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L’ACO Associació Catalana d’Orientació, fundada l’any 1986, és una associació de professionals interessats en
contribuir al desenvolupament de l’orientació, ja sigui en el context educatiu, laboral, en els medis comunitaris
o en les organitzacions.
Entenem l’orientació com un procés d’ajut a les persones al llarg de tota la vida i en tots els aspectes. Això
inclou orientació per a la construcció de la carrera, orientació en els processos d’ensenyament-aprenentatge,
orientació professional, atenció a la diversitat, orientació per a la prevenció i el desenvolupament humà, etc.
Els nostres objectius són, entre d’altres, impulsar i promoure l’orientació des de la perspectiva científica així
com potenciar contactes i trobades entre els actuals i els futurs professionals de l’orientació.
L’ACO realitza diverses activitats, entre elles l’organització de cursos i seminaris per a la formació contínua i
reciclatge professional, celebració de jornades, conferències i xerrades sobre temes monogràfics relacionats
amb l’orientació, publicació de treballs i experiències a la web de l’Associació i contactes amb les institucions
públiques i associacions.

CURS: COM GESTIONAR LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I ELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT
La feina del tècnic d’orientació o d’inserció inclou sovint la gestió de la formació ocupacional i dels certificats de
professionalitat que es duen a terme al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i als seus centres col·laboradors.
En el curs veurem com es gestionen aquests programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat
millorar la qualificació professional i la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el
perfeccionament de les competències professionals. Aprofundirem en les qüestions tècniques de tot el procés
de sol·licitud, gestió i execució de la formació ocupacional amb casos pràctics i reals.

OBJECTIUS
Aprendre a fer la sol·licitud de subvenció de la formació ocupacional, conèixer què són els certificats de
professionalitat i ser capaç de gestionar els cursos de formació d’oferta per a aturats amb certificat de
professionalitat o sense, així com les pràctiques en empreses.

CONTINGUTS
 La formació professional ocupacional. Què és i els requisits per executar-la: centre col·laborador i
homologació d’espais.
 Els certificats de professionalitat. Què són, cóm es porten a terme, cóm s’avaluen i cóm es certifiquen.
 Els programes de formació ocupacional. Característiques generals i concretes de la darrera convocatòria.
 Sol·licitud de subvencions d’accions formatives. Concurrència competitiva.
 Gestió de la formació: Planificació i programació. Aplicatiu GIA
 Execució i seguiment de la formació. Les diferents modalitats de pràctiques en empreses i la seva gestió.
 Avaluació dels alumnes, de les accions formatives i dels certificats de professionalitat. La justificació de la
formació i la memòria final. Indicadors.

DESTINATARIS
Tècnics i tècniques d’orientació, d’inserció laboral o de programes ocupacionals, psicòlegs, pedagogs,
psicopedagogs i futurs professionals d’aquests àmbits laborals.

DOCENT
Esther Alcaraz i Petit. Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Formadora-coach. Responsable
de projectes d’ocupació i formació.
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LLOC I DURADA
Av. Diagonal, 340 entl. 2a - Barcelona
Dates: dissabtes 8 i 15 de febrer de 2014
Horari: de 9:30h. a 14:30h.
Es lliurarà certificat d’assistència i material facilitat per la docent.

PREU
Socis: 75€ - No socis: 110€ (*)

INFORMACIÓ
ACO Associació Catalana d’Orientació - Telèfons: 934 594 123 - 608 895 319
www.acorientacio.org - e-mail: formacio@acorientacio.org

INSCRIPCIONS
Mitjançant transferència bancària al núm. de compte 2100 0365 33 0200146766, indicant “Inscripció curs Com
gestionar la formació ocupacional i els certificats de professionalitat” i el vostre nom i cognoms. Enviar
comprovant de pagament per correu electrònic indicant el nom, els cognoms i un telèfon de contacte.
Places limitades. Es respectarà l’ordre d’inscripció, la qual no serà vàlida fins que l’import del curs no s’hagi satisfet. ACO es
reserva el dret de canviar la data de realització del curs o bé d’anul·lar-lo si no s’assoleix un nombre mínim d’assistents.
(*) Si vols fer-te soci, la quota semestral és de 24€. Més informació al nostre web.

