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Crèdit 08: Formació i Orientació Laboral
Durada mínima: 60 hores.
Durada prevista: 70 hores.
1

- Relació d’unitats didàctiques (UD) seqüenciades i temporitzades

Tots aquests objectius terminals, continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals i continguts d
´actituds, s´estructuren en quatre unitats didàctiques, cadascuna d´elles amb sentit en sí mateixa, amb
metodologia seqüencial, i amb un valor afegit acumulatiu respecte a les unitats que ja s´han cursat.
S´ha contextualitzat amb el cicle i amb la resta de crèdits i s´ha tingut en compte la relació entre els
continguts del crèdit de Recursos Humans amb la unitat de Legislació laboral de FOL. Al mateix temps els
continguts de la unitat d´Economia i empresa estan ja molt desenvolupats en la resta de crèdits d´aquest
cicle. Aquest entorn fa que els continguts d´aquestes unitats siguin desenvolupats en relació als que ja ha
assolit l´alumnat.
En aquest cicle no hi ha el crèdit de Síntesi i per això la durada prevista del crèdit serà de 70 hores.
UD
1
2
3
4

Nom
Principis d´economia. Economia i organització d´empresa
Legislació laboral. Drets laborals individuals i col·lectius en la relació de treball
Orientació i inserció sociolaboral. Incorporació al treball
Salut laboral i condicions de treball

Durada
17 hores
16 hores
20 hores
17 hores

- Avaluació / Criteris d’avaluació
- S´avaluarà tenint en compte els objectius terminals del crèdit i les capacitats clau com són la responsabilitat en el
treball, el treball en equip, la capacitat d´iniciativa.
- Cadascuna de les unitats didàctiques del crèdit té avaluació independent i forma part de la nota final del crèdit de
forma ponderada o en proporció a les hores de durada de cada unitat.Per fer la mitja ponderada és necessari haver
aprovat totes les unitats didàctiques.
- S´avaluarà a través de proves escrites individuals i l´observació i registre de les dades actitudinals i
procedimentals com són treballs i activitats realitzades. Per poder avaluar i aprovar les unitats didàctiques
es necessari lliurar els treballs corresponents.
- L´avaluació és contínua i per tant s´avaluaran per una banda els continguts conceptuals entenent per tals els conceptes
específics del crèdit; els aspectes procedimentals com la realització d´exercicis, resolució de casos, recerca d
´informació, us de la metodologia adequada; i per una altre banda els continguts actitudinals com l´assistència a classe,
puntualitat, participació, predisposició positiva a l´aprenentatge, treball en equip, expressió oral i escrita i la
responsabilitat en l´entrega dels treballs
- L´assistència a classe és obligatòria i es podrà perdre el dret a l´avaluació contínua del crèdit, a criteri de la Junta d
´Avaluació, per falta d´assistència a les classes o hores lectives impartides del crèdit en el període avaluatori. Per
assistència a classe es podrà millorar la nota fins a un 20% de la nota obtinguda en els continguts conceptuals i
procedimentals i fins al mateix percentatge es podrà disminuir per falta d´assistència a criteri del professor si no s
´escau la pèrdua del dret a l´avaluació contínua.
- L´avaluació és contínua i no hi han recuperacions parcials per nuclis d´activitat, però s´establiran estratègies de
recuperació al final de cadascuna de les unitats didàctiques.
- A la convocatòria extraordinària de juny es podran presentar aquells alumnes que havent sigut avaluats en la
convocatòria ordinària no hagin assolit tots o part dels objectius del crèdit. La convocatòria inclourà els continguts
íntegres del crèdit i per superar-la caldrà haver presentat tots els supòsits, treballs o exercicis proposats al llarg del curs.
El professor podrà proposar nous treballs o exercicis i, si s´escau, s´haurà de superar una prova de continguts i
procediments.
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