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Entrevista a

Rosa
Rodríguez i Gascons
presidenta del Col·legi de Pedagogs
de Catalunya, entitat guanyadora
del primer premi Institucional en la
categoria TIC i Orientació.

El projecte de Promoció Professional del pedagog/a
i psicopedagog/a, iniciat l'any 2004 i encara vigent,
consisteix a fomentar la promoció professional
dels titulats en Pedagogia i Psicopedagogia a través
d'un conjunt de serveis com un Servei d'Orientació
Professional o una Borsa de Treball, a través d'una
plataforma telemàtica gestionadaper un gestor de
continguts al qual s'accedia a través del web del COPEC.
El jurat va valorar la utilitat i originalitat, ja que els
professionals de la Pedagogia i la Psicopedagogia formen
un col·lectiu que habitualment no és objecte d'orientació
i assessorament professional. A més, respon a les noves
necessitats d'orientació en un format en línia.
Quines han estat les fites més destacades des del seu naixement?
El projecte va néixer per promoure l'expansió i reconeixement de les funcions i dels espais
professionals dels pedagogs/
gues i psicopedagogs/gues, i
contribuir al desplegament de
les finalitats i funcions estatutàries del Col·legi de Pedagogs de
Catalunya, concretament els articles 1.2.1 i el 1.2.2. És així com
el projecte arrenca amb actuaci-
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ons a l'abast dels pedagogs/gues
i psicopedagogs/gues amb diferents espais per a desenvolupar
el projecte professional, sigui per
compte propi o per compte d'altri. Unes actuacions que han assolit les seves expectatives i s'han
consolidat en el temps: Borsa de
Treball, Servei de Perfils Professionals, Servei d'Orientació Professional, Directori d'Especialitats Pedagògiques i Honoraris
professionals. Aquesta última

va quedar sense efectes d'acord
amb la Llei 25/2009, que prescriu
que els Col·legis Professionals
no poden recomanar honoraris
professionals. La resta ha evolucionat per adaptar-se a noves
necessitats, nous procediments
i a les demandes dels mateixos
professionals de la pedagogia i
la psicopedagogia, així com dels
col·laboradors externs, com són
les organitzacions col·laboradores amb la Borsa de Treball.

COPEC va guanyar el premi el
2009. Com ha evolucionat el
projecte des d'aleshores?
És un projecte viu i en constant evolució, adaptant-se constantment a les noves formes de
comunicació, de cooperació i interacció, així com a les noves necessitats. És així com la creació
de l'Observatori de perfils professionals del pedagog/a i psicopedagog/a, s'incorpora el 2011
al projecte Promoció Professional, amb la finalitat d'aglutinar
publicacions, iniciatives i webs i
blogs relacionats amb els perfils
professionals.
Una altra novetat és la creació,

el 2014, d'Emprenedoria, vinculada a la vocalia d'Empresa creada amb la IV Junta de Govern
(2014-2018) amb l'objectiu de
promoure i posar a l'abast recursos per als pedagogs/gues i psicopedagogs/gues emprenedors/
es (assessorament, espais físics,
difusió, assegurança de responsabilitat civil...).
La reivindicació del perfil del
pedagog/a i psicopedagog/a davant d'organitzacions públiques
i privades és una altra de les incorporacions al projecte Promoció Professional, des d'on es
fa seguiment de convocatòries i
ofertes on el perfil del pedagog/a
i psicopedagog/a està discriminat, molts cops per desconeixença, i es demana al convocant la
seva incorporació.

Pot dir-nos en què ha canviat
el perfil professional dels pedagogs/es i psicopedagogs/es
des del 2004?
El perfil del pedagog/a i psicopedagog/a no ha canviat, el
que varia són els espais on exercir professionalment les seves
funcions, les fonts de finançament, les eines i els recursos i
les necessitats de les persones i
les comunitats; així com les projeccions polítiques quant a què
i com es prioritza l'educació i la
formació en el sistema educatiu,
el social, el de la salut i el de les
organitzacions. En aquest sentit, cal recórrer a la definició del
pedagog/a i psicopedagog/a del
Col·legi de Pedagogs de Catalunya, per conèixer l'essència del
que és un professional de la pedagogia i de la psicopedagogia:
"El Pedagog/a – i el psicopedagog/a- és l'expert/e 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...".

Tanmateix, el que sí que es pot
asseverar és que el perfil de pedagog/a i psicopedagog/a s'ha
assentat i s'ha dibuixat millor
en el mapa professional. És així
que, d'acord amb els plans d'estudis del Grau de Pedagogia, se
situa en tres contextos -educació, societat i empresa-, on es
desenvolupen llurs funcions diferencials d'intervenció, organització i anàlisi. En aquest sentit,
l'actualització de les ocupacions concretes, molt dinàmiques
quant a denominació -no pas de
funcions-, es fa mitjançant l'Observatori i l'anàlisi de la gestió de
la Borsa de Treball, mantenint
els contextos d'actuació amb els
seus àmbits i subàmbits en constant adaptació.
El que sí que ha canviat positivament és la conscienciació que
els professionals, cada cop més,
els cal treballar de forma interdisciplinària i multidisciplinària
per abordar de forma integral les
dimensions de les diferents casuístiques. És quelcom molt assumit i tenen la voluntat d'assolir
el treball cooperatiu i en xarxa.

Quina importància tenen les TIC
en el projecte i què aporten a
l'orientació acadèmica i professional en general?
Les TIC des de l'inici han estat
claus per al projecte, atès que ha
esdevingut el canal i la via de comunicació i interacció, trencant
els límits espacials i temporals.
Quant a la Borsa de Treball, les
empreses es donen d'alta i pengen les seves ofertes telemàticament que són visibles a la web del
COPEC i els candidats/candidates les poden consultar i enviar
directament a les organitzacions
demandants la seva candidatura.
En relació als recursos d'Emprenedoria, són accessibles des de la
web: reserva d'espais, incorporació d'agenda, demanda de publicitat, sol·licitud de diplomes, gabinets, consultes... L'Observatori
també és consultable via web on
hi ha documentació diversa de
consulta directa i altra amb la re-

ferència corresponent.
Les TIC són una gran eina a la
qual cal anar adaptant-se a partir
de les múltiples possibilitats que
ofereix i de les innovacions que
dia a dia es posen a disposició.
Cal dir que les xarxes socials, a les
quals el COPEC està incorporat,
són una gran plataforma de difusió del projecte i dels recursos
que ofereix. La creació del Butlletí
electrònic aquest 2017 també ha
estat una gran eina per a la difusió i promoció del projecte.

Quines són les perspectives de
futur d'aquest projecte?
El Projecte Promoció Professional, com a projecte consolidat
que ja és, seguirà com fins ara
adaptant-se i evolucionant per
donar resposta a les demandes
dels pedagogs/gues i psicopedagogs/gues i a les necessitats de la
professió.
Els reptes de futur que té són
molts, però en aquests moments
els més prioritaris serien: En
primer lloc, professionalitzar el
Servei d'Orientació Professional
(SOP). És una assignatura pendent poder destinar recursos
pressupostaris perquè tingui
una regularitat en la seva gestió
i en diferents formats: presencialment, videoconferència, consultes en línia. A més, sessions
grupals com seminaris i xerrades
i més recursos.
En segon lloc, disposar de recursos econòmics per fer una
prospecció arreu de Catalunya,
de les demandes dels professionals de la pedagogia i la psicopedagogia, identificant les organitzacions públiques i privades,
i posant a disposició, tant dels
pedagogs/gues i psicopedagogs/
gues com de les organitzacions,
un servei que abasti tot el territori català.*
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