DOCUMENTACIÓ OCUPABILITAT PER COMPETÈNCIES 2016-2017
RELACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I DIDÀCTICA

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER FASES D’EXECUCIÓ
FASE DE DIFUSIÓ I ORGANITZACIÓ
1. Document informatiu general Ocupabilitat per Competències
2. Relació de documentació tècnica i didàctica
3. Calendari d’itineraris.
4. Díptic ocupabilitat per competències 2016Selecció d'usuaris/àries
5. Selecció d'usuaris OCUPABILITAT 2016
6. Full CompromÍs CCM Ocupabilitat 2016
FASE DE GESTIÓ
7. Fulls de signatures:
7.1. Full de signatures sessió 1 Construeix el teu projecte professional
7.2. Full de signatures sessió 2 Capital competencial I
7.3. Full de signatures sessió 3 Capital Competencial II
7.4. Full de signatures sessió 4 C.V per competencies
7.5. Full de signatures sessió 5 Entrevista per competencies
8. Qüestionaris d’avaluació:
8.1. Qüestionari inicial
8.2. Qüestionari final
8.3. Interès en tallers d’aprofundiment
9. Full Seguiment Final certificat OCUPABILITAT 2016
10. Model certificat OCUPABILITAT 2016

RELACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS PER SESSIÓ FORMATIVA
SESSIÓ 1: “CONSTRUIEX EL TEU PROJECTE PROFESSIONAL”
L’ajuntament per aquesta primera sessió haurà d’imprimir els següents materials:
Materials de suport didàctic de la Sessió 1: :
 S.D.1 Manual teòric: “Ocupabilitat per competències Maresme 2016-2017 (Dossier
alumne)” (IMPRIMIR 1 X PARTICIPANT).
 S.D.2 Dossier de treball. “Dossier de projecte professional” (IMPRIMIR 1 X PARTICIPANT).
Tota la documentació referida a les dinàmiques grupals aniran a càrrec del tècnic docent de
l’empresa, ja que l’adaptarà en funció del grup i la portarà fotocopiada per als alumnes en
cadascuna de les sessions.
Materials de suport tècnic de la Sessió 1:
 6.Full Compromís CCM Ocupabilitat 2016 (IMPRIMIR 1 X PARTICIPANT)
 7.1.Full Signatures CONSTRUEIX 2016 (IMPRIMIR 1 còpia i donar al docent)
 8.1.Qüestionari inicial OCUPABILITAT 2016 (IMPRIMIR 1 X PARTICIPANT)
IMPORTANT!: Excepte els documents de suport didàctic i el dossier de treball ,que es quedaran 1
còpia per a cada participant, per treballar durant tota la formació, la resta de documents de gestió
(fulls d’assistència, full de compromís, qüestionari d’avaluació inicial) seran recollits i custodiats pel
tècnic docent de l’empresa. Tanmateix, aquells ajuntament que ho desitgin podran fer fotocòpies
dels originals.
Tots els materials quedaran penjats a la web del Consell Comarcal per tal que els usuaris que
vulguin puguin descarregar i/o imprimir-los.
SESSIÓ 2: “CAPITAL COMPETENCIAL I”
Materials de suport tècnic de la sessió 2:
L’ajuntament per aquesta segona sessió haurà d’imprimir:
 7.2.Full de signatures Capital competencial (I) 2016 (IMPRIMIR 1 còpia i donar al docent)
El full de signatures originals de la sessió 2 serà recollit i custodiat pel tècnic docent. Recordeu que
l’ajuntament, si ho desitja, pot fer fotocòpies.
SESSIÓ 3: “CAPITAL COMPETENCIAL II”
Materials de suport tècnic:
L’ajuntament per aquesta tercera sessió haurà d’imprimir:

 7.3.Full de signatures Capital competencial (II) 2016. (IMPRIMIR 1 còpia i donar al
docent)
El full de signatures originals de la sessió 3 serà recollit i custodiat pel tècnic docent. Recordeu que
l’ajuntament, si ho desitja, pot fer fotocòpies.
SESSIÓ 4: “CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES”
Materials de suport tècnic:
L’ajuntament per aquesta quarta sessió haurà d’imprimir:
 7.4.Full de signatures sessió 4: “Currículum per competències” 2016
El full de signatures original de la sessió 4 serà recollit i custodiat pel tècnic docent. Recordeu que
l’ajuntament, si ho desitja, pot fer fotocòpies.
SESSIÓ 5: “ENTREVISTA PER COMPETÈNCIES”
S.4. Materials de suport tècnic:
L’ajuntament per aquesta cinquena sessió haurà d’imprimir:
 7.5.Full de signatures sessió 5: “Entrevista per competències” 2016
 8.2.Qüestionari final OCUPABILITAT 2015 (IMPRIMIR 1 X PARTICIPANT)
 8.3.Interès en tallers d’aprofundiment (IMPRIMIR 1 X PARTICIPANT)
El full de signatures, els qüestionaris finals i el document d’interès en tallers d’aprofundiment seran
recollits i custodiats pel tècnic docent. Recordeu que l’ajuntament, si ho desitja, pot fer fotocòpies.
IMPORTANT! Recordeu que:
1- Cada ajuntament haurà de emetre, si s’escau, per cada participant el document 10-Full
seguiment final per emetre certificat d’aprofitament de la formació. Si no ens aporteu aquests fulls
el Consell Comarcal del Maresme no podrà emetre el certificat d’assistència i aprofitament de la
formació.
2-Recordeu que TOTS els fulls de signatures i valoracions originals estaran en mans de les docents
per poder fer des del CCM les justificacions a la Diputació, això no treu que vosaltres us feu
fotocòpies per a la vostra informació.

OCUPABILITAT PER COMPETÈNCIES MARESME 2016-2017: Taula resum dels continguts, documents tècnics de suport i materials didàctics

CONTINGUTS

DOCUMENTS
DE SUPORT
TÈCNICS

MATERIALS
DIDÀCTICS

SESSIÓ 1: Construeix
el teu projecte
professional (4
hores)

El meu projecte vital:
personal i professional.
Com podem construir el
nostre projecte vital?
L’autoconeixement.
Les competències
professionals.
El mercat laboral.
Doc 6. Full de
compromís (imprimir
còpia per persona).
Doc 8.1 Qüestionari
inicial (imprimir còpia
per persona)
Doc 7.1. Full de
signatures
1 còpia per persona dels
dos documents: SD1.
Manual teòric:
“Ocupabilitat per
competències Maresme
2016-17 (dossier
alumne)”i SD2 Dossier
de treball “Dossier de
projecte professional”

SESSIÓ 2: Capital
competencial I
Els factors competencials:
component central que
configura l’ocupabilitat de
la persona.
Competències de base
Competències transversals
Competències técnicoprofessionals
Doc 7.2 Full de signatures

CAP

SESSIÓ 3: Capital
competencial II
Construeix el teu
projecte professional.
Model ISOL de
competències
professionals
Elaboració individual del
dossier de projecte
professional.
Doc 7.3. Full de
signatures

CAP

SESSIÓ 4: CV per
competències

SESSIÓ 5: Entrevista per
competències

Característiques del
currículum vitae.
Tipus de currículum vitae.
El currículum vitae per
competències.
Elaboració individual del
currículum vitae.

Objectius de l’entrevista.
Tipus d’entrevista.
Entrevista per competències.
Competències del candidat.
Fases de l’entrevista.
Recomanacions
Preguntes tipus.

Doc 7.4. Full de signatures

Doc 7.5. Full de signatures
Doc 8.2 Qüestionari final
Doc 8.3 Interès en tallers
d’aprofundiment
Doc 9. Full seguiment final per
emetre certificat aprofitament

CAP

CAP

