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NOTA DE PREMSA
I JORNADA PEDAGOGIA I EMPRESA
"L'empresa, un repte pel Pedagog/a i Psicopedagog/a"
Barcelona, 1 de juny de 2016
Ahir se celebrà la I JORNADA PEDAGOGIA I EMPRESA organitzada pel Col·legi de Pedagogs de
Catalunya (COPEC), en el marc de Bizbarcelona, al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona.
La Taula Rodona sobre "El perfil del Pedagog/a i Psicopedagog/a en l'àmbit de l'Empresa",
formada per les professionals expertes Dolors Millan, professora de la Facultat d'Educació de la
UB, Mariela Marí, sòcia fundadora de Fòrum d'Activitats [Formació Activa] i Eva Font, vocal
d'Empresa del COPEC, es portà a terme en un ambient acollidor i distès afavorint el debat i la
intervenció on, adreçant-se als professionals i estudiants assistents, es va donar a conèixer i
s'impulsà la figura del Pedagog/a i Psicopedagog/a en l'empresa.

Rosa Rodríguez, presidenta, obrí l'acte donant la benvinguda i agraint la col·laboració de Bizbarcelona,
per la cessió d'espai en el marc de la Intercol·legial, de la què el COPEC forma part, i per la inauguració
de Barcelona Activa de la Jornada, amb la intervenció de Lourdes Sugrañes, Directora d'Orientació i
Formació. També agraí al Grup PRAXIS de la UB, a Fòrum d'Activitats-Formació Activa i la Vocalia
d'Empresa del COPEC, afegint una especial salutació per a l'Asociación Paideia de Profesionales de
Pedagogía de Málaga, que no va poder ser present.
La presidenta destacà que es vol posar en valor al professional de la pedagogia i psicopedagogia en el
context de l'empresa, tot un repte actualment, en paraules de Rosa Rodríguez, «l'aposta del COPEC i de
la Vocalia d'Empresa és posar en el mapa professional de les organitzacions el perfil professional del
pedagog/a i psicopedagog/a.»

Lourdes Sugrañes compartí amb el públic assistent la seva trajectòria i experiència, tot valorant la
capacitat d'adaptació dels professionals en el context de l'empresa. Va matissar que el desaprendre ens
pot ajudar a tornar a aprendre a fer de maneres diferents per aconseguir millors resultats.

Seguidament, en la taula rodona, Eva Font ens parlà sobre les funcions i els llocs de treball del
pedagog/a i psicopedagog/a en l'empresa, per poder valorar i potenciar-los; adaptació en els processos,
gestió dels recursos, consultor de formació, saber operar amb el saber, proporcionar eines, formació
contínua, dinamització de grups,… «fins que no ens inserim en el món laboral no veiem la projecció
professional que se'ns obre en l'empresa».

Després, Dolors Millan, aportà la seva experiència a la universitat, fent-nos preguntes per explicar quins
són els estudis i les especialitzacions a cursar pel futur pedagog/a i psicopedagog/a en l'àmbit de
l'empresa. «Incorporem l'empresa a la pedagogia o la pedagogia a l'empresa?». Exposà que es garanteix
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una fonamentació pedagògica en la formació per poder desenvolupar-se en les organitzacions i aportà
exemples pràctics dels treballs que realitzen els alumnes entorn a l'emprenedoria.

Per últim, Mariela Marí, exposà de forma dinàmica les experiències i la importància del pedagog/a dins
l´empresa, partint de la seva pròpia trajectòria formativa i professional, i d´un anàlisi del mercat de treball
actual i les demandes laborals de pedagog/gues i psicopedagogs/gues a diferents empreses, i quines són
les funcions, competències i valors que es reclamen.

La jornada va concloure amb una ronda de preguntes, on el públic exposà els seus dubtes i la visió
general del que es va tractar, amb el posterior tancament, de la mà de la vocal d'Empresa del COPEC, on
va fer un especial agraïment a totes les persones que van fer possible el desenvolupament de la Jornada.
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