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Aquesta formació té coma eix troncal fer una aproximació a l'estat actual del 

mercat de treball dels estudiants universitaris amb diversitat funcional i a 

les polítiques d'èxit que s'han implementat per a la seva inclusió 

sociolaboral. Així mateix, el curs ofereix coneixements sobre les bones 

pràctiques que per fer una correcta orientació acadèmica i professional. 
 

OBJECTIUS 

 
 

Els objectius de curs són: 

 

       Objectiu general: millorar l'orientació acadèmica i professional i els 

processos de tutorització acadèmica adreçats a estudiants amb diversitat 

funcional. 

       Objectius específics: 
 

- Conèixer l'estat actual del mercat de treball de les persones amb 

diversitat funcional, així com les barreres i les situacions que 

impedeixen la inclusió sociolaboral en igualtat de condicions. 

- Aproximar-se a quines són les polítiques i pràctiques més adients per 

fomentar la inclusió sociolaboral de les persones amb diversitat 

funcional en el mercat laboral ordinari 

- Oferir eines per l'orientació academica i professional deis estudiants 

universitaris amb diversitat funcional. 
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CONTINGUTS 

 
 

 
Els continguts que es treballaran en aquesta formació són: 

 

l. La situació sociolaboral deis joves amb diversitat funcional 

2. Tipología de polítiques i pràctiques d'èxit 
3. L'orientació acadèmica i professional 
4. Qüestions ètiques per a la reflexió 
 
 
 

METODOLOGIA  

 
 

Aquesta formació està orientada a ajudar al PDI a realitzar una orientació 
acadèmica i professional adapta a la diversitat dels estudiants universitaris. Es 
pretén fomentar la reflexió en relació a la situació sociolaboral i les estratègies 
que s'estan implementant per un accés al mercat laboral en igualtat de condicions 
pera tots els estudiants i millorar les pràctiques docents relacionades con el PAT i 
l'orientació academica i professional. 

A nivell metodologic: 

 

Es pretén desenvolupar activitats que permetin comprovar els coneixements   
adquirits deis diferents blocs mitjançant qüestionaris breus. 

Fòrum per a la discussió i la reflexió de temes diversos (polítiques per la inclusió 
sociolaboral, bones pràctiques, qüestions ètiques, entre d'altres). 

Elaborar un cas pràctic que permeti al PDI reflexionar sobre la seva pràctica actual i 
accions de millora 

Espai per a la resolució de dubtes entre els participants i el professorat 

 

 

 

 



 

 

DESTINATARIS  

 

Aquest curs esta adreçat al PDI que necessiti ampliar els seus coneixements 
i reflexionar sobre l'orientació acadèmica i professional d'estudiants amb 
diversitat funcional, en seguiment deis principis del Pla d' Atenció a la 
Discapacitat de la URV 

 

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

 

 

Seguiment de les unitats temàtiques i realització satisfactòria de les activitats 
d'avaluació proposades. 
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