
DESCOMPTES 
Matrícula abans del 13/07/2018: 5% de descompte – Matrícula abans del 14/09/2018: 2,5% de descompte.  
Si ets alumni de la Facultat: 15% de descompte – Exalumnes, membres de la comunitat URL i col·legiats*: 10% de descompte.
Responsables de pràctiques: consulteu els descomptes.
Bonificable per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
* Consulteu col·legis professionals en conveni.

CURS MODALITAT CREDITATGE IDIOMA

2018/2019 (8a edició) Semipresencial 30 ECTS Castellà

DIRECCIÓ Mercè Gómez

DURADA D’octubre 2018 a juny 2019

PREU 121€/ECTS 
El preu no inclou taxes i preinscripció

METODOLOGIA

Combina diferents formats d’ensenyament i aprenentatge per a desenvolupar el programa formatiu: sessions magis-
trals, 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. 

SORTIDES PROFESSIONALS

• Tècnic/a d’ocupació

• Orientador/a laboral 

• Tècnic/a de formació

• Inseridor/a laboral

• Tècnic/a d’intermediació

• Prospector/a laboral

CENTRES COL·LABORADORS DE PRÀCTIQUES



Expert en Orientació i 
Inserció Laboral 

15 ECTS
Et capacitarà per acompanyar la trajectòria laboral de 
cada persona orientant i establint vincles entre les seves 
necessitats i objectius propis i els de les organitzacions.

3a edició

Octubre 2018 - març 2019

121€/ECTS

Expert en Intervenció 
en l’Àmbit de la 
Inserció Laboral

15 ECTS
Coneixeràs les polítiques i els programes per a l’ocupació 
vigents, aprofundiràs en els col·lectius amb més 
dificultat d’inserció i aprendràs a elaborar diagnòstics 
ocupacionals i a dissenyar itineraris d’inserció.

3a edició

Març 2019 - juny 2019

121€/ECTS

PROGRAMA

15 ECTS - Expert Universitari en Orientació i Inserció Laboral  

Octubre 2018 a Març 2019
Mòdul 1. Introducció a la Inserció Laboral 

Mòdul 2. Rols, funcions, competències i àmbits d’actuació del tècnic d’orientació i inserció 

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

Mòdul 4. Estratègies bàsiques per a la formació laboral i la inserció laboral 

Mòdul 5. Pràcticum

 

15 ECTS - Expert Universitari en Intervenció en l’Àmbit de la Inserció Laboral 

Març 2019 a Juny 2019
Mòdul 1. Polítiques, programes i accions d’inserció laboral 

Mòdul 2. Col·lectius amb dificultats d’inserció 

Mòdul 3. Disseny d’itineraris d’inserció 

Mòdul 4. Emprenedoria i auto ocupació 

Mòdul 5. Pràcticum 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

• Conèixer l’àmbit d’actuació dels professionals de la inserció.

• Orientar, gestionar formació i establir vincles entre les necessitats i objectius sociolaborals de cada persona i els 
de les organitzacions.

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

• 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. 

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

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

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

• Abordar l’emprenedoria com a alternativa a l’ocupació. 

DIRECCIÓ

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

PROFESSORAT

Esther Alcaraz. Llicenciada en Psicologia, Postgraduada en Enginyeria de la Formació i en Qualitat en la Formació. 
Responsable de formació i de projectes ocupacionals per a persones a l’atur des de fa més de 20 anys. Orientadora 
professional, docent i dissenyadora de formació.

Aurora Del Val. Llicenciada en Ciències del Treball (UOC), Màster en Dret del Treball i Seguretat Social  (UB, Fundació 
Bosch i Gimpera) i  Graduada Social (Escola Universitària de la Rioja, Universitat de Saragossa). Actualment treballa 
fent assessorament i  gestió laboral d’empreses a Gabinete Asesor Empresarial SL.

Celia Hil. Llicenciada en Psicologia Clínica. Postgrau expert en Inserció laboral i Postgrau de Recursos Humans 2.0 i 
Xarxes Socials. Tècnica d’inserció a l’Ajuntament de Calafell. Orientadora Laboral a l’Ajuntament del Vendrell. Consultora 
i formadora d’ADECCO Training. Formadora a Barcelona Activa Cibernàrium, OAE, Diputació de Barcelona, Empreses…

Helga Iglesias. Llicenciada en Psicologia, Postgrau en inserció sociolaboral per la Universitat de València, Màster de 
direcció de RH per EAE. Docent en formació de formadors, i en competències transversals .  Responsable del Servei de 
Formació i Inserció laboral de Fundació Ampans. Actualment és directora del Centre de Noves Oportunitats per a joves 
de la Catalunya Central- UTE Ampans- Intermèdia.

Jorgina Martínez. Llicenciada en Psicologia de les Organitzacions (URL) i Postgrau Tècnica en Integració Laboral 
(UAO). Directora de Genidees, Consultoria pel Bé Comú. Docent en l’àmbit dels recursos humans, Tercer Sector i em-
prenedoria social. Acompanyament a la vocació professional i la detecció del talent per la transformació personal.

Oscar Martínez. Doctor en Educació i Societat a la Universitat de Barcelona. Educador Social, Psicopedagog, 
Postgraduat en Inserció Laboral, Màster en Societat de la Informació i el Coneixement, Postgraduat en Educació i TIC 
(eLearning) i actualment doctorant de Societat i Educació per la UB. Té 18 anys d’experiència treballant amb persones 
amb diversitat funcional i treballa a la Facultat Pere Tarrés des de l’any 2001.

Neus Benages. Diplomada en Educació Social per l’URL. Diplomada en Disseny Gràfic per LAI. MBA per la UPC. Postgrau 
en disseny web i multimèdia per IDEP. Formada en metodologies “Art of Hosting” d’intel·ligència col·lectiva i eines de 
facilitació i documentació gràfica. Co-creadora de l’agència de comunicació social Subject mkt social. Àmplia experiència 
en disseny gràfic corporatiu i en diferents àmbits de l’educació social. Dissenyadora i impulsora de la metodologia Mapa 
Visual ZöN. Facilitadora de processos de pensament visual per al creixement de les persones i equips. 

Xavier Orteu. Educador Social. Director Tècnic d’Insercoop SCCL, membre del Grup de Recerca en Educació Social 
(GRES). Membre del Grup d’Investigació Psicoanàlisi i Pedagogia de la SCB. Expert en metodologia de treball amb 
col·lectius en dificultat d’inserció laboral.

Dra. Genoveva Rosa. Doctora en Pedagogia i mestra per la UB. Experta en coaching per l’Institut Europeu de Coaching. 
Àmplia experiència en formació en diferents nivells educatius: educació infantil, educació primària i educació universitària. 
En l’àmbit de recerca, experta en habilitats socials, desenvolupament de competències, formació e-learning i didàctica.

Carme Rosselló. Llicenciada en Periodisme reorientada cap a la formació i orientació per al desenvolupament 
professional de les persones. Coordinadora de projectes de l’àrea de mercat de treball i recerca de feina de Barcelona 
Activa. Coneixements d’eines de coaching, programació neurolingüística,  intervenció breu estratègia i la mediació de 
conflictes.

Lourdes Sugranyes. Llicenciada en Psicologia. Postgrau en Gestió d’Empreses per la Facultat d’Econòmiques. (UAB).  
Màster en Recursos Humans (EADA). Estada als EUA mitjançant Beca Marshal per al reciclatge en polítiques d’ocupació 
i creació d’empreses.  Ha treballat des del 1995 com a tècnica d’ocupació i des del  2010 com a Responsable de l’Àrea 
d’Orientació Professional a Barcelona Activa SAU SPM de l’Ajuntament de Barcelona.

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


