
30 ECTS

IDIOMA 
Castellà

DIRECCIÓ 
Mercè Gómez Ubiergo

DURADA 
D’octubre 2019 a juny 2020

HORARI 
Dimecres i divendres de 16 a 21 h

PREU 
122e/ ECTS
El preu no inclou taxes ni preinscripció

DATA INAUGURACIÓ 
Divendres 18 d’octubre de 2019 a les 16.30 h

www.peretarres.url.edu

COL·LABORADORS I CENTRES DE PRÀCTIQUES
m Ajuntament de Premià de Mar

m AMPANS

m Associació Educativa Integral del Raval

m Associació Social Andròmines

m Bona Voluntat en Acció

m Casal d’Infants del Raval

m Centre Cruïlla

m CIO Ajuntament de Manresa

m Cooperativa. NOU VERD SCCL

m Cordibaix

m CORESSA - Sant Boi

m Creu Roja Catalunya

m EMFO (Ajuntament de Mollet del Vallès)

m Fundació ADECCO

m Fundació ADSIS

m Fundació AKWABA

m Fundació Ared

m Fundació Barberà Promoció  
(Ajuntament Barberà del Vallès)

m Fundació Fias

m Fundació Formació i Treball

m Fundació Futur

m Fundació IRES

m Fundació Paco Puerto

m Fundació Salut i Comunitat

m Fundació SURT

m Fundació Tallers de Catalunya

m Grameimpuls  
(Ajuntament Santa Coloma de Gramenet)

m Granollers Mercat (Ajuntament de Granollers)

m Ignova (Ajuntament d’Igualada)

m IMFE (Ajuntament de Reus)

m INSERCOOP

m Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí  
(Ajuntament de Lleida)

m OTL Maresme - Comunitat Terapèutica del Maresme

m POL Promoció Econòmica i Orientació Laboral  
(Ajuntament de Polinyà)

m Barcelona Activa 

m Promoció Econòmica (Ajuntament de Tarragona)

m Salesians Sant Jordi - Mataró

m Servei d’Ocupació i Formació - La Fassina  
(Ajuntament Vilafranca del Penedès)

m Servei Local d’Ocupació (Ajuntament de Vic)

m SOM (Ajuntament de Mataró) 

m Tarragona Impulsa

m Vapor Llonch (Ajuntament de Sabadell)

Formació bonificable per la Fundació Estatal 
para la Formación en el Empleo 

DESCOMPTES
5%

2,5%

Matrícula abans 
del 15/07/2019

Matrícula abans 
del 16/09/2019

25% Exalumnes, en el primer any  
després de finalitzar estudis de grau

15% Alumni de la Facultat

* Consulteu els col·legis professionals amb conveni

10% Membres de la comunitat  
URL i col·legiats*

% Responsables dels centres de 
pràctiques amb conveni:  
consulteu descomptes

PER A MÉS INFORMACIÓ SERVEI D’ORIENTACIÓ AL FUTUR ESTUDIANT

Tel. 93 415 25 51 | infofacultat@peretarres.org | c. Santaló, 37 | 08021 Barcelona

BEQUES I AJUTS  Consulta la nostra oferta a www.peretarres.org/facultat/ajuts-beques



DESTINATARIS
Persones amb titulació universitària oficial preferentment dins de l’àmbit social (pedagogia, psicologia, psi-
copedagogia, educació social i treball social) o bé persones amb experiència provada en el camp de la in-
serció laboral, interessades a adquirir, millorar o actualitzar les competències relacionades amb l’orientació 
i la inserció professional. 

METODOLOGIA
Combina diferents formats d’ensenyament i aprenentatge per a desenvolupar el programa formatiu: ses-
sions magistrals, aprenentatge per competències, resolució de casos a partir de simulacions, conferències, 
la realització d’un projecte d’autoorientació professional i un projecte d’intervenció, amb la supervisió per 
part d’un tutor/a.

OBJECTIUS GENERALS
m Conèixer l’àmbit d’actuació dels professionals de la inserció laboral.

m Orientar, gestionar formació i establir vincles entre les necessitats i objectius sociolaborals de cada per-
sona i els de les organitzacions.

m Conèixer la situació actual del mercat laboral i estratègies en la recerca de feina.

m Promoure el desenvolupament de competències per a l’acompliment de les tasques d’orientació,  
formació professional per a l’ocupació, intermediació laboral o prospecció d’empreses.

m Conèixer les polítiques i els programes per a l’ocupació vigents.

m Conèixer les dificultats d’inserció amb què es troben les persones amb risc d’exclusió social.

m Analitzar i practicar l’elaboració de diagnòstics ocupacionals i dissenyar itineraris d’inserció.

m Abordar l’emprenedoria com a alternativa a l’ocupació, i especialment l’emprenedoria social.

PLA D’ESTUDIS
1r semestre: Expert/a universitari en orientació laboral (15 crèdits)

Mòdul 1. Introducció a la inserció laboral (2 ECTS)

Mòdul 2. Rols, funcions, competències i àmbits d’actuació del tècnic/a d’orientació i inserció  
(4 ECTS) 

- Orientador/a laboral. L’orientació al llarg de la vida del tècnic/a de formació 

-  Gestió de la formació per a l’ocupació

-  Intermediador/a laboral. Gestió de borses i dinamització d’espais de recerca de feina 

-  Prospector/a laboral

Mòdul 3. Anàlisi de la situació actual i de les tendències en el món de la feina (3 ECTS) 

-  Transformacions en el món del treball i anàlisi de les tendències del mercat 

-  Anàlisi i diagnòstic per a la ocupació 

-  Ocupabilitat i mercat laboral

Mòdul 4. Estratègies bàsiques per a la formació laboral i la inserció laboral (3 ECTS) 

-  Estratègies per a la recerca de feina

-  Tecnologies de la informació i la comunicació. Innovació per a l’ocupació 

-  Legislació laboral. Com contractar i ser contractat

Mòdul 5. Pràcticum (3 ECTS) 

-  Elaboració d’un treball final: Dossier d’autoorientació professional

2n semestre: Expert/a universitari en intervenció en l’àmbit de la inserció laboral (15 crèdits)

Mòdul 1. Polítiques, programes i accions d’inserció laboral (3 ECTS) 

-  Polítiques i programes per a la inserció laboral: Unió Europea, estatals, autonòmics i locals 

-  Polítiques i programes per a col·lectius amb dificultats especials d’inserció

-  Com presentar un projecte

Mòdul 2. Col·lectius amb dificultats d’inserció (4 ECTS) 

-  Inserció laboral de persones amb discapacitat 

-  Inserció laboral de joves 

-  Inserció laboral de persones immigrades

-  Inserció laboral de persones vulnerables

Mòdul 3. Disseny d’itineraris d’inserció (3 ECTS) 

-  Elaboració del diagnòstic ocupacional i l’itinerari d’inserció 

-  Estudi de cas: disseny d’un itinerari d’inserció, des del diagnòstic

Mòdul 4. Emprenedoria i autocupació (2 ECTS) 

-  Competències emprenedores i pla d’empresa 

-  Emprenedoria social

Mòdul 5. Pràcticum (3 ECTS) 

-  Elaboració d’un treball final: Elaboració d’un projecte d’intervenció en l’àmbit de la inserció laboral 
(opcionalment a partir d’unes pràctiques)

SORTIDES PROFESSIONALS
Les sortides professionals de l’àmbit de l’orientació i la inserció laborals són:

m Tècnic/a d’ocupació

m Orientador/a laboral

m Tècnic/a de formació

DIRECCIÓ
Mercè Gómez Ubiergo: Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació. Postgrau en Inserció Laboral. 
Màster de Recerca en Educació. Sòcia fundadora i expresidenta de l’Associació de Professionals de la 
Inserció Laboral de Catalunya (APILC) i directora de Nau Desenvolupament Professional, SL, entitat de-
dicada a l’orientació de trajectòries professionals i al desenvolupament de competències.

PROFESSORAT
Podeu consultar tot el professorat del postgrau a www.peretarres.url.edu/facultat

m Inseridor/a laboral

m Tècnic/a d’intermediació

m Prospector/a laboral


