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La veu de l’empresa al territori

SÍLVIA VILASALÓ, VOCAL DE LLEIDA DEL COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA
Llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB) i Postgrau en Mindfulness i relació d’ajuda per la Universitat de Lleida (UdL). Treballa
com a Tècnica d’Inserció Sociolaboral a l’Associació de Paraplègics i Discapacitats físics de Lleida (ASPID). En el present article explica la història del
Col·legi de Pedagogs de Catalunya i la seva implantació a les comarques de Lleida.

La pedagogia a Ponent
El Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) és des del seu naixement a l’any 2002 un punt de
referència i trobada per els professionals de la Pedagogia i la Psicopedagogia a Catalunya. Un lloc
per l’ intercanvi de coneixement,
on donar llum a nous projectes,
per escoltar i créixer junts. Un lloc
on els que ens estimem la Pedagogia trobem l’acompanyament i
l’impuls d’altres professionals per
continuar amb la nostra tasca.
Per definició, la Pedagogia és
la ciència que estudia el fenomen educatiu, en aquest sentit,
el COPEC defineix al Pedagog/a
–i el psicopedagog/a– com l’expert/especialista en processos –
de canvi– educatiu i formatiu en
persones, grups i comunitats, des
de la intervenció, coordinació,
disseny, anàlisi i reflexió. Al llarg
de tota la vida i des de tots contextos i en tots els àmbits on es
desenvolupa la persona: social,
familiar, educatiu –formal, no formal i informal–, formatiu, laboral,
lleure, cultural...
El COPEC inaugura la seva seu
a Ponent el 14 de Juny de 2016 en
les instal·lacions de la Confederació d’Organitzacions Empresarials
de Lleida (COELL) amb l’objectiu
de millorar l’atenció dels col·legiats i col·legiades de les comarques lleidatanes i disposar d’un
espai per portar a terme activitats i esdeveniments, a més de
completar així la nostra presència
en tot el territori català.
Aquest fet ha donat molt impuls a la vocalia de Lleida i a la Pedagogia a les comarques lleidatanes, amb un espai de referència
on tots els dimecres a la tarda
fem atenció presencial als col·legiats/des i col·legiats/des. A més
de la possibilitat d’establir contacte presencialment qualsevol
altre dia amb la vocalia de Lleida,
es porten a terme activitats de
dinamització, xerrades, formacions...
Per aquest curs col·legial 20182019 tenim programades diverses activitats adreçades a pedagogs/gues i psicopedagogs/gues
(col·legiats/des i no col·legiats/
des), píndoles pedagògiques

La pedagogia
professional,
molt transversal,
està present a
l’educació i els
nostres entorns
socials i laborals

d’Emprenedoria, de Mindfulness, d’Altes Capacitats... Totes
les activitats es porten a terme
per professionals de la Pedagogia
experts/expertes en les matèries i temàtiques que aborden. En
breu us informarem de totes les
novetats d’aquest curs i estem
oberts a poder escoltar qualsevol
suggeriment que els col·legiats i
col·legiades vulgueu fer.
Estar presents al territori ens
permet mantenir una constant
relació institucional amb les entitats de Lleida, com són el Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials
i el Col·legi de Treball Social, i altres entitats socials com el cas de
l’Associació Síndrome de Down

Lleida amb qui es va establir un
conveni l’any 2015 amb la finalitat d’aprofitar les potencialitats
de les dues entitats, en àmbits
com la formació, la investigació,
l’assessorament, la innovació i el
desenvolupament pedagògic.
El nostre objectiu és seguir
creixent a Ponent creant noves
aliances i produint sinergies que
ens ajudin a donar veu i enfortir la Pedagogia. Una Pedagogia
professional que està present
en els contextos d’educació formal, social i d’empresa. Tots els

contextos aborden el fet educatiu des del seu sentit més ampli,
atès que l’educació està present
a l’ample i llarg de la vida de les
persones. Els Pedagogs/es per
tant som uns professionals transversals i que, com vam evidenciar
a les darreres Jornades Universitats-COPEC, tenim molt per dir i
molts reptes per endavant.
Des de les Vocalies Professionals del COPEC (Social, Escola
i Empresa) estem presents i donem veu a la Pedagogia als tres
àmbits. A més dels Grups de
Recerca on amb el rigor i criteris científics propis dels equips
d’investigació es treballa per la
creació de coneixement per part
dels col·legiats i col·legiades en
forma d’articles, estudis i projectes.

Les Vocalies Territorials (Tarragona, Girona i Lleida) en sumem a
aquest reptes i seguim treballant
per dinamitzar l’estructura representativa del territori, promovent
i coordinant les activitats del Col·
legi de Pedagogs de Catalunya arreu del territori.
El dimecres 28 de Novembre, a
les 17,30h, farem una presentació de COPEC-LLEIDA i de la Vocalia de Lleida que tinc el plaer
de representar i on us explicarem
totes les novetats d’aquest curs
2018-2019. Hi esteu convidats
tots es pedagogs/gues i psicopedagogs/gues de les comarques
lleidatanes.

