PREPARACIÓ OPOSICIONS ORIENTACIÓ EDUCATIVA
SESSIÓ INFORMATIVA

PRESENTACIÓ
Des del Col·legi de Pedagogs organitzem una sessió informativa, a Barcelona, per tractar la possibilitat d'oferir un nou curs
de Preparació d'Oposicions, per a l’especialitat d’Orientació Educativa, a partir de la previsió de places de properes
convocatòries publicada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per l’any 2020:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/previsio-places/
Davant les consultes rebudes al COPEC de pedagogs/gues i psicopedagogs/gues -col·legiats/des o no col·legiat/des-,
sobre la possibilitat d’organitzar-ne un nou curs i després de valorar-ho, es té en compte que:
1.

La preparació exigeix un esforç considerable tant d'estudi com de preparació personal.

2.

Estem pendents que surti i es publiqui la convocatòria oficial.

3.

El COPEC vetlla pels interessos dels seus col·legiats/des -i de pedagogs/gues i psicopedagogs/gues en general- i
vol continuar oferint un servei de qualitat, perquè la preparació s’ajusti a les necessitats de la convocatòria, ajudant
als pedagogs/gues i psicopedagogs/gues que vulguin que l’àmbit de l’Orientació a l’Educació Secundària sigui la
seva sortida professional.

4.

El COPEC planteja la possibilitat, sempre que hi hagi un número de participants suficient perquè sigui viable,
d’oferir un nou curs de preparació per a les Oposicions d’Orientació Educativa.

5.

IMPORTANT: Comprovar que es pot optar a les oposicions d'Orientació Educativa CONSULTAR REQUISITS:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/incorporacio-borsa/requisits/

Per això, es convoca a tots/es els interessats/des que vulguin/puguin assistir a la sessió informativa -sense cost, prèvia
inscripció- on es tractarà el tema i el procés i es respondran a tots els dubtes que es plantegin sobre aquest àmbit i el curs
en general.

EXPERT


Àngel Casajús Lacosta. Doctor en Pedagogia. Llicenciat en Pedagogia, especialitat Orientació escolar i
professional.

DATA I HORARI



Dimarts 2 de juliol de 2019, de 10:30 a 12h. Hores totals: 1,5 h.

LLOC



Seu COPEC-BARCELONA, Av. Mistral, 20 bis, entresòl 2. 08015 de Barcelona.
Com arribar: http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=182&i=ca&c=118

INSCRIPCIONS (sense cost): www.pedagogs.cat/cursos.asp
Tot i que aquesta activitat no tingui cost, no implica que no tingui valor.
El Col·legi de Pedagogs hi inverteix recursos humans i econòmics per dur-la a terme.
Si us hi apunteu i finalment no podeu venir, aviseu-nos! La vostra plaça la pot ocupar una altra persona interessada.
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