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ESEP Dual, Escola Superior Ensenyaments Professionals 
c/. Comte de Salvatierra 5-15, 08006 Barcelona 
Telèfon: 611.038.241 
info@esepdual.com 

 

 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 
 
 

CURS: FORMACIÓ PER A TUTORS D’EMPRESA 
 
EXPEDIENT MODALITAT / ÀMBIT NÚMERO D’HORES 
PT20190017 AULA VIRTUAL_FORMACIÓ CONTINUA 25 

Nº ALUMNES PARTICIPANTS DOCENT_1 DOCENT_2 
20 Salvador SOLER  Xavier RUBIO 

DATA INICI DATA FINAL HORARI DE LA FORMACIÓ 
11/11/2020 16/12/2020 09:30 a 13:30 hores, els dimecres 

(*) la darrera sessió del dia 16.12.20 serà 
de 09:30 a 14:30 

 
 
OBJECTIUS DEL CURS 
ESEP, proposem aquesta acció formativa amb els objectius següents: 

• Facilitar eines per enfortir la capacitat de visió, inspiració i imaginació dels participants. Incorporar metodologies de 
creixement personal són fonamentals per assolir projectes amb un d’impacte econòmic, social i ambiental. 

• Facilitar experiències pel desenvolupament personal des del treball personal al treball en xarxa. Per aprendre a 
gestionar l’estrès es clau per solucionar les crisis personals, professionals, i també per les crisis socials i ambientals. El 
caos climàtic genera i generarà un estrès social que cal aprendre a gestionar. 

• L’objectiu a llarg termini és generar una xarxa de dinamitzadors pel desenvolupament de la economia sostenible a 
partir d’eines com la formació a les organitzacions i apostant per la modalitat de dual. 

• Enfocament multidisciplinar par emprenedors, treballadors, autònoms, funcionaris i aturats. Es recomana interès, 
habilitat i caràcter emprenedor. 

• El mòdul de Formació de tutors d’empresa vol facilitar les eines per desenvolupar plans de formació dins de 
l’empresa, formar tutors per acollir alumnes de formació professional en la modalitat de dual, i plans de formació 
individuals.  
 

METODOLOGIA ACCIÓ FORMATIVA 
La metodologia de treball en aquest format d’Aula Virtual serà la connexió per mitjà de videoconferència amb l’eina Zoom, 
que està integrada en la plataforma del centre, el professor connectarà amb tots els alumnes matriculats al curs, els quals 
seguiran les classes i els exercicis que se’ls proposarà en temps real. Totes aquestes activitats quedaran registrades en l’aula 
del curs i es podran generar els informes corresponents. Al final del curs, en la darrera sessió programada, es farà l’avaluació 
dels continguts segons la programació didàctica i els criteris establerts pel docent. 
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CONTINGUTS I PLANIFICACIÓ DELS MÒDULS DE L’ACCIÓ FORMATIVA 
El curs consta dels següents mòduls formatius i la seva temporalització dins del calendari establert en l’anterior punt d’aquest 
informa tècnic: 
 
 

Nom de mòdul o Unitat Formativa 
 
UF_1: Què és l’FP i com s’organitza 
 
 
UF_2: La FP en alternança i dual a Catalunya 
 
 
UF_3: Organització de l’estada a l’empresa 
 
 
UF_4: Protocol d’acollida a l’empresa 
 
 
UF_5: Habilitats, lideratge i gestió d’incidències 
 
 
UF_6: La formació professional i els plans de formació a les 
empreses. Perfils competencials. Acreditació de les 
competències professionals 
 

PLANIFICACIÓ DE L’AVALUACIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 
Per tal de valorar els coneixements adquirits en aquesta formació i les competències a avaluar s’indiquen a continuació els 
criteris que es seguirà i com s’avaluaran i la data prevista de l’avaluació de final del curs: 

- Coneixements 
Conceptualització de les principals eines per la comunicació oral efectiva. 
 

- Actituds 
Escola a atenta, projecció discursiva 
 

- Habilitats 
Comunicació oral, corporal.  

L’avaluació es durà a terme en el darrer dia del curs programat i en la darrera hora de formació, tenint en compte el número 
total d’hores d’aquesta acció formativa. 
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La prova consistirà en:  preguntes de continguts, l’actitud i les habilitat s’hauran avaluat durant el curs i es realitzarà amb les 
eines de la plataforma o Aula Virtual del curs. 
 
Atès que l'avaluació és un procés continu i acumulatiu, inherent i simultània al quefer educatiu i en funció dels instruments 
proposats, no hi haurà una durada predeterminada per al procés d'avaluació constant i informal realitzat pel docent 
mitjançant l'observació directe i les entrevistes amb els alumnes. En relació a la prova objectiva d'avaluació de coneixements 
la prova de selecció tindrà una durada mínima de 30 minuts. 
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