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Ocupa’t! Posa’t en marxa!  

El mòdul  Ocupa't! Posa't en marxa!  és un mòdul adreçat específicament als menors 

estrangers no acompanyats, tot i que podria ser adaptable a qualsevol persona menor 

de 18-20 anys en situació de desemparament i/o risc d’exclusió social. 

Desenvolupa d’una manera integral el procés de cerca activa de feina, des de l’elecció 

del perfil professional, partint de l’autoconeixement, passant per la confecció i disseny 

del propi currículum i/o la presa de contacte amb les empreses oferents. A més, el mòdul 

pretén afavorir una aproximació bàsica als drets dels treballadors, tanmateix com a 

les obligacions derivades de la signatura d’un contracte de treball.  

Està estructurat en: 

- una unitat general, que inclou la guia didàctica del mòdul en el seu conjunt. 

(objectius, competències que s’hi treballen, temporització per a cadascun dels 

blocs i criteris d’avaluació)  

 

- 5 blocs temàtics: 

0: Presentació 

1: Qui soc?, 

2: Una aproximació a les competències professionals 

3: Fent via! Descobrim els recursos del nostre entorn 

4: I ara què? 

- Un bloc tranversal amb activitats d’autoavaluació que permetran a l’alumnat 

revisar el seu aprenentatge i autoavaluar-lo en finalitzar cadascun dels blocs.  

 

La dinàmica de treball és molt participativa ja que la pràctica totalitat dels continguts 

es presenta i es desenvolupa mitjançant dinàmiques grupals, tot i que també existeixen 

espais per al treball individual i per a la presentació de continguts per part del 

professorat.  

Els materials que s’han elaborat són adaptables a contextos d’aprenentatge tant digitals 

(espais moodle i/o d’altres) com analògics. Cadascun dels blocs disposa d’una carpeta 

en la que s’inclou un document únic amb la guia didàctica del bloc i les activitats i els 

materials que es proposen per a treballar-lo.  En cas que el material d’alguna de les 

activitats no s’hagi pogut incloure en aquest document únic es trobarà per separat a la 

mateixa carpeta.  

Es proposa la creació d’un portafolis on compilar tota la documentació generada per 

part de l’alumnat i que també serà una eina clau d’avaluació  

Amb tot, donat el perfil específic de l’alumnat d’aquest curs, es proposa fer-ne bon un 

seguiment i  acompanyament en la mesura del possible, mitjançant la realització 

d’entrevistes i/o sessions de tutoria periòdiques  

 

 


