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Introducció

El mòdul de “Formació i orientació laboral” és un mòdul transversal que s’estudia
a tots els cicles professionals, i que té l’objectiu fonamental d’iniciar el futur tècnic
professional en el món del treball, oferint-li una sèrie de recursos que li han de
permetre l’accés al mercat laboral i la planificació del seu futur professional.

L’estudiant adquirirà coneixements i recursos que li possibilitaran moure’s amb
seguretat en l’entramat econòmic i jurídic que constitueix l’empresa, i assolirà un
coneixement dels seus drets i deures, així com de les eines que el dret laboral posa
al seu abast per gestionar-los. També serà capaç d’identificar les situacions de risc
derivades del treball, i conèixer i aplicar els mitjans de prevenció i protecció per
a la seva salut laboral.

Els continguts que trobareu en el crèdit de “Formació i orientació” estan dividits
en quatre unitats didàctiques. En cadascuna d’aquestes unitats trobareu la mateixa
estructura. En primer lloc, teniu una introducció i, a continuació, els objectius que
haureu d’assolir al final. Cada unitat didàctica està dividida en nuclis d’activitat,
els quals contenen el desenvolupament del contingut i una proposta d’activitats
d’autoavaluació al final. Aquestes activitats us serviran per comprovar si heu entès
el nucli d’activitat, si teniu dubtes o si encara l’heu de treballar una mica més en
algun dels seus aspectes. Fóra bo que féssiu una primera lectura de cada nucli
d’activitat, i després realitzar una segona lectura amb més deteniment i profunditat.
Aleshores, ja estareu en condicions de fer les activitats d’autoavaluació i les que
us proposi el professor.

D’altra banda, podeu ampliar tota aquesta informació amb els documents web,
recursos i bibliografia. Seria interessant que, a més de treballar el contingut en
versió paper, féssiu una ullada a la informació complementària que teniu en el
web (articles, lectures, textos legals, esquemes...) per tal de tenir una visió més
completa de tots els continguts. També és molt interessant i pot resultar molt útil
consultar el glossari de les unitats didàctiques.

La primera unitat, “La cerca de feina”, us ajudarà a conèixer com és el mercat
laboral des del punt de vista jurídic i econòmic, i també els seus mecanismes
d’accés i de funcionament. Tot això, a fi de fer-vos més fàcil l’accés al mercat
de treball.

En segon lloc, la unitat “El món del treball”, aborda els aspectes jurídics de les
relacions laborals. És important que conegueu els tipus de contractes, i també
els drets i deures que les relacions laborals comporten entre els companys, els
comandaments intermedis o els caps superiors. I conceptes com permís laboral,
excedència, salari, nòmina, extinció, quitança o prestació. Aquests coneixements
us serviran a l’hora d’establir les condicions i pactes amb l’empresari, concretats
en l’anomenat contracte de treball.

A continuació, en la tercera unitat, estudiareu que treballar no és solament complir
amb una feina i rebre una contraprestació econòmica a canvi. Haureu de tenir en
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compte una qüestió molt important, i és que treballar pot comportar un risc per
a la salut. Comprendreu la importància de la salut laboral i la seva relació amb
lloc de treball. La formació i la informació són la millor manera de preservar
la integritat física dels treballadors. En aquest sentit, és fonamental aprendre a
identificar les situacions de risc derivades del treball i conèixer els mitjans de
prevenció i protecció.

Aquest factors afecten els elements que integren una empresa. Aquí rauria la
importància que en conegueu la relació amb el treball, i els diferents models
organitzatius i jurídics.

El crèdit de “Formació i orientació laboral” us ajudarà a completar els coneixe-
ments curriculars del cicle i, per tant, us ajudarà a ser millors professionals.
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Objectius

En acabar el crèdit heu de ser capaços del següent:

1. Identificar les situacions de risc derivades del treball, en funció de les causes
que les generen, de la classificació per grups i dels danys que provoquen en la
persona i en la col·lectivitat.

2. Identificar els mitjans de prevenció i protecció que cal emprar en les situacions
de risc, en funció de la naturalesa de la situació i de l’abast, personal i ambiental
del risc.

3. Aplicar les mesures d’intervenció en cas d’accident, d’acord amb la urgència
que el cas requereixi en relació amb les lesions produïdes.

4. Reconèixer els drets, els deures i els procediments que es deriven de les
relacions laborals.

5. Identificar les condicions de treball del sector corresponent que figuren en el
conveni col·lectiu.

6. Diferenciar les modalitats de contractació més utilitzades en el sector en estudi
actualment, segons el tipus i la finalitat del treball.

7. Especificar les prestacions del règim general de la Seguretat Social, en funció
de les condicions exigides per tenir-hi dret, el temps de durada i les quantitats
econòmiques, si és el cas.

8. Relacionar els requeriments del lloc de treball amb les actituds i capacitats
pròpies.

9. Diferenciar els requisits i les característiques de la inserció laboral segons si es
tracta d’un treballador autònom, una empresa social, un assalariat o un funcionari.

10. Diferenciar els tipus de mercat, les relacions entre oferta i demanda i el procés
de determinació dels preus.

11. Relacionar els efectes de les relacions econòmiques internacionals amb
l’activitat de l’empresa.

12. Identificar les àrees funcionals d’una empresa tipus del sector en estudi i les
relacions que s’estableixen entre elles a partir de diferents models organitzatius.

13. Indicar la situació econòmica i financera d’una empresa a partir de les dades
bàsiques i les possibilitats finançament.
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Continguts

Unitat didàctica 1: La cerca de feina

1. L’exercici professional

2. El mercat laboral i la cerca d’ocupació

Unitat didàctica 2: El món del treball

1. Contracte de treball i entorn laboral

2. Prestacions Socials

3. Conflictes laborals i negociació

Unitat didàctica 3: Salut laboral i condicions de treball

1. Condicions de treball i salut laboral. Riscos i danys professionals

2. Prevenció i protecció. L’acció preventiva a l’empresa. Actuació en cas
d’accident


