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CONTINGUTS 
 

Orientació laboral 

 

- Qué vull fer? La presa de decisions 

- La formació professional 

- Sortides professionals 

- Els requeriments del lloc de treball 

- Aptituds i capacitats pròpies 

- El curriculum 

- La recerca de feina 

- Entrevistes de treball 

El dret laboral 
- El dret laboral. Concepte i evolució 

- Les fonts del dret laboral 

- Normativa 

La relació laboral 

 

- El contracte de treball 

- La contratació 

- Modificació, substitució i extinció del contracte 

- La jornada laboral 

- El salari 

La Seguretat Social 

 

- El sistema de la Seguretat Social 

- La acció protectora de la Seguretat Social 

La participació a l’empresa 

- Representació dels treballadors a l’empresa 

- La representació de les empreses 

- El conveni colectiu 

Prevenció de riscs laborals - Elements bàsics de prevenció de riscs laborals 

 
 
 
 
 
 

Examen 

 
L´examen constarà d’una prova teòrica de 2 hores de durada. 



 
Podrà haver-hi preguntes de qualsevol dels continguts del mòdul. Aquesta prova teòrica 
podrà consistir en:  

- Tipus test de quatre possibles respostes i amb una sola resposta correcta. Cada quatre 

respostes incorrectes restaran una pregunta correcta. 

- Preguntes curtes.  

- Preguntes curtes a desenvolupar.  

- Cas pràctic. 

 
 

 

Criteris de Qualificació 

 
La prova es puntuarà amb una nota fins a 10. Per aprovar, el resultat haurà de ser igual o 
superior a 5. 
 
Es valorarà la redacció, estructura, claredat i ortografia.  
 

 

Presentació i material necessari 
 
Prova teòrica: 

- Mascareta per entrar a l’aula.  
- NIF, DNI o passaport. 
- Calculadora 
- Bolígraf negre i/o blau. Degut al COVID-19 no es deixaran bolígrafs.  

 

 

Bibliografia 

 

- FOL para personal sanitario y sociosanitario. Editorial Altamar 

- Formación y orientación laboral. Editorial Paraninfo 

 

 
 

Orientació a l’alumnat 

 

El professorat respondrà a dubtes relacionats amb continguts, bibliografia, 

criteris d’avaluació i tipus d’examen per correu electrònic la setmana del 19 al 

22 d’abril .  

Contacte:  mbenitez@cepacalvia.com 

 


