
 
 
 
 
 

 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 12: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 
 
Durada: 99 hores 
 
 
UNITATS FORMATIVES: 
 
UF 1: incorporació al treball 
 
Durada: 66 hores 
 
 
Continguts 
 
1. Recerca activa d'ocupació: 
 
1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del 
tècnic o tècnica superior. 
1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional. 
1.3 Les capacitats clau del tècnic o tècnica superior. 
1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del 
títol i de la família professional. 
1.5 Identificació d'itineraris formatius i professionalitzadors relacionats amb el títol. Titulacions i estudis 
de la família professional. 
1.6 Planificació de la carrera professional. 
1.7 Definició i anàlisi del sector professional. 
1.8 Jaciments d'ocupació. 
1.9 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector. 
1.10 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa. 
1.11 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació. 
1.12 El procés de presa de decisions. 
1.13 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral. 
1.14 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones. 
1.15 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral. 
1.16 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el 
títol. 
 
2. Gestió del conflicte i equips de treball: 
 
2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d’equip per a l’eficàcia de l’organització. 
2.2 Equips segons les funcions que exerceixen. 
2.3 Formes de participació en l’equip de treball. 
2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes. 
2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte. 
2.6 Aplicació d’habilitats comunicatives en el treball en equip.  
 
3. Contractació: 
 
3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d’organització: flexibilitat, beneficis socials, entre 
d’altres.  
3.2 El dret del treball: concepte i fonts. 
3.3 Anàlisi de la relació laboral individual. 
3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació. 



 
 
 
 
 
 

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que 
s’apliquen i de les mesures de foment del treball.  
3.6 Les condicions de treball: temps de treball i conciliació laboral i familiar.  
3.7 Interpretació del rebut del salari. 
3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. 
3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures. 
3.10 Representació dels treballadors. 
3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.  
3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic o tècnica superior. 
 
4. Seguretat Social, ocupació i desocupació: 
 
4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.  
4.2 Determinació de les principals obligacions d’empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social: 
afiliació, altes, baixes i cotització. 
4.3 Requisits de les prestacions.  
4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació. 
4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.  
 
 
Resultats d’aprenentatge  
 
1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives 
d'aprenentatge al llarg de la vida. 
 
2. Aplica les estratègies del treball en equip, valorant-ne l’eficàcia i eficiència per assolir els objectius de 
l’organització. 
 
3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les 
en els diferents contractes de treball. 
 
4. Determina l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències 
cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
UF 2: prevenció de riscos laborals 
 
Durada: 33 hores 
 
 

Continguts 

1. Avaluació de riscos professionals: 
 
1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.  
1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional. 
1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les 
malalties inespecífiques. 
1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc. 
1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.  
1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.  
1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.  
1.8 Riscos genèrics en el sector. 
1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos. 
1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions 
de risc detectades en el sector.  
 
2. Planificació de la prevenció de riscos en l’empresa:  
 
2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.  
2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l’empresa. 
2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.  
2.4 Pla de la prevenció de riscos a l’empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques. 
2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals. 
2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva. 
2.7 Plans d’emergència i d’evacuació en entorns de treball. 
 
3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa: 
 
3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva. 
3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat. 
3.3 Consignes d'actuació davant d’una situació d'emergència.  
3.4 Protocols d’actuació davant d’una situació d’emergència.  
3.5 Identificació dels procediments d’atenció sanitària immediata. 
3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits. 
 
 

Resultats d’aprenentatge 

 
1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de 
risc presents en l'entorn laboral. 
 
2. Participa en l’elaboració d’un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les 
responsabilitats de tots els agents implicats. 
 
3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en 
l’entorn laboral del tècnic o tècnica superior. 
 

 


