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PROGRAMA IV JUNTA DE GOVERN 2014-2018

PRESENTACIÓ
El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, després de 12 anys de la seva constitució, compta amb una
trajectòria i un posicionament en la societat gràcies al llegat que pedagogs i pedagogues han anat
construint pedra a pedra, des de l’embrió l’any 1988 amb la constitució de la Delegació Territorial de
Tarragona de l’Associació Estatal de Pedagogia, seguit de la constitució de l’Associació Catalana de
Pedagogia, l’any 1992, ja com a Iniciativa Col·legial, que donà lloc primer a la Llei de Creació del Col·legi
el 2001 i, posteriorment, a la constitució del Col·legi de Pedagogs de Catalunya el 14/6/2002.
L’esforç i la tenacitat dels impulsors i impulsores en cadascuna de les etapes han fet possible que el
Col·legi de Pedagogs de Catalunya, el nostre COPEC, s’hagi guanyat el reconeixement en els estaments
públics i privats, en les institucions acadèmiques, en els àmbit educatiu i social, en els mitjans de
comunicació, dins i fora de les nostres contrades... és de justícia fer-ne un reconeixement als qui han
liderat aquest il·lusionant projecte: construir un referent professional de la pedagogia per als
pedagogs/gues i psicopedagogs/gues i per a la societat en general: Montserrat Martínez, Violeta Nuñez,
Jordi Riera i Josep Maria Elias, totes i tots amb un gran equip que els han acompanyat, treballant frec a
frec, durant la seva comesa.
Sense aquest bagatge no seria possible que l’equip de la IV JUNTA DE GOVERN pogués reeixir. Equip
que exposa el seu programa partint d’un Col·legi Professional amb bases molt sòlides i fites importants
assolides que permet, donant continuïtat a la tasca feta fins ara, plantejar nous reptes i noves
singladures a conquerir. Gràcies a totes i tots els pedagogs/gues i psicopedagogs/gues que heu fet
possible que aquesta IV Junta de Govern pugui endegar aquesta proposta de futur.
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN
1.

Presidenta

Rosa Rodríguez Gascons

Col. 0160

2.

Vicepresidenta

Victòria Gómez Seres

Col. 0038

3.

Secretària

M. Concepció Torres Sabaté

Col. 0200

4.

Tresorer

Josep A. Armengol Medina

Col. 0951

5.

Vocal de Tarragona

Jèssica Casas Casajuana

Col. 1317

6.

Vocal de Lleida

Jordi Viladrosa Clua

Col. 0037

7.

Vocal de Girona

Marta Pagès Rams

Col. 0964

8.

Vocal d’Educació

Àngel Ma. Casajús Lacosta

Col. 0077

9.

Vocal de Social

Montserrat Juanpere Ferré

Col. 0131

10. Vocal d’Empresa
11. Vocal Comunicació

Eva Font García

Col. 0727

Natàlia Luján Roig

Col. 0892

12. Vocal Suplent
13. Vocal Suplent

Victòria Rodríguez Castán

Col. 0450

Joan Gamero Gómez

Col. 0850

Eric Diaz Arribas

Col. 1015

Francesc Xavier Balagué Gea

Col. 0043

14. Vocal Suplent
15. Vocal Suplent
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OBJECTIUS

L’objectiu general d’aquest programa és donar continuïtat a les tasques empeses per les juntes
antecessores, seguir lluitant per a fer visible la pedagogia i la psicopedagogia en tots els espais
professionals que els correspon i davant la societat i, segons ens indiquen els Estatuts, vetllar per
professió pedagògica i pel seu bon exercici.

A més de l’objectiu general, n’hi ha d’altres en els que es vol posar especial èmfasi:


Constituir la VOCALIA D’EMPRESA, tercer macro context professional del pedagog/a i
psicopedagog/a.



Consolidar el GRUP DE RECERCA COPEC, iniciat amb l’estudi del “Perfil Professional del
Pedagog/a al Sud d’Europa”, amb estudis sobre els àmbits d’actuació professional i el seu corpus de
coneixement.



Crear l’EDITORIAL COPEC i PUBLICAR com a COPEC, amb suport d’editorials afins i editar
publicacions dels col·legiats/des.



Aconseguir una major cooperació UNIVERSITAT-COPEC: revisió plans d’estudis, línies per al
Treball de Fi de Grau i de Fi de Màster,...



Mantenir i, si escau, promoure’n de noves, relacions amb l’administració pública, amb institucions
públiques i privades, amb entitats afins o relacionades amb la pedagogia i la psicopedagogia...



Expandir i promoure els serveis externs del COPEC, iniciats en la darrera junta, com una via de
finançament: consultoria de qualitat pedagògica, lloguer d’espais i publicitat.



Assolir una major participació col·legial: GRUPS DE TREBALL, XARXA EXPERTS, AULA
PEDAGOGIA, PUBLICACIONS, JUNTES GENERALS, PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC, ACTES...

JUNTA DE GOVERN

D’acord amb el Capítol 2 dels Estatuts, les funcions de la Junta de Govern, són:
Article 3.2.1 – Atribucions - És l’òrgan que administra el col·legi, executa els acords de l’òrgan plenari, la Junta General, i
en concret li corresponen les següents funcions:
a) Complir i fer complir les disposicions d’aquests Estatuts i els acords de la Junta General.
b) Admetre les sol·licituds de col·legiació que consideri legítimes.
c) Fixar la quantia dels drets d’incorporació i de les quotes ordinàries.
d) Administrar els fons del Col·legi i preparar els pressupostos i la rendició de comptes.
e) Convocar les juntes generals, fixant l’ordre del dia i facilitant la documentació i informació que correspongui.
f) Convocar les eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Govern.
g) Exercir la funció disciplinària d’acord amb els Estatuts i reglaments.
h) Qualsevol funció que li delegui la Junta General.
i) Qualsevol comesa que consideri urgent, sens perjudici en aquest cas d’informar amb la major brevetat a la Junta
General per al seu coneixement i ratificació, si correspon.

A tal fet, i d’acord amb els Estatuts, les juntes de govern es reuniran un cop al mes, a excepció del mes
d’agost, tots i totes els membres de la Junta tenen compromesa la seva assistència contemplant les
absències només en casos de força major, i dins dels paràmetres que indiquen els Estatuts.
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Les trobades seguint la dinàmica de la junta sortint, habitualment, seran en dissabte de 10 a 13 hores del
matí, a la seu del COPEC a Barcelona, amb reunions a les seus territorials del COPEC a petició dels
vocals responsables. A les reunions de la junta hi assistirà una de les professionals de la secretaria
tècnica per a donar-hi suport a l’organització i logística.

Una de les prioritats de la Junta de Govern serà “Assolir una major participació col·legial: GRUPS DE
TREBALL, XARXA EXPERTS, AULA PEDAGOGIA, PUBLICACIONS, JUNTES GENERALS, PREMI
D’ASSAIG PEDAGÒGIC, ACTES...”, pel que es proposa analitzar els factors que puguin limitar la
participació i posar en marxa estratègies que motivin als col·legiats i col·legiades a conèixer el COPEC i
augmentar-ne la participació col·legial.

La Comissió Delegada (article 3.2.2 dels Estatuts) formada per la presidenta (Rosa Rodríguez),
vicepresidenta (M. Victòria Gómez), secretària (M. Concepció Torres) i tresorer (Josep A. Armengol),
esdevindran una comissió permanent per a resoldre les qüestions del dia a dia relacionades amb
l’organització, logística, recursos humans, econòmiques i materials del Col·legi, sens prejudici d’informar
a la junta de govern d’aquestes qüestions i les seves resolucions.
VOCALIES

En aquest programa l’estructura de vocalies segueix el patró de les anteriors juntes, amb autonomia i
representativitat, a partir dels protocols i procediments establerts, mitjançant la secretaria tècnica i amb el
seu suport, continuaran assumint la representació institucional del Col·legi de Pedagogs en el territori,
davant les institucions públiques i privades i el col·lectiu col·legial.
La prioritat de les vocalies territorials, en aquest període, serà consolidar una seu i establir una mínima
atenció setmanal per part d’un/a estudiant de pedagogia o psicopedagogia becat/da, amb el suport de la
secretaria tècnica.
Quant a la representació del territori, les vocalies proposades, són:

COPEC TARRAGONA: vocalia liderada per
JÈSSICA CASAS que ostenta la representació

COPEC
TARRAGONA

institucional del Col·legi a Tarragona.

COPEC LEIDA: vocalia responsabilitat de JORDI

COPEC

VILADROSA

COPEC
LLEIDA

qui

lidera

la

representació

institucional del Col·legi a Lleida.

COPEC

COPEC
GIRONA

GIRONA: vocalia de la que n’és

responsable MARTA PAGÈS qui representa
institucionalment el Col·legi a Girona.
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En relació a les vocalies representatives de l’exercici professional, se’n presenten tres que assumeixen la
representació dels contextos d’actuació professional del pedagog/a i psicopedagog/a. A partir de les
quals s’agruparan els GRUPS DE TREBALL afins, tant els que ja existeixen com els que es puguin crear:

GT
PiE

GT
AACC

educatiu
GT
PSF

GT
STQV

GT
JJ

contextos professionals
de la pedagogia
i la psicopedagogia

GT
¿?

GTM
GT
PS

social

empresa
GT
¿?

GT
GG

VOCALIA D’EDUCACIÓ: a càrrec d’ÀNGEL CASAJÚS, qui porta la representació institucional i la dels
Grups de Treball que en formen part. Entenent aquest context pedagògic com el de l’educació infantil,
l’educació obligatòria, post obligatòria i superior, orientació educativa i professional, diversitat, cooperació
educativa, esport, lleure i oci, ... i en general tot el que estigui relacionat amb pedagogia i educació
reglada i no reglada en totes les seves etapes, nivells i les especialitats pedagògiques i
psicopedagògiques que li donen suport.
VOCALIA DE SOCIAL: amb el lideratge de MONTSERRAT JUANPERE, qui dona continuïtat a la tasca
que duia a terme, ampliant l’abast a partir dels Grups de Treball que s’hi aixopluguin. S’entén aquest
context des de la perspectiva pedagògica d’atenció a les persones dins dels àmbits socioeducatiu,
sociolaboral i sociosanitari dels serveis socials especialitzats: infància i adolescència, persones en risc
d’exclusió (drogodependències, disminució física, psíquica o sensorial, malaltia mental, mesures judicials,
violència de gènere...), gent gran, voluntariat social,...
VOCALIA D’EMPRESA: de nova creació amb EVA FONT al capdavant, qui n’ostenta la representació i
promou les estructures per consolidar la vocalia, amb la creació de Grups de Treball que representin les
especialitats afins. Comprèn l’àmbit de l’ocupació (orientació i inserció laboral i professional),
l’emprenedoria, recursos humans (selecció i promoció, PRL, dinamització equips, qualitat, comunicació
interna...) i formació (plans de carrera, in company, necessitats formatives, programes...) en les
empreses. Des de la Vocalia es prioritza la promoció i la visibilitat de les competències del pedagog/a i
psicopedagog/a dins l’empresa, així com el suport als col·legiats i col·legiats emprenedors.
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VOCALIA DE COMUNICACIÓ, hereva de
l’anterior de Promoció i Difusió, està a càrrec

televisió

ràdio

de NATÀLIA LUJAN, és de caràcter estratègic
i té com a objectiu augmentar la presència del
Col·legi

de

Pedagogs

als

mitjans

premsa

revistes

web

de

comunicació, a les xarxes socials i als canals

fcebook

twitter

?

de comunicació del COPEC.

GRUPS DE TREBALL

Des d’aquesta Junta de Govern se segueix apostant pels GRUPS DE TREBALL com a motors
generadors d’activitat, de coneixement, anàlisi, debat i producció de corrent d’opinió i, quan escau, de
reivindicació, al voltant d’una especialitat de la pedagogia o de la psicopedagogia, a partir dels interessos
i motivacions dels col·legiats i col·legiats i estudiants associats/des.

Els GRUPS DE TREBALL DEL COPEC a nivell general tindran com a referent per tot el que estigui
relacionat amb els procediments, organització i logística a la VICEPRESIDENTA. L’objectiu d’aquesta
Junta de Govern, és revisar els procediments i protocols del COPEC conjuntament amb els GRUPS DE
TREBALL, adaptar el funcionament dels GT i generar estratègies que promoguin la participació col·legial
i la projecció de la pedagogia i la psicopedagogia, en els seus àmbits d’expertesa, mitjançant projectes
de generació de coneixement i/o de difusió, assolibles a mig termini.

Per a temes relacionats amb el contingut i interlocució a la junta de govern, quedaran adscrits de la
següent forma: Gent Gran i Pedagogia Social a la Vocalia de SOCIAL; Altes Capacitats i Pedagogia i
Escola a la VOCALIA D’EDUCACIÓ. El GT de Mediació, de caràcter tranversal als tres contextos
professionals, quedarà adscrit a l’ÀREA PROFESSIONAL DE MEDIACIÓ, sent el responsable de l’Àrea
l’interlocutor entre el coordinador del GT i la Junta. Els GT Salut Terapèutica i Qualitat de Vida,
Pedagogs Sense Fronteres i Joc i Joguina, relacionats en més d’una Vocalia, tindran com a
interlocutora a la VICEPRESIDÈNTA.

CONSELL SOCIAL

En relació al Consell Social l’objectiu de la Junta de Govern és, en la seva composició, prioritzar
col·legiats i col·legiades vinculats/des als estudis de pedagogia i/o psicopedagogia de les universitats
que portin a terme aquests estudis, sens prejudici dels que ja hi formen part de ple dret: presidents i
vicepresidents de les juntes anterior i actual, i col·legiats/des representants d’altres contextos d’actuació
de la pedagogia i la psicopedagogia, podent arribar a un total de 15 membres. A més de les funcions que
li atribueixen els Estatuts (Capítol 4), es vol promoure que, des d’aquest òrgan consultiu, es generi debat
al voltant dels estudis de pedagogia i psicopedagogia i els seus contextos d’actuació professional i
col·laborar a l’augment de la cooperació entre UNIVERSITAT i COPEC, fer més visible el COPEC als
estudiants i augmentar la participació del COPEC a les UNIVERSITATS.
COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA
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COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA

Quant a la Comissió de Deontologia (article 3.5.1), l’objectiu és completar el número de 7 membres que
marquen els Estatuts mantenint, a la mesura del que sigui possible, la representació dels espais
professionals del pedagog/a i psicopedagog/a per salvaguardar els interessos de la professió i de la
ciutadania des del corpus de coneixement i la praxis professional. Dels membres que cal completar, dos
han de ser de la Junta de Govern que, per coherència, un d’ells ha de ser qui instrueix els expedients
col·legials de la junta de govern.

A més de les funcions que li atribueixen els Estatuts del COPEC (Capítol 5), l’objectiu és que la Comissió
promogui el coneixement del Codi de Deontologia del Pedagog/a i Psicopedagog/a, arreu, i fer una
anàlisi del Capítol 2 “Les faltes. Els tipus de faltes i les seves sancions” dels Estatuts del COPEC, amb
un dictamen sobre el seu abast, aplicabilitat i viabilitat, possibilitats de donar-ho a conèixer...

XARXA D’EXPERTS

Des d’aquesta Junta de Govern es dona continuïtat a la XARXA D’EXPERTS del COPEC, és un valor
afegit que té el Col·legi que cal preservar i fer créixer.

La previsió és refermar els compromisos dels que hi formen part, i incorporar a totes i tots els membres
de la Junta de Govern, Consell Social, Comissió de Deontologia i Grups de Treball que hi vulguin formar
part amb l’expertesa i especialitat que tinguin, més enllà i al marge, dels compromisos adquirits en les
estructures en les què en són responsables.

ÀREES PROFESSIONALS

Àrees gestionades directament, o amb suport, des de la secretaria tècnica del COPEC, que no tenen una
representació directa a la Junta de Govern, tot i que tenen assignat un/a responsable i representant
institucional.
ÀREA DE MEDIACIÓ
La responsabilitat i representació institucional és a càrrec de JOSEP A. ARMENGOL, qui s’ocupa de
supervisar i validar les resolucions del procés d’habilitació del pedagogs/gues i psicopedagogs/gues en
Mediació, tant en Familiar com en Dret Privat, amb el suport de la secretaria tècnica.
Així com de promoure la Mediació del Col·legi, mitjançant:


La participació en la Intercol·legial de Mediació amb col·legis professionals afins



La vinculació amb el Centre de Mediació en Dret Civil de Catalunya i la Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.



L’organització, coorganització i/o participació d’activitats formatives en l’àmbit de la Mediació.



El debat, anàlisi i generació de coneixement per mitjà del GRUP DE TREBALL DE MEDIACIÓ i
fent suport al seu/seva coordinador/a.
COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA
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ÀREA DE PÈRITS/PÈRITES JUDICIALS
Gestionada per la secretaria tècnica, amb supervisió de la COMISSIÓ DELEGADA, qui en té la
responsabilitat i representació institucional.

L’objectiu és obtenir més informació de la Subdirecció

General de Suport Judicial quant a la dinàmica de les llistes i el tipus d’intervencions dels col·legiats/des
sol·licitades pels Jutjats corresponents, així com conèixer l’oferta formativa del Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada, adreçades a pedagogs/gues i psicopedagogs/gues que actuen com a
perits/perites judicials, i la possibilitat de fer-hi propostes com a Col·legi Professional.
ÀREA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL:
Gestionada per la secretaria tècnica, amb supervisió de la COMISSIÓ DELEGADA, qui en té la
responsabilitat, donant-hi continuïtat, mitjançant els protocols corresponents:
-

BORSA DE TREBALL: incorpora empreses col·laboradores, gestiona ofertes de treball i capta i difon
convocatòries públiques.

-

DIRECTORI DE PROFESSIONALS: incorpora les peticions de col·legiats/des que desenvolupen
especialitats pedagògiques i/o psicopedagògiques

-

OBSERVATORI DEL PERFILS PROFESSIONALS: a partir de la informació que arriba de la Junta de
Govern, Grups de Treball, Xarxa d’Experts, Consells Social, Comissió de Deontologia,...

-

SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: l’objectiu és que el servei es consolidi i es porti a terme
per un col·legiat/da expert mitjançant una col·laboració professional.

-

REIVINDICACIÓ PERFILS: l’objectiu és que es gestioni des de la secretaria tècnica, a partir de la
demanda que pot venir de dins o fora del Col·legi.

ÀREA AULA DE PEDAGOGIA
Gestionada per la secretaria tècnica, amb supervisió de la COMISSIÓ DELEGADA, qui en té la
responsabilitat, donant-hi continuïtat mitjançant els protocols corresponents.
-

PROPOSTES FORMATIVES DE PAGAMENT: via mitjançant la qual qualsevol col·legiat/da, o
persones i/o entitats externes al COPEC, podran presentar les seves propostes formatives per a ser
valorades i incorporades en la programació formativa del COPEC.

-

ACTIVITATS FORMATIVES SENSE COST: adreçades a estudiants i/o col·legiats/des. Promogudes
per col·legiats/des, per les Vocalies, Grups de Treball, Junta de Govern, per entitats externes,...

-

JORNADES, CONGRESSOS, CONFERÈNCIES, SEMINARIS: organitzades o coorganitzades pel
COPEC, promogut des de la Junta de Govern, Consell Social i/o Comissió de Deontologia, o en
col·laboració amb entitats externes al COPEC.

ÀREES PROFESSIONALS

Mediació

Pèrits/es judicials

Promoció
Professional
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GRUP DE RECERCA PEDAGÒGICA DEL COPEC

A partir de l’experiència del Grup de Recerca, liderat pel COPEC, que ha dut a terme l’estudi del Perfil
Professional del Pedagog/a al sud d’Europa per compte de la Federació europea de Professionals de la
Pedagogia,

es consolidarà el GRUP DE RECERCA PEDAGÒGICA DEL COPEC, per impulsar

recerques i estudis sobre els àmbits d’actuació de la pedagogia i la psicopedagogia, el seu corpus de
coneixement i el seu exercici professional.

Per reeixir en aquest repte el GRUP DE RECERCA PEDAGÒGICA DEL COPEC, comptarà amb una
dotació econòmica en els estudis que es portin a terme, que permeti el suport d’un becari/becària, cobrir
les despeses derivades de l’equip de recerca i la publicació dels resultats. Un dels objectius és cercar la
vinculació d’universitats i/o institucions referents en els temes que es vulguin abordar.
PUBLICACIONS I EDICIONS COPEC
Es crearà durant aquest període l’EDITORIAL COPEC, amb la finalitat de publicar com a COPEC i editar
publicacions dels col·legiats/des. A banda de les publicacions pròpies del COPEC el que es pretén és
posar l’editorial del Col·legi de Pedagogs a disposició de les publicacions de col·legiats i col·legiades.
L’objectiu és publicar com a mínim un llibre i/o monografia com a Col·legi de Pedagogs de Catalunya en
aquesta junta, convertint-se en editor amb la col·laboració d’editorials, fent un pas més en la generació
de coneixement que porta a terme el COPEC.
PROMOCIÓ DEL COPEC I DE LA PEDAGOGIA
En aquest apartat s’agrupen els actes organitzats o coorganitzats pel COPEC la responsabilitat dels
quals recaurà en la Junta de Govern, qui en valorarà la seva viabilitat i en programarà la seva execució
mitjançant la delegació en comissions de treball, col·legiats/des o, fins i tot, consultories externes, si fos
el cas i hi haguessin possibilitats. Amb el suport de la Secretaria Tècnica del COPEC.
JORNADES DEL COL·LEGI
En aquesta candidatura es vol promoure l’organització de JORNADES, una general del COPEC i altres
de petit format i temàtica especialitzada relacionada amb les vocalies i/o grups de treball, amb possibilitat
de fer-les conjuntament amb altres entitats, com per exemple:
-

VI JORNADA DEL COPEC

-

I JORNADA DE PRÀCTICA REFLEXIVA, coorganitzades amb el Grup Pràctica Reflexiva.pro

-

IV JORNADA D’ALTES CAPACITATS, coorganitzades amb el COPC

-

I JORNADA......

PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC FREDERIC COMPANY I FRANQUESA
Es convocarà, com a mínim, una nova edició del Premi d’Assaig Pedagògic F. Company, donant
continuïtat a la promoció de creació i contribució al coneixement pedagògic, impulsat des de la creació
del COPEC.

COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA
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REVISTA EIX
A banda de les publicacions que s’ha comentat més amunt, es conservarà l’edició anual d’EIX, la revista
del COPEC, icona del Col·legi des de la seva creació, i mantenir el contingut de tractament d’articles en
profunditat.

PARLEM DE PEDAGOGIA
Apartat web, creat i promogut pel Consell Social sortint, la proposta és continuar fomentant aquest espai
d’opinió entre els pedagogs/gues i psicopedagogs/gues.

PRESENTACIONS AL COPEC
Seguint amb la iniciativa de la junta sortint, es promourà la presentació de publicacions, projectes,
manifestacions culturals o qualsevol acte a la seu del COPEC, de col·legiats i col·legiades o que hi
formin part, la proposta de qualsevol col·legiat/da, de la Junta de Govern, Grups de Treball, Consell
Social, Comissió de Deontologia.

CELEBRACIÓ 15è ANIVERSARI DEL COPEC (2002-2017)
Des d’aquest programa es proposa celebrar-ho amb un acte festiu on puguin participar i intervenir
pedagogs/gues i psicopedagogs/ges que han tingut un paper rellevant per al Col·legi en el seu procés de
creació i consolidació. Es procurarà que hagi coincidència amb el lliurament del VIII Premi d’Assaig
Pedagògic i, a més, lliurar un reconeixement als col·legiats i col·legiades que portin 15 anys col·legiats.

Jornades

VI Jornada
COPEC
I Jornada
Pràctica
Reflexiva
IV Jornada Altes
Capacitats

I Jornada...

Articles i
treballs

Presentacions

Premi d'Assaig
Pedagògic F.
Company

Llibres

EIX, la revista
del COPEC

Projectes

Aniversari
COPEC

15è
ANIVERSARI
DEL COPEC
2002‐2017

Parlem de
Pedagogia

Actes culturals
i/o artístics
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RELACIONS INSTITUCIONALS

Quant a les relacions institucionals, es continuarà, mantindrà i, si escau, augmentarà les relacions amb
entitats, institucions i organitzacions en general, com a mitjà per créixer com a Col·legi i com a professió,
i per a promoure i donar visibilitat social a la pedagogia i la psicopedagogia i per compartir espais
professionals afins, en benefici de la societat.

UNIVERSITATS
D’acord amb l’objectiu descrit més amunt, la finalitat és establir relacions amb les Universitats, abordantho des de tres vies:

-

CONSELL SOCIAL: format per membres col·legiats vinculats amb la pedagogia i/o la
psicopedagogia de la seva universitat.

-

DEGANS de les facultats dels estudis de pedagogia i psicopedagogia, establir relacions per acostar
la vessant acadèmica amb la professional.

-

COORDINADORS de pedagogia i psicopedagogia, de diferents universitats, proposar una trobada
anual, per tractar temes relacionats amb:
o

Pràcticums i sortides professionals del pedagog/a i psicopedagog/a

o

Línies de recerca per als TREBALLS FI DE GRAU i TREBALS FI DE MÀSTER

o

Pla d’estudis, exercici professional i mercat de treball

o

Màster Oficial de Secundària i convalidacions de continguts del Grau de Pedagogia

o

Reconeixement per part de l’administració del Màster Oficial de Psicopedagogia.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
D’acord amb la política de les juntes anteriors, es pretén mantenir el contacte amb l’Administració Pública
i generar-ne de nous:

-

GENERALITAT DE CATALUNYA: mantenir el contacte amb els Departaments afins als contextos
professionals de la pedagogia i la psicopedagogia i les Direccions Generals i Secretaries,
corresponents. Prioritzant els Departaments d’: Ensenyament, Economia i Coneixement, Benestar
Social i Família, d’Empresa i Ocupació, Justícia i Cultura, sens menystenir els altres Departaments.

-

ADMINISTRATICÓ PÚBLICA LOCAL: mantenir i/o establir, relacions amb Consells Comarcals,
Diputacions i Ajuntaments de les 4 capitals catalanes, i seves les àrees i regidories afins als àmbits
d’actuació de la pedagogia i la psicopedagogia, i a mesura de que sigui possible amb Ajuntaments i
Consells Comarcals d’arreu de Catalunya.

-

PARTICIPACIÓ: en Consells, Comitès, Grups de Treball de l’Administració Pública sempre que es
tingui oportunitat i disponibilitat.

INTERCOL·LEGIAL
En la línia de la junta sortint, compartir experiències i crear coneixement a partir de les sinergies de
diferents camps de coneixement i fer front com a Col·legis Professionals a diferent casuística que es
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pugui presentar, es mantindrà i promourà la participació en la Intercol·legial Catalana i en els grups de
treball intercol·legials existents i els que es puguin crear en el futur:

-

ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL CATALANA: en la que el COPEC comparteix vocalia a la junta
de govern amb el Col·legi d’Educadors.

-

SECTORIAL D’ACCIÓ SOCIAL, ENSENYAMENT i HUMANITATS de la INTERCOL·LEGIAL: de la
que el COPEC en forma part i n’és membre actiu.

-

TAULA TÈCNICA: és el motor de la Intercol·legial, format per responsables executius, on el COPEC
participa i on es pretén que representació recaigui a la Secretaria Tècnica.

-

TAULA LLETRADA: formada pels advocats dels Col·legis en la què el COPEC n’és membre i en la
que es pretén ser més actiu mitjançant la consolidació d’acords amb l’advocat del Col·legi.

-

INTERCOL·LEGIAL DE MEDIACIÓ: en la que el COPEC forma part i n’és membre actiu junt amb
Col·legis afins.

-

GRUPS DE TREBALL ALTES CAPACITATS COPEC i COPC: Treball conjunt dels grups de treball
d’ambdós Col·legis Professionals.

PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOGIA
Es continuarà les relacions i participacions amb col·legis, institucions, associacions professionals, … de
l’àmbit de la pedagogia i la psicopedagogia:

-

FEDERACIÓ EUROPEA DE PROFESSIONALS DE LA PEDAGOGIA: de la que el COPEC n’és
membre fundador i n’ostenta la Secretaria General. La proposta és continuar amb el treball
conjunt i participar en els projectes que es portin a terme.

-

ASOCIACIÓN PRO-CONSEJO DE COLEGIOS DE PEDAGOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA: format
pels 3 Col·legis de l’Estat Espanyol: COPEC, COPPIB i COPYPCV: en la que es proposa
mantenir una de les dues vicepresidències i ocupar dues vocalies, renunciant a la tresoreria.

-

INICIATIVES COL·LEGIALS: se seguirà donant suport a les iniciatives col·legials de Pedagogia
que sorgeixin arreu, establint-ne relacions i cercant vies de col·laboració.

-

ASSOCIACIONS DE PEDAGOGIA I/O PSICOPEDAGOGIA: d’arreu, establir-ne relacions i
cercar vies de col·laboració.

ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES
Es mantindran les relacions amb entitats i institucions públiques i privades, que s’han anat consolidant en
les darreres juntes i se’n promouran de noves:

-

TAULA DEL TERCER SECTOR: es mantindrà el nivell de participació i col·laboració.

-

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ:
o

SUSCRITS: es revisaran els convenis subscrits per a revisar-ne la dinàmica de col·laboració
mantinguda, reactivar-los o resolent-los

o

NOUS CONVENIS: els nous convenis que se subscriguin seran per a endegar projectes,
activitats, recerques,... Per a la difusió d’activitats formatives es faran servir els canals de
difusió existents al COPEC.
COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA
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-

ASSOCIACIONS I ENTITATS AFINS A LA PEDAGOGIA I A LA PSICOPEDAGOGIA: es promourà
establir-ne relacions i el cercar vies de col·laboració efectives, com per exemple participar en grups
compartits de recerca, participar, coorganitzat o col·laborar en jornades, seminaris, congressos...

administració
pública

universitats

institucions
públiques i

intercol∙legials

privades
associacions i
entitats afins a
la pedagogia i la
psicopedagogia

entitats
pedagògiques i
psicopedagògi‐
ques

RECURSOS HUMANS I SECRETARIA TÈCNICA

S’incorporarà un/una tercera professional a la secretaria tècnica del COPEC, a la major brevetat possible,
per comptar amb més suport per a l’activitat del dia a dia, organització, logística i gestió ordinària del
Col·legi.

Aquesta nova incorporació permetrà, d’una banda reestructurar i millorar la distribució horària de les
professionals actuals i augmentar l’horari d’atenció al públic de la secretaria tècnica. I, d’altra, redistribuir
i organitzar les funcions, tasques i àrees de responsabilitat entre l’equip professional.

??
ÀNGELA
CARRASCO

VIRGÍNIA
SANUY
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SERVEIS EXTERNS DEL COPEC

A partir dels serveis externs iniciats i promoguts en l’anterior junta, es pretén consolidar-los i donar-los la
màxima difusió possible, mitjançant els canals del COPEC i, si escau, canals externs, amb la finalitat de
generar una major demanda tant entre els col·legiats/des, com entre les entitats i professionals no
col·legiats/des.

Aquests serveis, gestionats des de la secretaria tècnica, són una via de finançament secundària i la seva
promoció col·laborarà a mantenir la infraestructura del Col·legi, revertint en el propi col·lectiu col·legial.


PUBLICITAT: web, news-letter i revista Eix, revisar tarifes -fent-les més competitives i simplificar
el procés de sol·licitud.



LLOGUER D’ESPAIS: revisar procediment, tarifes i simplificar procés de sol·licitud i
complements que s’ofereixen, tenint en compte que el COPEC disposarà d’una nova
professional a la secretaria tècnica.



CONSULTORIA DE QUALITAT PEDAGÒGICA: seguir amb la dinàmica de valorar els encàrrecs
i pressupostar-los.

PUBLICITAT I
DIFUSIÓ

LLOGUER
ESPAIS

• WEB
• NEWS
• EIX

• ENTREVISTES
• REUNIONS
• FORMACIÓ
• ACTES
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PROCÉS DE LA CONSULTA DEL DRET A DECIDIR

D’acord amb els Estatuts del Col·legi de Pedagogs: Article 1.1.2 Naturalesa “(…) La llengua pròpia del
Col·legi és el català. Article 1.1.3 Denominació, domicili i àmbit territorial” “(…) L’àmbit territorial és el de
Catalunya”, el Col·legi no es pot desentendre del procés que viu Catalunya, promogut per la societat civil,
i que s’està desenvolupant des del Parlament de Catalunya.

En relació a aquest procés la junta sortint va promoure, el 2013, una consulta entre el col·lectiu col·legial
per copsar el pensament col·legial sobre el posicionament del COPEC. Els resultats d’aquesta consulta
va donar suport a la junta per posicionar-se en els espais als que participa, envers accions que es puguin
impulsar, o que pugui promoure directament el COPEC, relacionades amb el moment social i polític en
què està immersa la ciutadania catalana.

Aquesta candidatura fa seva la iniciativa de la darrera junta i els resultats de la consulta, i continuarà
apostant per posicionar-se a favor del procés democràtic envers la consulta al poble català que es dur a
terme des del Govern de la Generalitat, sigui quin sigui el resultat.

Actuacions i posicionaments, fets sempre des de la prudència, el respecte, la convivència, la solidaritat i
la legalitat, que ha caracteritzat aquest col·lectiu professional i les juntes de governs.

ROSA RODRÍGUEZ GASCONS
PRESIDENTA
COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

BARCELONA, 28 de juliol de 2014
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