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Editorial
Amb l’aparició d’aquest número u de la 

revista EIX del Col·legi de Pedagogs de 

Catalunya, assolim també un dels objec-

tius que es va plantejar  l’actual Junta de 

Govern en iniciar el mandat. En aquell 

moment ens vàrem comprometre, entre 

altres coses, a dissenyar i concretar dife-

rents eines de difusió i comunicació amb 

els nostres col·legiats i amb la societat 

en general. En el temps de la revolució 

electrònica, digital i dels espais virtuals, 

sembla que el “suport paper” hagi de 

perdre protagonisme i presència però no 

és el cas. Estem assistint a una revisió i 

reformulació dels rols que aquestes eines 

o instruments de difusió de pensament, 

propostes i activitats d’una entitat com 

la nostra poden significar. En tot cas, des 

de la Junta de Govern, hem cregut oportú 

enfilar, doncs, definitivament el camí de 

l’edició anual de la revista EIX del COPEC 

a partir del que l’edició del número zero 

ens va ensenyar.

Tenim, doncs, entre mans aquest recull 

que ens permet compartir, amb els quasi 

vuit-cents col·legiats actuals del COPEC, de 

manera asíncrona però unànime, determi-

nades reflexions, activitats i projectes que 

giren entorn del nostre col·lectiu professi-

onal i la pedagogia i psicopedagogia. I tot 

això, sortosament, lluny de la capacitat del 

nostre “ample de banda” domèstic.

A fi de comptes, la revista EIX representa 

en si mateixa la gran metàfora de la nos-

tra professió pedagògica: vocació d’estar, 

vocació d’unir i vocació de servei. Gràcies 

a tots, doncs, per la vostra col·laboració, 

suport i acollida a EIX.

Dr. Jordi Riera i Romaní

President



6 COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA 7



6 COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA 7

El pedagog davant 
de les reformes 
educatives*
Joaquín Gairín Sallán

Catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona

Collegiat núm. 315

Qüestions inicials

Ens referim al pedagog com al professional de 

l’educació amb una formació especialitzada 

vinculada al títol de pedagogia o de 

psicopedagogia. No considerarem, per 

tant, altres professionals del mateix camp 

(mestres, professors de secundària...) que 

sota una visió més comprensiva podrien, 

com algunes vegades passa, denominar-

se com els primers (sigui errònia o 

no aquesta assignació, o oportuna 

políticament).

La segona qüestió per situar-nos es vin-

cula als mecanismes de configuració i des-

envolupament de les lleis educatives. Les 

lleis s’aproven normalment al Parlament 

(les orgàniques, necessàriament) i són el 

resultat d’interaccions complexes entre un 

sistema ideològic predominant, la influèn-

cia potencial de grups de professionals i 

la implicació de col·lectius relacionats amb 

els àmbits polítics, econòmics i religiosos, 

entre d’altres.

Alguns pedagogs han pogut incidir, sens 

dubte, sobre les lleis, però caldria distin-

gir si la seva influència es vincula al seu 

perfil professional o a la seva adscripció 

a un determinat grup de pressió; és a dir, 

si se’ls va escoltar com a experts o com a 

part d’un col·lectiu les opinions del qual 

calia tenir en compte.

La tercera qüestió ens hauria de permetre 

diferenciar entre la influència sobre les 

lleis (de caràcter eminentment polític) i la 

que es podria haver exercit sobre les dis-

posicions de desenvolupament (de tipus 

eminentment tècnic). Segurament, i com 

és lògic, la incidència en un o altre sentit 

té més relació amb la seva adscripció ide-

ològica que en els coneixements tècnics 

que aquests posseeixen.

Finalment, hauríem de diferenciar el que 

podria ser i significar una participació 

directa d’una participació indirecta. Una 

qüestió és la participació directa en la de-

limitació de l’enfocament i en la confecció 

de la normativa i una altra de molt dife-

rent és la vinculació amb la seva difusió i 

implementació.

La influència directa és mínima, com 

veurem, però amplia la indirecta. 

Sense que vegem la necessitat ni la 

conveniència de citar persones concretes, 

cal recordar que algunes revistes, 

col·leccions i grups editorials de contingut 

educatiu estan dirigits per pedagogs; 

també hi ha pedagogs a l’Administració, 

i fora d’aquesta, amb càrrecs rellevants; 

tenen una participació activa en els 

Moviments de Renovació Pedagògica i les 

seves aportacions als processos formatius 

(cursos, conferències, seminaris...) han 

estat àmplies. També és important citar 

la importància significativa dels seus 

escrits, tant en quantitat com en qualitat: 

se’n podrien editar diverses enciclopèdies. 

Així, de les seixanta-sis aportacions que 

tenim referenciades, relacionades amb les 

nostres reformes educatives, més de vint-

i-cinc corresponen a pedagogs.

Caldria valorar, en tot cas, si la seva 

incidència real i el seu nivell d’influència 

és igual o superior al que correspondria 

per la seva especialització i presència real 

dins les institucions educatives i la vida 

social. Amb referència a això, tot seguit 

veurem elements que parlen directament 

o indirectament de l’activitat d’alguns 

pedagogs com a tècnics influents en les 

últimes lleis educatives, assumint que la 

seva activitat (influència, potser, que no 

crec) professional en la difusió d’aquestes 

sempre ha existit, davant la nul·la 

capacitat d’influència com a col·lectiu 

professional pel fet que no existia una 

estructura específica que canalitzés 

sensibilitats i inquietuds (el Col·legi de 

Doctors i Llicenciats no va acomplir, 

Hi ha pedagogs 
a la direcció de 
col·leccions i grups 
editorials educatius, 
a l’Administració, i 
fora d’aquesta, amb 
càrrecs rellevants.

El camp d’actuació propi del pedagog i la naturalesa de les reformes educati-
ves expliquen que ens plantegem en aquesta ocasió la seva influència en les 
lleis educatives i en els processos de canvi que impulsen, al mateix temps que 
presentem alguns desitjos per al futur.

Notes de la conferència inaugural de les II Jornades del Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya del 27 de novembre de 2004

Text inaugural de la II Jornada del 
Col·legi de Pedagogs de Catalunya 
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desafortunadament, aquest paper, tot i 

l’esforç desplegat per algunes de les seves 

comissions de pedagogia).

La participació en les reformes 
educatives

Des del meu punt de vista, els “peda-

gogs”, quant a llicenciats o doctors en 

pedagogia, i sense altres connotacions 

administratives (pertànyer a un determi-

nat cos) o polítiques (adscripció activa a 

un determinat partit polític), no han tingut 

una presència significativa en les reformes 

educatives que han tingut lloc a Espanya 

des de l’any 1970.

D’altra banda, curiosament, cal tenir en 

compte que algunes de les propostes els 

assenyalen directament. Deixant de banda 

les reformes juràssiques, com ho va ser la 

de 1953 impulsada per Adolfo Maillo, o la 

de les Unitats Didàctiques, un resum preci-

pitat identificaria la reforma de 1970 (LGE) 

amb el grup tecnòcrata de García Hoz “La 

educació personalitzada” i M. Ángeles Gali-

no; la reforma de 1990 marca la diferència 

entre dos períodes: a) “Experiències de 

reforma” (1983-86), amb Gimeno Sacristán 

i Ángel Pérez com a assessors de Maravall, 

i b) 1987-1996, amb el protagonisme d’un 

grup de psicòlegs i l’adopció del marc cur-

ricular català. A la LOCE, personalment, no 

els reconeixeria cap paper directe. 

Com diuen Bolívar i Rodríguez Diéguez*, 
la Llei general d’educació de 1970 va 

ser, potser, la norma més impregnada 

de principis pedagògics i no polítics, i 

va esdevenir un clar exemple de l’en-

creuament de camins i influències que 

es produeixen algunes vegades en els 

desenvolupaments legislatius. En aquest 

cas van confluir: 

ü Especialistes de la UNESCO, molt 

influenciats pel pensament de la Ins-

titució Lliure d’Ensenyament i fins i tot 

amb experiència docent.

ü Inspectors d’educació primària (en 

aquells temps, llicenciats en pedago-

gia), relacionats amb els anteriors i 

amb membres importants a les Corts.

ü Tècnics de l’Administració civil de 

l’Estat, amb un alt nivell de presència 

dins el Ministeri d’Educació i Ciència, 

fruit del paper desenvolupat pel 

ministre López Rodó durant els anys 

setanta, i afectats per la reforma admi-

nistrativa de 1969.

D’altra banda, els pedagogs també van po-

der exercir la seva influència sobre la Llei 

per mitjà dels inspectors d’educació primà-

ria i dels catedràtics de batxillerat (alguns 

també eren inspectors), que controlaven el 

que en aquells temps s’anomenava Direc-

ció General d’Ordenació Educativa.

Novament serien els inspectors d’educació 

primària (que encara són pedagogs), i en 

menor mesura els d’ensenyaments mit-

jans, els que tindrien una influència deci-

siva sobre el disseny de l’Estatut de centres 

de 1980. Els pedagogs “purs” (llicenciats 

en pedagogia o professors d’universitat) 

tampoc van tenir rellevància en aquesta 

reforma parcial del sistema escolar.

Quan el PSOE va guanyar les eleccions de 

1982, el ministre Maravall va dir que el 

protagonisme l’havien de tenir i el tindrien 

els professors. I realment fou així. Alguns 

pedagogs rellevants hi van participar 

assessorant el ministre i, després, molts 

d’altres elaborant el currículum o la seva 

implantació. 

Així, doncs, després d’un període plural 

d’experiències, el juny de 1987 es 

publicà el llibre blanc Projecte per a la 

reforma de l’ensenyament: Proposta per al 

debat, que tancava o culminava (depèn 

de la interpretació) la fase d’experiències 

i presentava una proposta global de 

reforma. És en aquest moment quan es va 

recórrer a l’assessorament de l’equip català 

de Cèsar Coll que, l’any anterior (1986), 

havia elaborat el marc curricular per a 

l’ensenyament obligatori de Catalunya.  

Les normes heretades dels governs socia-

listes (LODE i LOGSE) queden marcades pel 

mateix ministre (em refereixo a José María 

Maravall) i el seus successors, amb un bon 

coneixement –i encert– de la línia pedago-

gia de la Institució Lliure d’Ensenyament; 

dos professors que desconeixien profun-

dament el sistema escolar real i altament 

influenciats per les reformes anglosaxones, 

i algun catedràtic d’universitat amb una 

forta saturació política i publicacions molt 

conegudes i apreciades sobre currículum i 

professorat. Fora d’aquests casos, tampoc 

el pedagog, sense ideologia ni afiliació a 

una política militant, ha tingut en aquestes 

reformes un paper rellevant.

La Llei de qualitat de l’ensenyament 

(LOCE, 2000) ha estat el resultat del po-

der del qual han gaudit dins el Ministeri 

un grup de professionals (catedràtics de 

batxillerat i inspectors d’ensenyament 

mitjà, principalment) que van assessorar 

la ministra Pilar del Castillo. El resultat 

fou l’elaboració d’una norma àmpliament 

criticada, de la qual, com a màxima virtut,   

podem ressaltar el seu paper a l’hora de 

reanimar els discursos de la política.  

Pel que fa a la nova Llei que es proposa, 

cal dir que no és una llei educativa, sinó 

més aviat la regulació d’aspectes de la 

LOCE sobre els quals es va manifestar 

en contra el PSOE: itineraris, religió a les 

escoles (ho soluciona amb més), direcció 

escolar i caràcter educatiu de l’educació 

infantil, bàsicament.

Paper que poden desenvolupar els pe-
dagogs no compromesos políticament

Un recorregut més profund sobre la 

intervenció en les darreres reformes edu-

catives ens permet identificar pedagogs 

(professors d’universitat i llicenciats en 

pedagogia en general) que, al marge de 

la seva ideologia política o religiosa, han 

participat en la formació de mestres i 

professors i han contribuït, mitjançant pu-

blicacions, cursos, conferències, etcètera, a 

l’aplicació de les polítiques educatives.

BOLÍVAR, A. i RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L. (2002): Reformas y retórica: La reforma educativa de la LOGSE. Archidona (Màlaga): Ed. Aljibe.

Des del meu punt de vista, els “pedagogs” 
no han tingut una presència significativa en 
les reformes educatives espanyoles.
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La seva contribució, sens dubte àmplia, 

no ha estat, d’altra banda, reeixida. Nor-

malment podem parlar d’un “seguidisme”  

(tret d’algunes persones) de les propostes 

realitzades per l’Administració i d’una falta 

de debat tècnic i crític sobre aquestes. No 

pas poques vegades s’han explicat, a les 

aules universitàries i no universitàries, 

els supòsits i el desenvolupament de les 

normatives, fugint de la presentació d’al-

ternatives o aprofundint en la teoria i la 

pràctica que es planteja.

No obstant això, continuo creient que, com 

a professionals del camp educatiu, podem 

i hem d’aportar alguna cosa, tant des de 

l’àmbit individual com col·lectiu. De fet, la 

nostra formació en temes curriculars, d’or-

ganització, d’orientació i d’investigació ens 

capacita per fer-ho. Cal que fem front a la 

nostra tasca sense complexos i amb il·lusió. 

Des d’aquest punt de vista, i com a profes-

sionals, podem considerar alguns espais 

d’intervenció (quadre annex) i assenyalar 

algunes activitats genèriques vinculades a 

l’estructuració del sistema educatiu i de 

les lleis que el regeixen.

També podem pensar en el paper de les 

organitzacions a les quals s’associen els pe-

dagogs, en les quals podem descobrir actua-

cions pròpies i genèriques (quadre annex).

En l’àmbit particular, el Col·legi hauria de 

recordar alguns dels molts aprenentatges 

que hem obtingut a partir de les avalua-

cions fetes de les reformes, les quals ens 

criden l’atenció sobre aspectes diversos, 

com poden ser la lentitud de les reformes, 

la necessitat de compaginar iniciatives 

externes i internes dins de les institucions 

o la importància dels factors subjectius 

i personals dels professionals que les 

han d’aplicar; a més, també caldria que 

recordés el compromís de les reformes 

progressistes amb el valor social de l’edu-

cació, la vinculació de les institucions amb 

el seu entorn, la conveniència d’enfortir 

els valors morals i cívics o la necessitat 

d’estendre una certa ètica entre les actua-

cions dels diferents agents socials.

Avançar en aquesta línia suposa una 

certa i permanent autocrítica individual i 

col·lectiva, la qual hauria de poder expli-

car per què ens sembla que tenim poca 

capacitat d’influència, tot i que estem ca-

pacitats i compromesos (almenys, indivi-

dualment). En aquest sentit, doncs, potser 

podríem avançar algunes reflexions:

§ La falta d’organitzacions col·lectives 

ha potenciat participacions individuals i 

no com a col·lectiu. Això ha comportat 

la dissolució d’aquestes participacions 

en l’espai ampli d’altres col·lectius més i 

millor organitzats.

§ Plantejar si el llenguatge, l’argot o el 

lèxic abstrús que s’ha construït per fer 

conèixer les reformes, el qual se’ns ha 

atribuït als pedagogs (no sempre amb 

fonaments i justícia) és, per nosaltres, una 

carta fiable de presentació com a col·lectiu 

professional. Cal que recordem, per tant, 

la necessitat d’aproximació permanent del 

pedagog, a través de les seves pràctiques 

i llenguatges, als docents i als seus pro-

blemes reals.

§ Constatar la presència, l’avanç o “l’ocu-

pació de parcel·les” dels psicòlegs o altres 

professionals, animada indirectament per 

la nostra resposta passiva.

§ Plantejar cruament si els que –com 

a pedagogs– han ocupat parcel·les de 

poder dins de les administracions en 

períodes de reformes han fet prou per 

incorporar les idees, els corrents i els 

descobriments del nostre camp, a més de 

les persones que els han aconseguit, als 

debats, assessories, dissenys, programes, 

etcètera. Més aviat, s’ha obert el camí a 

“xarlatans” de la pedagogia, que com a 

bons comunicadors expliquen i difonen 

idees simples que obeeixen més a la su-

perficialitat que a una anàlisi profunda de 

les temàtiques tractades.

§ Assenyalar que, tot i que no es va tenir 

en compte adequadament els pedagogs 

(individus o col·lectiu), o bé s’hauria pogut 

considerar les seves produccions (investi-

gacions, obres, etcètera, a títol individual), 

o bé les seves aportacions (plataformes 

reivindicatives, manifestacions corporati-

ves, dictàmens, etcètera, com a col·lectiu 

organitzat).

§ Denunciar l’ús del que és pedagògic com 

a justificació per fer les coses o com a “cap 

de turc” davant els fracassos. Cal explicar 

els perquès de les reformes educatives i, 

sobretot, la seva justificació pedagògica; 

també com, inexplicablement, la dimen-

sió pedagògica es desvirtua i perd força 

a causa del pes d’altres factors (recursos 

escassos, processos de burocratització, 

les presses per implementar processos i 

per aconseguir “resultats”...) que generen 

incredulitat en els “discursos pedagògics” 

i falta de confiança en nosaltres.

§ Necessitat d’actuar, cada vegada més, 

interdisciplinàriament. Cal una obertura 

més àmplia a estudis interdisciplinaris 

(sociòlegs, organitzadors, psicòlegs...), 

una integració més gran d’investigadors 

pràctics i de processos de rèplica i de 

col·laboració extensiva (diversos grups 

ESPAIS D’INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
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treballen sobre el mateix tema, mètode, 

etcètera).

Consideracions finals

Serem capaços de fer alguna cosa de tot el 

que s’ha dit, en les circumstàncies actuals? 

Quan miro al meu entorn, tinc els meus 

dubtes. Difícilment serem bons assessors 

i tècnics de reformes si desconeixem el 

sistema escolar real, no hem revisat ni 

reflexionat sobre la realitat dels sistemes 

escolars dels països més avançats, no 

investiguem i no podem aportar altres 

experiències que les llegides als llibres.

Sense ser gaire optimista pel que fa al 

context universitari, mantinc les esperan-

ces amb relació al context professional, 

el qual considero que viu una situació 

més realista, encara que sigui més difícil 

i menys acomodativa.

Entenc que la societat demani respostes 

i actuacions de qualitat i no es compro-

meti gaire amb els títols que s’associen  

a determinades pràctiques. És cert que, 

avui dia, tot i que cada vegada menys, es 

fa difícil assumir que dirigeixi l’economia 

una persona que no sigui economista o la 

medicina algú que no formi part de l’àm-

bit de la salut, però també és cert que no 

sempre són metges els que gestionen els 

hospitals ni economistes els que dirigei-

xen les empreses.

Esperem que una nova consciència indi-

vidual i col·lectiva permeti una intervenció 

més gran en les noves lleis educatives i, 

particularment, en la Llei catalana d’edu-

cació. Ajudaria si els pedagogs com a 

col·lectiu estiguessin presents de manera 

permanent dins l’àmbit educatiu i social. 

En aquest sentit, només caldria reanimar 

i continuar una tradició que es vincula a 

l’Institut Escola (amb el mestre Llongue-

res), l’Escola del Mar (Pere Vergés) o la 

mare (Montessori) i entendre que la pro-

fessió no és alguna cosa estàtica ni propi-

etat irrenunciable, sinó una cosa dinàmica 

que es configura des de i amb l’acció.

Crec que com a professionals del camp educatiu podem i hem 
d’aportar alguna cosa, individualment i col·lectivament, a les 
reformes educatives.

POSSIBLES ACTUACIONS DELS PEDAGOGS 

FUNCIONS 
ESPECÍFIQUES

ACTIVITATS PRÒPIES
FUNCIONS 
GENÈRIQUES

Crear opinió Sensibilitzar sobre processos de canvi (cercles d’estudi, identificar necessitats...)

Projectar avenços

Elaborar i difondre dossiers (recordar el que ha fet recentment Educació Social)

Redactar informes periòdics

Cl
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 d

e 
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..

Enfortir línies de treball Promoure grups

Identificar i donar suport als líders

Certificar avenços

Optimitzar recursos Sensibilitzar sobre nous rols

Enfortir la capacitat tècnica (plans d’inducció i formació)

Impulsar la investigació 

pedagògica

Crear xarxes de treball

Promoure premis

Fomentar les sinergies

Difondre experiències que han tingut èxit

Col·laborar amb 

l’Administració

Intervenir a l’hora d’informar sobre les bases pedagògiques que haurien de recolzar 

la nova proposta formativa

Promoure la seva connexió amb els professors i els centres (cap reforma es pot fer al 

marge dels professors ni fora del marc institucional)

Avançar realitzacions en el marc educatiu proper (Unió Europea) i internacional

Presentar propostes realistes i factibles

Promoure la professió Difusió en el context social

Presència en els centres de formació inicial

Participació en contextos socials (processos selectius, presència en taules de debat...)

Ajudes a l’exercici professional (xarxes, premis, grups de treball...)
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Dalt: Imatge del quòrum assistent a les II Jornades del COPEC. 
Baix: Imatge del vicepresident del COPEC, en Josep Maria Elias, entrevistat per Catalunya Ràdio.
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Les reformes educatives 
i el rol del pedagog: 
una anàlisi crítica
Carolina Ma Guzmán Valenzuela-Juan José González López

Les reformes educatives com a 
construccions socials

No es pot obviar que les reformes sor-

geixen en un context històric, social, eco-

nòmic, polític, etcètera, que cal tenir en 

compte a l'hora de dissenyar, implemen-

tar, avaluar i valorar-les. Per a nombrosos 

autors, entre els quals destaca Popkewitz 

(1994), les reformes educatives impliquen 

qüestions de producció social i de regu-

lació estatal, que les van "construint"; les 

reformes, llavors, comporten discursos 

que moltes vegades es mantenen ocults 

o que són implícits i que determinen les 

nostres maneres de veure el món educa-

tiu. Aquests discursos produeixen valors 

socials, relacions de poder, etcètera, i per 

tant, no són neutrals; al contrari, discrimi-

nen els aspectes positius dels negatius en 

educació: el bon professor, el bon estudi-

ant, la bona família, etcètera.

Així, aquests discursos polítics van 

configurant i regulant la nostra manera 

de veure la realitat educativa i es van 

recolzant en el coneixement científic, que 

al mateix temps els dóna fonamentació. 

En aquest sentit, des de la recerca s’indica 

el que és correcte, apropiat, etcètera; a 

més, és un discurs que, perquè és científic, 

posseeix l’etiqueta de vàlid. Tanmateix, 

aquests discursos regulen les nostres 

pràctiques pedagògiques quotidianes 

en el món de l’educació (a través de 

les normes, les regles, l’avaluació; en 

definitiva, la normalització), sense ser-ne 

conscients, la majoria de les vegades.

Reformes educatives: qualitat, descen-
tralització pedagògica i professionalit-
zació docent

Tenint en compte aquest marc de referèn-

cia, podem assenyalar que en l’actualitat, 

tant a Espanya com a Amèrica Llatina, els 

plantejaments de reformes educatives 

solen anar molt lligats als discursos de 

qualitat en l’educació, que es pot ana-

litzar d’acord amb diverses perspectives. 

No obstant aquesta varietat de visions, a 

l’hora d’abordar les reformes educatives 

i la qualitat educativa, sol prevaldre la 

visió relacionada amb el mesurament 

de la qualitat a partir d’indicadors durs 

com l’índex de repetició, la deserció i, per 

descomptat, el rendiment acadèmic; visió 

que a més va acompanyada d’un discurs 

eficientista, d’administració de recursos 

(el fer més, amb menys). Així, l’escola, 

els docents o qualsevol professional 

amb responsabilitats en l’àmbit educa-

tiu (especialment el formal) ha d’assolir 

que els estudiants desenvolupin com-

petències i que obtinguin un rendiment 

altament competitiu, que òbviament 

només és avaluat en termes quantita-

tius (proves de rendiment estàndards). 

I això encara que el "discurs divulgat" 

promogui pràctiques pedagògiques 

constructivistes que concentren la seva 

atenció en el procés d’aprenentatge 

de l’alumne. Per tant, el que preval no 

són les formes en què es va "construint 

l’aprenentatge" sinó els resultats 

obtinguts, els índexs d’eficiència i la 

competitivitat. Pel que fa a a aquest tema, 

és molt interessant recordar la visió de 

Zaccagnini (www.campus-oei.org/revista/

deloslectores/338Zaccagnini.pdf), el qual 

assenyala que aquesta és una estratègia 

que permet posar l’educació a l’alçada del 

procés de mundialització: en la mesura que 

els alumnes desenvolupen determinades 

competències són funcionals al mercat 

laboral i productiu, que també és cada 

vegada més competitiu. Des d’aquesta 

perspectiva, els rànquings d’escoles 

esdevenen usuals i “normals": des de 

la millor a la pitjor; davant les quals 

els consumidors "decideixen" quina és 

més apropiada per a ells, segons els 

estàndards de qualitat–competitivitat. 

Molt lligada al tema de la qualitat edu-

cativa apareix una estratègia que ha estat 

impulsada des de l’Administració central 

tant a Amèrica Llatina com a Espanya: la 

"descentralització pedagògica", definida 

per García-Huidobro i Coix (1999) com:

“la transferencia de un conjunto de 
decisiones pedagógicas y curricula-
res desde los organismos del nivel 

Els discursos polítics van configurant i regulant la nostra manera de veure 
la realitat educativa, i determinen les nostres pràctiques pedagògiques 
quotidianes en el món de l’educació.

Una nova estratègia per a la qualitat educa-
tiva s’està impulsant des de l’Administració 
central a Amèrica Llatina i a Espanya: 
la "descentralització pedagògica".

II Premi d’assaig pedagògic de la II 
Jornada del Col·legi de Pedagogs de 
Catalunya 
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central del aparato educativo a los es-
tablecimientos educacionales y a los 
profesores. Ella implica entregar una 
creciente autonomía a las escuelas y 
a los liceos, para darles la posibilidad 
de inventar y concretar el camino de 
mejoramiento más adecuado a la re-
alidad de sus alumnos y es también la 
herramienta fundamental de profesi-
onalización de los docentes" (p. 14)

Òbviament, des d’aquesta perspectiva, 

l’ull d’huracà està posat en les institucions 

escolars i, particularment, en els professio-

nals de l’educació: el discurs planteja que 

és necessari que les institucions educatives 

prenguin les seves pròpies decisions pe-

dagògiques, atès que són les que millor 

coneixen el context en el qual s’insereixen.

Arribats a aquest punt, sembla lògic que 

s’efectuïn crides al desenvolupament de 

la funció pedagògica, a la professionalit-

zació docent, a la formació del professorat 

per anar "de la mà" amb els processos de 

reforma i perquè l’educació respongui als 

"temps actuals". Tanmateix, al nostre pa-

rer, cal anar amb compte: des d’aquesta 

postura és fàcil arribar a concebre el pro-

fessional de l’educació com el responsa-

ble absolut dels resultats d’aprenentatge 

(que, a més, ha de transformar els índexs 

d’una baixa qualitat de l’educació) i que 

ha de rendir comptes constantment del 

que fa. D’aquesta manera, des d’un posici-

onament racionalista i tècnic –que encara 

que es digui el contrari, continua prevalent 

segons el nostre punt de vista–, podem 

intentar entrenar aquests professionals 

en actituds, destreses i coneixements que 

han de reproduir en el seu desenvolupa-

ment professional diari: si els índexs d’una 

bona educació milloren, la responsabilitat 

recau en els docents, en els  pedagogs 

i en el centre educatiu, i si empitjoren, 

també, sense que l’Administració central 

s’adjudiqui cap responsabilitat referent a 

aquest qüestió. 

De fet, aquesta "retòrica de la reforma" 

emmascara noves i creixents demandes 

al professional de l’educació que es tra-

dueixen en una creixent descualificació 

i proletrització de la funció pedagògica 

mitjançant l’estandardització de com-

petències i habilitats d’ensenyament i 

la divisió social del treball entre els que 

pensen i els que executen. Autors com 

Ortega (1990) concorden en aquesta visió 

i assenyalen que el professionalisme és 

una reducció del pedagog als que fan 

servir els procediments tecnicoinstrumen-

tals; també Popkewitz (1990) assenyala 

que precisament la formació del profes-

sorat (i per extensió del pedagog) s’ha 

circumscrit a l’adquisició de continguts i 

la utilització de destreses fragmentades, i 

ha generat així un procés de degeneració 

intel·lectual. Des de la seva perspectiva, 

el resultat històric de les reformes ha 

estat la limitació de les atribucions i les 

competències docents: les consideracions 

ètiques i intel·lectuals han estat substi-

tuïdes per les destreses d’administració 

(govern de l’espai de treball, disciplina). 

Així, les tan esmentades reformes per a 

la qualitat de l’educació han recarregat 

el treball dels professionals de l’educació 

i han augmentat el control de les seves 

pràctiques (rendició de comptes): en la 

mesura que aquests professionals són els 

responsables dels resultats d’aprenentat-

ge, és necessari controlar-los, mesurar-los 

constantment. En aquest sentit, gairebé 

apareixen com a "lògics" els sentiments 

de malestar davant tanta càrrega i res-

ponsabilitat, sentiments que sovint es 

tradueixen en afeccions psicològiques 

com el famós i actual burn out. 

Mirant cap al futur: noves perspectives 
sobre el rol docent

La mirada que ens dóna més sentit és 

aquella que concep el pedagog com un 

professional reflexiu, que investiga con-

juntament i col·laborativament amb el 

professional d’aula i que, a partir d’aques-

ta col·laboració, planteja millores en les 

seves pràctiques per innovar i optimitzar 

el procés d’ensenyament i aprenentatge. 

Aquest treball reflexiu i en equip té en 

compte el context específic o la realitat 

sociocultural d’una institució educativa 

particular, des del qual es defineixen situ-

acions problemàtiques. En aquest sentit, a 

partir del diagnòstic efectuat des de l’inte-

rior del centre, es poden anar perfilant ne-

cessitats de formació que s’abordaran des 

de l’interior i no com una qüestió externa 

a la institució educativa. 

Ara bé, quan parlem del treball en equip 

del professional de l’educació, no ens 



14 COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA 15

podem oblidar del context institucional 

i d’organització en el qual aquest es 

desenvolupa: les iniciatives d’innovació i 

les necessitats de formació han de tenir 

un espai al centre; cal la generació dels 

mecanismes d’organització corresponents 

per donar-li suport, com també el suport 

i l’acompanyament que pot brindar 

l’Administració central a partir de 

supervisors i experts facilitadors d’aquests 

processos de canvi i millora. 

També esdevé extremadament important 

la participació de tota la comunitat educa-

tiva per a la millora de l’ensenyament: de 

nou no podem pensar en una institució 

educativa que no s’insereix en un con-

text sociocultural determinat, l’èxit de la 

qual depèn tant de l’àmbit central, com 

del mateix centre, de les famílies i de 

la comunitat. Particularment, la família 

esdevé un actor molt rellevant que, en 

tot moment, ha de donar suport al procés 

educatiu dels seus fills i que no ha de dei-

xar-ne tota la responsabilitat en el centre 

educatiu, en els seus mestres, pedagogs i 

psicopedagogs. Els professionals de l’edu-

cació han de promoure un treball conjunt 

amb els pares i convidar-los a col·laborar 

en l’aprenentatge dels seus fills.

El treball de col·laboració, de reflexió 

i de recerca dels pedagogs requereix 

necessàriament la promoció i la creació 

d’equips de treball a l’interior del centre, 

amb formes d’organització que involucrin 

docents i educadors de diverses institucions, 

que aglutinin el col·lectiu educatiu i que els 

permeti tenir veu, opinió i capacitat real de 

decisió i oposició –si fos necessari– enfront 

de les polítiques educatives centrals. Aquest 

col·lectiu ha d’emfatitzar el seu compromís 

social per una educació de millor qualitat, 

que no és aquella que es mesura per mitjà 

d’índexs quantitatius, sinó la que permet 

que l’individu es realitzi com a persona, 

exerceixi els seus drets ciutadans i sigui 

capaç de viure en comunitat. 

També considerem rellevant dirigir la 

nostra mirada cap als processos de 

formació inicial del pedagog. En alguns 

països s’han implementat iniciatives 

que intenten transformar la formació 

del professional de l’educació, des 

d’una visió més tècnica, a una de més 

reflexiva. Des d’aquesta perspectiva, la 

professionalització no és un imperatiu 

per al professional en servei, sinó que 

comença des de la base, des dels primers 

anys de formació, anys en els quals els 

estudiants han de conèixer no només 

tècniques de planificació, assessorament, 

avaluació, etcètera,  sinó que han 

d’aprendre a reflexionar sobre la pràctica 

professional dins del món de l’educació, 

la qual exerciran en un futur pròxim. Per 

tant, han de ser capaços de solucionar 

dificultats que apareguin en una realitat 

educativa concreta i d’analitzar variables 

tant micro com macro que els permetran 

entendre el procés d’ensenyament-

aprenentatge. Els estudiants de 

pedagogia ja no poden acceptar tot el 

que se’ls ensenya sense qüestionar-s’ho: 

si parlem de professionals reflexius, 

llavors promoguem la seva reflexió i el 

diàleg crític des de les aules universitàries. 

Els formadors, d’altra banda, deixaran de 

ser els experts que tot ho saben.

Des de la universitat, també és important 

promoure espais per a la participació i 

la reflexió, ja sigui dins o fora de l’aula. 

Avui dia, ens queixem que els estudiants 

no participen, que no es comprometen i, 

davant d’aquest fet, és fàcil respondre que 

senzillament no volen participar. La veritat 

és que mai ens preguntem si nosaltres 

mateixos hem promogut espais per a la 

participació, el diàleg i el qüestionament. 

Per tant, resulta fàcil també culpar els 

docents d’un treball massa individualista, 

a portes tancades, articulat a partir de "la 

seva autonomia"; però, al nostre parer, si 

seguim promovent aquesta mirada des de 

l’escola i la universitat, és difícil intentar 

desenvolupar-la i exigir-la després.

Com veiem, quan parlem de formació i 

apel·lem a la qualitat de l’educació, no 

n’hi ha prou amb donar alguns cursets per 

ensinestrar els professionals de l’educació. 

Cal una mirada més global, més sistèmica i 

crítica de la nostra realitat social, una mirada 

reflexiva que ens faci situar el problema 

educatiu com a part d'una comunitat 

educativa, els esforços conjunts de la qual 

permetran una educació que afavoreixi 

una major equitat i una societat amb una 

qualitat de vida més gran i millor, a més 

de més justa. També, cal reflexionar, anar 

més enllà, assolir una nova aproximació 

o "sospitar" (com diria Focault) de les 

reformes educatives per intentar desxifrar 

les concepcions i ideologies de base, que 

les sustenten i que donen sentit als canvis 

educatius proposats; des d’aquí, al nostre 

entendre, podrem transformar i millorar la 

realitat educativa. 
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Manifest de conclusions
de la II JORNADA DEL COL·LEGI DE PEDAGOGS 

DE CATALUNYA  “Reformes educatives: i ara què”

Als efectes oportuns, i per tal de transmetre formalment la posició del COPEC davant el 

moment de canvis i reformes que afecten de ple el món educatiu i professional vinculat 

a tots els nivells, manifestem:

Que podem cloure aquesta II Jornada del Col·legi de Pedagogs de Catalunya subratllant 

tres conclusions marc, de les quals fem entrega al representant aquí present del Govern 

de la Generalitat de Catalunya, Sr. Ramon Vilaseca:

1r- No hi ha dubte que estem davant d’un moment educatiu complex (en diferents 

àmbits), però ple també d’oportunitats excel·lents per a la renovació pedagògica al nostre 

país, des d’una mirada integradora i implicadora dels diferents agents socioeducatius i 

socioculturals. En aquest context, la professió pedagògica i psicopedagògica hi té molt 

a dir, a aportar i a comprometre’s. La posició del Col·legi Professional de Pedagogs de 

Catalunya i dels seus representats és la de disponibilitat total i expressió de compromís 

ferm en la col·laboració directa en aquests processos de canvis que s’insinuen en el marc 

legal estatal i autonòmic, com també de canvis en la mateixa concepció dels sistemes. 

L’educació a casa nostra no pot perdre oportunitats com aquesta.

2n- Davant de la previsió legislativa de crear nous marcs legals educatius i d’evolució 

innovadora de la mateixa concepció educativa, com també de les xarxes que la constitu-

eixen, queda palès i es manifesta la necessitat de fer-ho amb el suport del món profes-

sional en general i en especial dels col·lectius professionals “experts” que, dia a dia, des 

de la seva quotidianitat més compromesa, fan de l’educació el seu objecte de treball i de 

dedicació professional. En aquest sentit, insistim en la importància de clarificar socialment i 

políticament la importància que tingui una veu nítida i rellevant en els processos de reforma 

l’aportació dels cossos professionals de la pedagogia i la psicopedagogia, conjuntament amb 

la d’altres professionals, com els mestres i els educadors socials, pels quals la societat ha fet 

un remarcable esforç de formació i preparació professional. O és que potser la societat pres-

cindiria dels metges per curar, o dels advocats per donar parer sobre les qüestions de dret?

3r- Finalment, i pel que fa al futur dels professionals de l’educació, des d’una perspectiva 

col·legial, i a banda d’un futur encara carregat d’incògnites, apostem per una formació 

de qualitat, que trobi finalment camins i itineraris a tots els nivells de la formació pro-

fessional i universitària. Tant la defensa d’una clara especificitat professional, com de 

les clares i possibles especialitzacions de màxim grau superior, mereixen l’atenció d’una 

escala gradual ben afinada, sense encavalcaments, i que permeti dibuixar una clara 

gradació d’interessos i de funcions, tant d’inserció professional com d’aprofundiment 

i consolidació acadèmica. Cal insistir, també, que res d’això però garantirà res, si acte 

seguit no resulta clarament arrenglerat amb una clara identificació d’oportunitats d’in-

serció i aportació professional, amb els corresponents reconeixements del marc legal i 

de convocatòries públiques.

Per tot això, i reconeixent els passos que a poc a poc anem fent en tots aquests temes, 

volem agrair a totes les persones presents, com també a les que no han pogut venir, el 

suport i l’aportació diària que es fa des de l’acció professional pedagògica per a la mi-

llora de l’acció educativa en l’àmbit d’aula, d’escola, de barri, de districte, de municipi, de 

país, d’estat; i si ens permeteu, en un món tan globalitzat, per a la millora de l’educació 

en el món, en la mesura que ens sentim de debò ciutadans compromesos.

Junta de Govern del Col·legi Professional de Pedagogs de Catalunya

Barcelona, 27 de novembre de 2004

Celebrada el dissabte 27 de novembre de 2004
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L’ANPE nel percorso di 
costruzione del codice 
deontologico
Dr. Gianfranco De Lorenzo
Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Nazionale ANPE

Cosa è l’ANPE

L’Associazione Nazionale dei Pedagogisti 

Italiani (ANPE) è un’associazione scienti-

fico-professionale, nata nel 1990, che rac-

coglie i laureati in Pedagogia e/o Scienze 

dell’Educazione con titolo quadriennale 

o specialistico. Questa differenza trova la 

sua giustificazione nel fatto che in Italia 

la laurea in Pedagogia della Facoltà di 

Magistero è stata riformata agli inizi degli 

anni ‘90 in Scienze dell’Educazione, con 

all’interno tre indirizzi, che è stata dichia-

rata equipollente da un decreto del Minis-

tero dell’Istruzione e dell’Università alla 

vecchia laurea in Pedagogia. Il secondo 

di questi indirizzi era denominato “educa-

tore professionale” che ha portato ad una 

incredibile confusione tra il pedagogista 

e l’educatore giungendo a far associare 

nell’immaginario collettivo il titolo quadri-

ennale con II indirizzo al titolo di educato-

re con tutte le ricadute immaginabili.

Nel 2000 è stata varata un’altra riforma 

universitaria che ha suddiviso il percorso 

universitario in laurea triennale, laurea 

specialistica, master e dottorato di ricer-

ca. In questa nuova riforma, attualmente 

in vigore, il corso di laurea in Scienze 

dell’Educazione prevede il corso di base 

triennale che da la qualifica di “educatore” 

e tre classi di laurea specialistica in: Scien-

ze Pedagogiche, Educazione degli adulti 

e della formazione continua e Program-

mazione e gestione dei servizi formativi e 

psico-pedagogici.

Nel 2004 a seguito di un decreto del 

Ministero dell’Istruzione e dell’Università 

la vecchia laurea quadriennale in Scienze 

dell’Educazione è stata dichiarata equi-

pollente alle prime due classi di laurea 

specialistica. L’ANPE a seguito della rifor-

ma universitaria ha modificato il proprio 

statuto richiedendo come titolo per l’iscri-

zione la laurea quadriennale o la laurea 

specialistica conseguita in una delle classi 

di Scienze dell’Educazione.

L’ANPE ha sede legale in Roma e si pro-

pone di:

a.  promuovere e far riconoscere il ruolo 

e la professionalità del pedagogista 

come specialista dell’educazione e 

della formazione nell’ambito delle 

Amministrazioni pubbliche e private;

b. promuovere la regolamentazione 

della professione del pedagogista 

mediante la costituzione di un Albo 

professionale;

c. promuovere e svolgere attività sci-

entifica e di ricerca pedagogico-edu-

cativa per contribuire allo sviluppo 

professionale del pedagogista;

d. promuovere e gestire corsi di for-

mazione e/o perfezionamento post-

lauream per i giovani laureati in Pe-

dagogia e/o Scienze dell’Educazione.

L’Associazione, che attualmente raccoglie 

2000 soci su tutto il territorio nazionale, è 

organizzata in:

- un Consiglio Direttivo Nazionale com-

posto da 5 membri;

- un’Assemblea dei Delegati di cui sono 

membri di diritto i Presidenti delle sedi 

regionali e altri membri eletti;

- sedi regionali composte da un Consi-

glio Direttivo Regionale o Coordinamenti 

regionali.

L’Associazione è membro del Colap (Co-

ordinamento delle Libere Associazioni 

Professionali), è riconosciuta con Legge 

451/97 quale componente dell’Osserva-

torio Nazionale per l’Infanzia, la Preado-

lescenza e l’Adolescenza del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali ed 

è censita dal CNEL (Consiglio Nazionale 

per l’Economia e Lavoro) del quale ne 

è stata membro della Consulta delle 

El proppassat mes de novembre de 2005, una representació del COPEC en-
capçalada pels presidents de la Junta de Govern i del Consell Social visità 
institucionalment la seu a Roma del col·legi professional de pedagogs italià, 
l’ANPE. Allà es va signar un acord de col·laboració en diferents àmbits d’interès 
comú, després de corroborar la gran coincidència d’ambdues institucions en la 
seva visió i projecció de la figura professional pedagògica i psicopedagògica. 
Una bona manera de comprovar aquest fet és llegir l’interessant article que 
publiquem en aquest número 1 d’EIX, del responsable de l’Oficina de la Se-
cretaria Nacional de l’ANPE, el Dr. Gianfranco de Lorenzo, entorn dels objectius 
de la seva entitat i també sobre la formulació del codi deontològic de la nostra 
professió.  
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Associazioni professionali non regola-

mentate.

L’ANPE è stata costituita principalmente 

per giungere all’ordinamento giuridico 

della professione di pedagogista perché 

nella situazione italiana avere un Albo 

professionale assume un’importanza fon-

damentale. L’Italia è, infatti, l’unico Paese 

della U.E. che ha istituito gli Albi professi-

onali che riconoscono alcune professioni 

con legge dello Stato e ciò significa che 

queste professionalità riconosciute sono 

maggiormente garantite e tutelate nel 

mondo del lavoro.

Questi Albi sono diventati, di fatto, vere 

e proprie lobbies che hanno limitato lo 

svolgimento delle professioni non rego-

lamentate nel libero mercato (si pensi 

ad esempio che gli psicologi attualmente 

hanno fagocitato molti settori di ambito 

pedagogico). E’ un’anomalia tutta italiana 

che trova riscontro anche nella nostra Cos-

tituzione dove all’art. 33 si dice che è pres-

critto un esame di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio professionale. D’altra parte 

la Commissione Europea ha emanato le 

direttive 89/48 e 92/51 (e le successive 

modificazioni) secondo le quali la ratio del 

meccanismo di riconoscimento associativo 

dovrebbe essere quella dell’esercizio della 

professione “in condizioni di non esclusività”.

La normazione e la conseguente strut-

turazione di un sistema professionale 

associativo che risponda all’elaborazione 

concettuale comunitaria deve essere ba-

sata sul “riconoscimento specifico da parte di 

uno Stato membro…” che può nascere solo 

da una approfondita valutazione della 

idoneità del soggetto associativo e della 

sua organizzazione a svolgere funzioni di 

garanzia nei confronti del consumatore, 

utente e cliente rispetto ai requisiti pro-

fessionali dei soci iscritti. Saranno, quindi, 

le associazioni che dovranno curare la se-

lezione nell’ammissione dei propri iscritti, 

il controllo del rispetto della deontologia 

professionale, il costante aggiornamento 

anche dal punto di vista tecnologico 

specifico e generico, intendendosi con 

quest’ultimo le tecnologie della comuni-

cazione e dell’elaborazione dati in modo 

da assicurare un costante e tempestivo 

accesso e scambio dell’informazione.

L’appartenenza del singolo professionista, 

a parità di specializzazione, alla Associa-

zione più seria e più severa nel controllo 

dell’ammissione dei nuovi iscritti, del loro 

aggiornamento e del rispetto di norme 

comportamentali, fornirà la migliore ga-

ranzia per l’utente e sarà al contempo per 

l’iscritto titolo di orgoglioso vanto. 

Sarà ovviamente interesse, oltre che 

compito dell’associazione, un controllo 

a tutto campo sui propri iscritti a tutela 

e garanzia del proprio nome e di quanti 

ne vogliono far parte. Il Governo Italiano, 

già richiamato una volta dalla U.E., non ha 

ancora provveduto a recepire tali norma-

tive attraverso l’emanazione di specifiche 

norme. Diversi sono stati i disegni di 

legge proposti, ma tutte sono naufragate 

perché gli Ordini professionali attual-

mente riconosciuti si sono sempre op-

posti, ma, prima o poi, bisognerà recepire 

tali direttive.

Per questo motivo l’ANPE ha da sempre 

lavorato su due fronti contemporanea-

mente. Il primo è quello del riconosci-

mento dell’Albo professionale – nell’at-

tuale incertezza legislativa - attraverso la 

presentazione di diverse proposte di leg-

ge in Parlamento nelle diverse legislature 

che si sono succedute nel corso di questi 

sedici anni. In attesa della regolamentazi-

one della professione l’ANPE ha delineato 

un proprio sistema di regolamentazione 

attraverso cui i soci diventano pedagogisti 

nel rispetto di quei criteri stabiliti dalle 

direttive comunitarie. L’ordinamento pro-

fessionale interno considera che:

- per iscriversi all’Albo professionale inter-

no all’associazione i soci devono superare 

una prova attitudinale che attualmente 

consiste nella elaborazione di un progetto 

educativo su uno dei casi che vengono 

proposti;

- per essere ammessi alla prova attitudina-

le i soci devono avere i seguenti requisiti: a) 

essere in possesso di laurea in Pedagogia 

o Scienze dell’Educazione (quadriennale) 

oppure in possesso di una laurea specia-

listica (quinquennale) in una delle classi di 

Scienze dell’Educazione; b) aver maturato 

un periodo di praticantato professionale, 

attraverso l’esercizio di un’attività profes-

sionale per la quale è richiesta la laurea 

quadriennale o specialistica in Pedagogia 

o Scienze dell’Educazione, svolto presso un 

ente pubblico o privato ovvero mediante lo 

svolgimento di attività libero professionale 

per almeno un anno, oppure mediante 

l’espletamento di un tirocinio professionale 

per un periodo di 800 ore.

Il secondo motivo è quello di adeguarsi 

ai principi ispiratori delle direttive comu-

nitarie attraverso l’istituzione dell’Albo 

professionale Interno all’associazione 

- che garantisce sui requisiti richiesti dalla 

normativa europea e, quindi, sulla profes-

sionalità dei propri iscritti – il Codice disci-

plinare, il regolamento interno strutturato 

secondo procedure di qualità ed il Codice 

deontologico. 

Il Codice Deontologico

Oggi sentiamo dire spesso che i problemi 

educativi sono in aumento nella odierna 

società ed interessano tutte le fasce di età 

per cui la domanda di educazione sociale 

appare caratterizzata dalla preoccupazi-

one di dover affrontare il cambiamento 

continuo e come porre la persona in con-

dizioni di potersi modellare alle continue 

modificazioni. Si ha così che accanto alle 

migliorate condizioni sociali e maggiori 

possibilità economiche si sente maggi-

ormente la necessità di dare supporto e 

sostegno educativo e formativo.

Vi è, quindi, la necessità sociale che la pe-

dagogia si riappropri, in un contesto pluri 

ed inter professionale, della centralità del 

compito educativo e formativo. Per questo 

la pedagogia accademica deve guardare 

maggiormente alla prospettiva della 

domanda pedagogica senza soffermarsi 

troppo sul passato della pedagogia e 

orientarsi maggiormente nel fare ricerca 

sull’azione pedagogica.

In questi ultimi anni in Italia si sono 

delineati profondi cambiamenti sociali 

ed istituzionali. Sono entrate in vigore 

le Autonomie Locali che ha portato ad 

un cambiamento nell’organizzazione dei 

servizi ora organizzati a livello locale sulla 

base di una programmazione regionale; 

le dotazioni organiche, che ciascun Ente o 

Amministrazione deve definire sulla base 

degli obiettivi da raggiungere, hanno pre-

so il posto delle piante organiche; i servizi 

sono finanziati con il sistema di un tariffa-

rio per le prestazioni essenziali.

E sempre più in queste riforme emerge 

una nuova frontiera che è proprio que-

lla educativa e formativa che pone il 

riconoscimento del diritto esclusivo della 

persona all’educazione-formazione con 

la conseguente piena legittimazione della 
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specificità pedagogica. La professione del 

pedagogista costituirà, quindi, sempre 

più un servizio pubblico ed un’attività 

economica nel libero mercato a tutela di 

un interesse pubblico: il diritto all’educa-

zione-formazione.

L’associazione ha, quindi, cercato di in-

dividuare un profilo professionale con 

relative abilità e competenze, sulla base 

di una ricognizione delle attività pedago-

giche svolte dai propri iscritti. Le diverse 

attività pedagogiche ideate e promosse sul 

campo per rispondere a precise richieste 

dell’utenza, rappresentano delle vere e pro-

prie novità in campo pedagogico ed hanno 

conferito alla pedagogia un volto nuovo.

Abbiamo scoperto, quindi, che la nostra 

figura professionale non svolge più man-

sioni e compiti “tradizionalmente tipici” 

come ad esempio la professione di inseg-

nante culturalmente legata al pedagogis-

ta, ma oramai spaziamo dalla formazione 

alla progettazione di interventi e servizi, 

dalle consulenze peritali nei Tribunali allo 

svolgimento della libera professione, dalla 

riabilitazione cognitiva alla consulenza fa-

miliare, dalle attività di orientamento alla 

consulenza tecnica alle Istituzioni, dalle at-

tività di progettazione dell’aggiornamento 

alla formazione e qualificazione del per-

sonale al trattamento educativo, rieduca-

tivi, riabilitativo di portatori di handicap, 

tossicodipendenti, emarginati, minori ecc.. 

Oggi possiamo vantare un vasto numero 

di esperienze che si focalizzano anche al 

ben-essere della persona che copre tutto 

l’arco della vita.

La riflessione sul piano culturale, ma 

soprattutto la riflessione sul mondo del 

lavoro dove opera o può operare il pe-

dagogista ci hanno portato a dichiarare 

l’inderogabilità e l’imprenscindibilità di 

procedere alla messa a punto di un Codi-

ce Deontologico, perché imposto non solo 

dalle evoluzioni ordinamentali, ma soprat-

tutto da tutto un processo di riforme basa-

to su una crescente responsabilizzazione 

di tutti gli operatori dove vengano definiti 

i criteri che consentano alla categoria dei 

pedagogisti di veder tutelata la propria 

dignità sia personale che professionale.  

Tutte le condizioni ordinamentali im-

pongono questo obbligo, un obbligo 

giuridico di procedere alla individuazio-

ne di un Codice Deontologico di quelle 

figure professionali che passano sempre 

più da uno status impiegatizio ad uno 

status professionale vero e proprio e il 

pedagogista, dall’analisi effettuata in 

riferimento al tipo di occupazione dei 

nostri associati, sta prendendo sempre 

più la strada di un professionista anche 

in forma autonoma.

Quindi non ci sembrava bastasse decla-

mare solamente che il pedagogista sta 

acquistando una chiara connotazione 

professionale perché accanto a questo 

occorrono anche condizioni di contesto 

non solo di natura economica, ma anche 

e soprattutto di interventi di natura ordi-

namentale ed istituzionale. Sicuramente il 

Codice Deontologico si è costruito all’in-

terno di questa consapevolezza anche se 

in una prospettiva di servizio integrato 

così come definito dalle recenti normative. 

Per cui abbiamo detto sì ad un Codice De-

ontologico dove il contesto deve tradursi 

in atti concreti, in interventi dentro i quali 

siano anche considerate le condizioni di 

lavoro e del loro esercizio pur in una con-

dizione di non ufficialità.

Per ribadire l’importanza di fissare una 

mappa di confini e di orientamenti sul 

piano della deontologia mi sembra az-

zeccata una frase di Bernard Shaw: “Un 

inglese fa tutto per principio. Ti combatte per 

principio patriottico, ti deruba per principio 

d’affari, ti schiavizza per principi imperialistici”. 

Evidentemente la possibilità di giustificare 

qualsiasi cosa, leggendola attraverso la 

lente di un “principio” ragionevole non è 

data solo al cittadino inglese di Shaw, ma 

anche ai professionisti ed ai pedagogisti.

Il compito che ci siamo ripromessi nel dar 

corpo e vita al nostro “Codice” è di distin-

guere e qualificare i principi moralmente 

ammissibili. Per prima cosa abbiamo 

stabilito delle regole generali che hanno 

guidato la sua formulazione:

- la sua mutabilità che lo rende punto di 

riferimento che deve recepire il cambia-

mento ed adeguarvisi;

- la tutela dei diritti degli utenti da re-

alizzare attraverso interventi definiti e 

sostenibili che connotano la professione;

- l’esatta definizione degli obblighi del 

professionista che deve collocarsi in un 

contesto legislativo certo e completo;

- l’equilibrio tra doveri e diritti di tutti 

i soggetti interessati per non imporre 

obblighi insostenibili soprattutto nel ve-

rificarsi di casi critici;

- la chiarezza del testo che deve dare 

indicazioni il più precise possibili e non 

fondate solo su dichiarazioni di principio o 

contenere la mera ripetizione di leggi, né 

contenere norme che possono contrastare 

con la normativa vigente;

- la formulazione dell’articolato in modo 

chiaro secondo le regole stabilite dal siste-

ma italiano sulla formulazione tecnica dei 

testi legislativi;

- la previsione di organi di autogoverno 

eletti democraticamente anche se nel 

nostro caso tutto è stato riportato al Con-

siglio Direttivo Nazionale nelle more di un 

riconoscimento ufficiale.

Il Codice deontologico nasce, quindi, 

dall’idea dell’ANPE che non sia più ac-

cettabile protrarre la mancanza di punti 

di riferimento adeguati per tutti gli as-

sociati soprattutto in una condizione di 

incertezza quale quella dei pedagogisti 

italiani. D’altra parte le spinte del Sis-

tema – finanziario, economico, sociale 

– sono molteplici e tali da imporre una 

codifica di comportamenti morali e non 

morali. In questa elaborazione è peraltro 

doveroso richiamare il grande rilievo 

dei “vissuti professionali” dei soci che 

sono stati l’humus che ha consentito di 

scrivere principi e riferimenti difficili da 

cogliere da chi esercita la professione di 

pedagogista.

Vediamo anzitutto come deve essere letto 

il Codice:

- come momento di SINTESI delle diversis-

sime esperienze ed attività dei pedagogis-

ti. Proprio per l’ampiezza delle attività e la 

continua evoluzione e crescita professio-

nale lo stesso Codice dovrà aggiornarsi 

per coprire le nuove “nicchie” professio-

nali che si aprono;

- come RIFLESSIONE sui contenuti profondi 

e anche su noi stessi che facciamo peda-

gogia e attuiamo la pedagogia;

- come AUTOANALISI per favorire e qualifi-

care una specie di check-up che risulta es-

tremamente utile, ma anche per maturare 

idee nuove su ciò che potremmo fare per 

dare valore al nostro lavoro e qualificarlo 

maggiormente;
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- come DISCUSSIONE nell’ambito di un 

processo permanente che vuol dire essere 

disponibile al confronto ed al cambia-

mento di opinioni ed impostazioni.

Gli obiettivi che il Codice si pone sono 

molto chiari. Si è trattato di definire quali 

sono i contenuti sostanziali, i regolamenti 

deontologici e le possibilità evolutive. Per 

quanto riguarda i contenuti sostanziali è 

stato riportato su due dimensioni strate-

giche il nostro lavoro: 1) la complessità 

funzionale; 2) la “vicinanza” ai vertici.

La complessità funzionale non ha bisog-

no di ulteriori precisazioni. Per la nostra 

professione essa è generalmente estesa 

orizzontalmente rispetto alle tematiche 

in gioco e verticalmente all’interno di 

ciascuna di queste diventando professi-

one di tipo trasversale. Per la “vicinanza 

ai vertici” quando al Titolo VI all’art. 3) 

si dice che “Il pedagogista deve impegnarsi 

a contribuire al miglioramento delle politiche e 

delle procedure dell’Ente in cui presta la propria 

professionalità”, non si fa altro che pensare 

ad una “partecipazione alle strategie” 

non tanto come definizione alternativa 

quanto come “rafforzativo complemen-

tare” da leggere e coniugare insieme. Il 

riempire il diagramma cartesiano che ne 

scaturisce (vedi figura) con i nostri punti 

di vista ci offre la possibilità di sviluppare 

una riflessione in grado di fornirci motivi 

di comprensione e qualche programma di 

azione che rendono proprio trasversale la 

professionalità del pedagogista.

Ora, ogni attività ha principi generali che 

contraddistinguono anche altre professio-

ni e principi specifici che la caratterizzano. 

Quelli che ci interessano di più sono i 

principi specifici perché per quelli gene-

rali bastano poche regole valide in tutte 

le stagioni. Per definire i principi gene-

rali non serve calarsi nei contenuti della 

professione, ma occorre buon senso ed 

onestà intellettuale. Invece, per definire i 

principi specifici è stato necessario elabo-

rare la competenza maturata, l’esperienza 

di governo e il vissuto professionale.

E’ stato soprattutto quest’ultimo che ci 

ha aiutato a distinguere gli aspetti critici 

della nostra funzione in rapporto ai poteri 

degli Enti di appartenenza, alle pressioni 

esterne, ai condizionamenti interni, ai 

rapporti interprofessionali soprattutto con 

le professioni regolamentate. Ed è ques-

to percorso che ci ha aiutato a definire 

maggiormente quali sono le competenze, 

i compiti e le mansioni del pedagogista, 

fattori questi che sono stati approfonditi, 

analizzati ed esplicitati proprio in occa-

sione dell’incontro con il COPEC e che 

costituiscono sia la base dell’accordo che 

reciprocamente abbiamo sottoscritto e sia 

la base comune della sperata unione di 

tutti i pedagogisti europei.

Dopo queste riflessioni che non sono ca-

suali, ma strettamente legate agli obiettivi 

del Codice è importante soffermarsi sulla 

parte che riguarda i contenuti professio-

nali nel Titolo III. Non è stato chiaramente 

definito il ruolo del pedagogista perché 

esso ha un carattere di criticità. Non è facile 

descrivere ciò che facciamo e non è facile 

farlo con poche parole. Qualcuno ha pro-

vato certamente a parlare con i propri figli 

delle scuole elementari quando devono 

parlare in classe delle proprie professioni? 

Credo che molti dei figli di un pedagogista 

abbiano invidiato i compagni che hanno 

per padre un barbiere, un meccanico, un 

medico.

La difficoltà a descrivere in poche parole 

nel Codice il ruolo del pedagogista ha 

lasciato un “ruolo aperto” per contenere 

di tutto e di più, stimolandoci a coniu-

gare il suo ruolo, i suoi compiti e le sue 

competenze professionali in un profilo 

professionale che l’ANPE ha anche de-

positato presso il CNEL (Centro Nazionale 

per l’Economia ed il Lavoro) e che è stato 

ulteriormente sviluppato nel documento 

di base sottoscritto con il COPEC. Ciò che 

invece emerge nel Codice sono una serie 

di competenze personali come maturità, 

equilibrio, consapevolezza, preparazione 

tecnica che garantiscono prestazioni ade-

guate e di qualità e che rappresentano 

quella esigenza di professionalità che 

riassume i nostri “ferri del mestiere”.

Infine il tema della “risoluzione dei conflitti”. 

In fondo qui stiamo parlando della ricerca 

della verità. Anton Ceckov ha scritto che 

“La verità trionfa sempre, ma questa non è la 

verità”. Purtroppo è vero! Credo anche 

che nessuno di noi desideri riportare casi 

personali ed aziendali specifici anche in 

quanto la riservatezza e la deontologia 

lo vietano. Certo è che occorre fissare dei 

“paletti” per sapersi comportare. Accanto 

alla necessità di comportarsi con lealtà 

e correttezza, favorire la comunicazione 

interpersonale e accertarsi che la ques-

tione sia riportata al livello funzionale 

competente, nei fatti compaiono altre 

competenze personali che arricchiscono 

l’esigenza di professionalità.

D’altra parte ciò che serve è: la serenità per 

accettare le cose che non possiamo cam-

biare, il coraggio e la forza per cambiare le 

cose che possiamo cambiare e la saggezza 

per distinguere una cosa da un’altra. E 

questo è prettamente pedagogico!

Vicinanza ai vertici

Professionalità pedagogica

Complessità funzionale
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El Servei de Perfils Professionals que es presenta a continuació és el resultat de la 
recollida d’informació de diferents publicacions, estudis i recerques al voltant de 
les sortides professionals del pedagog i, per extensió, del psicopedagog.  

Nou servei de perfils 
professionals 
del pedagog/a i 
psicopedagog/a

En aquesta tasca ha calgut seleccionar el 

material consultat atesa la gran quantitat 

de publicacions, llibres, tesis, articles, 

ponències, etcètera, existents, la qual cosa 

demostra que aquest és un tema que ha 

preocupat i preocupa als diferents sectors, 

especialment l’universitari, implicats en la 

formació i la inserció dels llicenciats en 

pedagogia.

La selecció de la bibliografia consultada 

no ha estat qualitativa sinó quantitativa, 

i encara resta pendent de consultar molt 

material que, segurament, pot aportar 

informació valuosa al Servei de Perfils 

Professionals que avui el Col·legi de 

Pedagogs de Catalunya vol presentar.

El recull s’ha estructurat en tres nivells 

de classificació: del més general al més 

específic. En primer lloc, s’ha partit dels 

àmbits d’intervenció professionals en 

els quals tant els pedagogs com els 

psicopedagogs poden desenvolupar la 

seva tasca professional. 

El segon nivell de classificació correspon 

a la divisió de cadascun dels àmbits en 

subàmbits d’acord amb les funcions que 

els són pròpies (Riera, 2003)*: analític 

(investigació, exploració, diagnosi, 

planificació, avaluació…), d’organització 

(direcció, administració, innovació…) i 

de desenvolupament (assessorament, 

orientació, intervenció educativa…).

En últim lloc, s’ha enumerat les ocupacions 

concretes que desenvolupen o poden 

desenvolupar els llicenciats en pedagogia 

i psicopedagogia. Cal tenir en compte 

que moltes d’aquestes ocupacions no 

són exclusives dels pedagogs i dels 

psicopedagogs, sinó que són compartides 

amb altres professionals de l’àmbit de les 

ciències socials i les humanitats. 

En aquest nivell de classificació, a més de 

la valuosa aportació de bibliografia recent, 

ha estat immillorable la col·laboració de 

professionals en actiu que han aportat 

llocs de treball actuals, dins d’un àmbit o 

subàmbit determinat, i han donat vigència 

a aquest document, aspecte important a 

l’hora de consultar els perfils professionals. 

Aquesta recollida no pretén ser exhaustiva ni 

tampoc la donem per enllestida, perquè en 

el context socioeconòmic actual els canvis 

en el mercat de treball són constants i, en 

conseqüència, els llocs de treball i els perfils 

professionals que els han d’ocupar també. 

Per tant, aquest és un document obert als 

canvis que, de segur, s’aniran produint.

RIERA, J. (2003)  Ponència “La tasca professional del pedagog/psicopedagog en els diferents àmbits professionals d’actuació”, de les 1res Jornades del 

Col·legi de Pedagogs de Catalunya (14/06/2003). Educació i Xarxa, núm 0. Barcelona. Col·legi de Pedagogs de Catalunya

ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ NO REGLADA 

EDUCACIÓ D’ADULTS

Ocupacions relacionades

1. Director/a de centres d’adults

2. Formador/a en àrees instrumental, bàsica i/o complemen- 

     tària            

 3. Professor/a  de llengua i cultura

4. Professor/a d’accés a cicles formatius

5. Professor/a d’accés a la universitat 

PROGRAMES DE GARANTIA SOCIAL

Ocupacions relacionades

6. Coordinador/a de programa

7. Formador/a àrees instrumental, bàsica i/o complementària                

8. Tutor/a de transició escola/treball

 Pedagog/a   Psicopedagog/a
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ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ NO REGLADA

PROGRAMES I MATERIALS EDUCATIUS
Ocupacions relacionades

9. Tècnic/a  de disseny  i producció de programes i materials  

     educatius

 10. Tècnic/a d’assessorament de programes i materials  

       educatius

11. Tècnic/a de desenvolupament i avaluació de programes i  

        materials  educatius

ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ REGLADA

ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

Ocupacions relacionades

12. Inspector/a educatiu

13. Tècnic/a d’educació

14. Tècnic/a d’educació especial

DIRECCIÓ, COORDINACIÓ I ASSESSORAMENT

Ocupacions relacionades

15. Coordinador en gestió de qualitat. Norma ISO 9001:2000

16. Director/a de centres de cicles formatius

17. Director/a de centres d’ensenyament a distància

18. Director/a de centres d’educació infantil

19. Director/a de centres instituts d’educació secundària

20. Director/a de departaments universitaris

DOCÈNCIA BATXILLERAT

Ocupacions relacionades

21. Cap d’estudis

22. Professor/a d’assignatures d’àrees que li són pròpies

DOCÈNCIA EN CICLES FORMATIUS

Ocupacions relacionades

23. Cap d’estudis

24. Professor/a CF GM en atenció sociosanitària

 

25. Professor/a CF GS en animació sociocultural

26. Professor/a CF GS en educació infanti

27. Professor/a CF GS en intervenció sociocomunitària

DOCÈNCIA SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Ocupacions relacionades

28. Cap d’estudis

29. Professor/a d’educació especial

30. Professor/a de reforç escolar

31. Professor/a de serveis a la comunitat

32. Tutor/a de transició escola/treball

DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

Ocupacions relacionades

33. Professor/a EU de Pedagogia

34. Professor/a EU de Psicologia

 35. Professor/a EU de Psicopedagogia

 36. Professor/a EU d’Educació Infantil

 37. Professor/a EU d’Educació Primària

 38. Professor/a EU d’Educació Social

ENSENYAMENT A DISTÀNCIA

Ocupacions relacionades

39. Professor/a d’ensenyament a distància en àrees que 

       li són pròpies

40. Tutor/a de programes d’ensenyament a distància 

 Pedagog/a   Psicopedagog/a
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ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ REGLADA

EQUIPS D’ASSESSORAMENT PLURIDISCIPLINARIS

Ocupacions relacionades

41. Tècnic/a d’assessorament pedagògic

42. Tècnic/a d’assessorament psicopedagògic

INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

Ocupacions relacionades

43. Membre equip d’investigació universitària

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

Ocupacions relacionades

44. Orientador/a d’educació secundària obligatòria

45. Orientador/a d’educació secundària postobligatòria

46. Orientador/a universitari/ària

PROGRAMES I MATERIALS EDUCATIUS

Ocupacions relacionades

47. Tècnic/a d’equips en el disseny, elaboració, producció             

       i avaluació de materials educatius

48. Tècnic/a en assessorament de programes i materials      

      educatius

ÀMBIT DE L’ESPORT

ASSESSORAMENT PEDAGÒGIC

Ocupacions relacionades

49. Assessor/a de programes d’educació esportiva

 

50. Consultor/a de programes d’educació esportiva

51. Consultor/a de temes relacionats amb el joc motriu

ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC

Ocupacions relacionades

52. Assessor/a sobre aspectes relacionats amb el 

      comportament

53. Assessor/a sobre rendiment esportiu

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE PROGRAMES D’EDUCACIÓ ESPORTI-

VA Ocupacions relacionades

54. Coordinador/a d’equips professionals interdisciplinaris en      

      l’àmbit esportiu

55. Coordinador/a pedagògic/a de tècnics esportius

56. Director/a d’escoles d’iniciació esportiva

57. Director/a i/o coordinador/a de programes d’educació  

       esportiva

58. Director/a de programes i activitats relacionats amb el joc  

       motriu

DISSENY, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE PROGRAMES

Ocupacions relacionades

59. Tècnic/a de disseny, producció, desenvolupament i  

        avaluació de programes educatius

FORMACIÓ DE TÈCNICS ESPORTIUS

Ocupacions relacionades

60. Formador/a d’activitats relacionades amb el joc motriu

61. Formador/a de formació permanent 

62. Formador/a de formadors de tècnics d’esport

63. Investigador/a pedagògic/a en l’àmbit de l’esport

 Pedagog/a   Psicopedagog/a
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ÀMBIT DE LA JUSTÍCIA

ASSESSORAMENT PEDAGÒGIC

Ocupacions relacionades

64. Assessor/a de programes de reinserció sociolaboral

65. Coordinador/a d’equips pedagògics d’intervenció

66. Pedagog/a i psicopedagog/a d’equips tècnics de mesures  

        alternatives

67. Tècnic/a pedagògic/a i/o psicopedagògic/a de centres de  

        justícia juvenil

DISSENY, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE PROGRAMES

Ocupacions relacionades

68. Tècnic/a de disseny, implementació i avaluació de       

        programes de reinserció sociolaboral

69. Tècnic/a d’assessorament de programes de reinserció       

        sociolaboral

PROGRAMES I ACTUACIONS EN CENTRES PENITENCIARIS

Ocupacions relacionades

70. Coordinador/a de programes en centres penals d’adults

71. Coordinador/a de programes en centres tutelats de   

        menors

72. Tècnic/a d’intervenció de programes en centres tutelats  

        de menors

73. Tècnic/a d’intervenció programes reinserció adults

ÀMBIT DE LA MEDIACIÓ

MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES

Ocupacions relacionades

74. Mediador/a àmbit empresarial

75. Mediador/a àmbit penal

76. Mediador/a àmbit comunitari

77. Mediador/a escolar

78. Mediador/a familiar

79. Mediador/a intercultural

ÀMBIT DE NOVES TECNOLOGIES I MITJANS DE COMUNICACIÓ I/O AUDIOVISUALS

ASSESSORAMENT EN EL DISSENY, DESENVOLUPAMENT I/O AVALU-

ACIÓ DE PROGRAMES EDUCATIUS AMB SUPORT NTIC (ON-LINE I 

OFF-LINE) - Ocupacions relacionades

80. Assessor/a pedagògic de programes educatius   

       multimèdia (en línia i fora de línia) 

81. Consultor/a de programes educatius multimèdia 

       (en línia i fora de línia)

CINEMA I  PRODUCCIONS EDUCATIVES MULTIMÈDIA

Ocupacions relacionades

82. Director/a i productor/a de pel·lícules d’interès pedagògic

83. Tècnic/a d’equips multidisciplinaris de disseny, 

        elabora ció, producció, utilització i avaluació de 

       programes educatius multimèdia

 Pedagog/a   Psicopedagog/a

 Pedagog/a   Psicopedagog/a



28 COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA 29

ÀMBIT DE NOVES TECNOLOGIES I MITJANS DE COMUNICACIÓ I/O AUDIOVISUALS

DISSENY, ELABORACIÓ, PRODUCCIÓ I AVALUACIÓ D’EI-

NES, MATERIALS I RECURSOS TECNOLÒGICS (EN LÍNIA I 

FORA DE LÍNIA) - Ocupacions relacionades

84. Pedagog/a i/o psicopedagog/a d’equips multidisciplinaris  

       de disseny, elaboració, producció i avaluació d’eines i 

       materials tecnològics

EDITORIAL

Ocupacions relacionades

85. Assessor/a de textos adaptats al currículum escolar

86. Director/a i/o coordinador/a de seccions d’edicions  

        pedagògiques

87. Formador/a d’implementació en el currículum escolar de  

        textos i materials didàctics

88. Tècnic/a d’equips de disseny, elaboració, producció i 

        avaluació de libres de text del currículum escolar    

89. Tècnic/a d’equips multidisciplinaris en el disseny,            

        elaboració, producció i avaluació d’edicions educatives 

ESPAIS VIRTUALS D’ENSENYAMENT FORMAL I NO 

FORMAL (EN LÍNIA I FORA DE LÍNIA)

Ocupacions relacionades

90. Dinamitzador/a de plataformes virtuals d’aprenentatge

91. Director/a i/o coordinador/a de plataformes virtuals  

        d’aprenentatge

92. Disseny, elaboració, producció i avalució de plataformes  

        virtuals d’aprenentatge

93. Formador/a d’ensenyament virtual en àrees de la seva  

        especialitat

94. Tècnic/a en equips multidisciplinaris de disseny, elabora- 

       ció , producció i avaluació de materials pedagògics

95. Tutor/a i/o orientador/a d’ensenyaments virtuals 

      d’aprenentatge 

JOGUINES ELECTRÒNIQUES (VIDEOJOCS)

Ocupacions relacionades

96. Assessor/a pedagògic/a en joguines electròniques

97. Consultor/a en joguines electròniques

98. Tècnic/a de disseny, elaboració, producció,   

        desenvolupament i avaluació de joguines electròniques

PREMSA ESCRITA: DIARIS I REVISTES

Ocupacions relacionades

99. Articulista revistes especialitzades

100. Articulista seccions pedagògiques de diaris i revistes

101. Director/a i/o coordinador/a seccions pedagògiques de  

          diaris i revistes

99. Articulista de revistes especialitzades

100. Articulista de seccions pedagògiques de diaris i revistes

101. Director/a i/o coordinador/a de seccions pedagògiques  

          de diaris i revistes

105. Director/a i/o coordinador/a de programes de la societat  

          de la informació

106. Tècnic/a de programes de la societat de la informació

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT

Ocupacions relacionades

ÀMBIT DE LES ORGANITZACIONS

ASSESSORAMENT I DESENVOLUPAMENT

Ocupacions relacionades

107. Assessor/a de polítiques de RRHH

 

108. Consultor/a de recol·locació

109. Tècnic/a de desenvolupament professional

102. Director/a i/o productor/a programes educatius

103. Tècnic/a disseny, producció, desenvolupament i avalua- 

          ció de programes educatius

104. Tècnic/a en equips multidisciplinars en programes edu- 

          catius per la ràdio i/o televisió

RÀDIO I TELEVISIÓ

Ocupacions relacionades
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ÀMBIT DE LES ORGANITZACIONS

DIRECCIÓ, GESTIÓ I ORGANITZACIÓ

Ocupacions relacionades

110. Coordinador/a en gestió de la qualitat

111. Coordinador/a en gestió del coneixement

112. Coordinador/a d’equips de professionals

113. Coordinador/a del pla de comunicació interna i externa

114. Director/a d’àrea o departament RRHH i/o formació

115. Sotsdirector/a d’àrea o departament RRHH i/o formació

116. Tècnic/a en gestió de la qualitat

117. Tècnic/a en gestió del coneixement

118. Tècnic/a mitjà en prevenció de riscos laborals

119. Tècnic/a superior en prevenció de riscos laborals

DISSENY I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

Ocupacions relacionades

120. Tècnic/a en anàlisi de perfils professionals

121. Tècnic/a de selecció de personal

DISSENY I GESTIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I CANVI

Ocupacions relacionades

122. Coordinador/a del pla de formació de l’empresa

123. Formació de formadors

124. Formador/a d’habilitats de comunicació, de   

          desenvolupament, creixement personal… 

125. Tècnic/a de formació 

ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I L’OCUPACIÓ

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE PROGRAMES

Ocupacions relacionades

126. Coordinador/a de programes de promoció econòmica

          i ocupació

127. Director/a de programes promoció econòmica i   

          ocupació

128. Coordinador/a en gestió de la qualitat

129. Coordinador/a en gestió del coneixement

130. Coordinador/a d’equips de professionals

131. Coordinador/a del pla de comunicació interna i   

          externa

132. Director/a d’àrea o departament de promoció   

          econòmica

133. Director/a d’entitats de promoció econòmica i/o   

          ocupació

134. Tècnic/a en gestió de la qualitat

135. Tècnic/a mig en prevenció de riscos laborals

136. Tècnic/a superior en prevenció de riscos laborals

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE PROGRAMES

Ocupacions relacionades

EMPRESES D’ECONOMIA SOCIAL

Ocupacions relacionades

137. Director/a i/o coordinador/a Centres Especials de Treball

138. Pedagog/a i/o psicopedagog/a equips multidisciplinars  

          CETs

ESTUDI I PROSPECCIÓ MERCAT DE TREBALL

Ocupacions relacionades

139. Dinamitzador/a d’espais de recursos per a la recerca 

        de feina

140. Tècnic/a en anàlisi de perfils professionals

141. Tècnic/a d’intermediació laboral

142. Tècnic/a de prospecció del mercat de treball

 Pedagog/a   Psicopedagog/a
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ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I L’OCUPACIÓ

FORMACIÓ I TREBALL

Ocupacions relacionades

143. Coordinador/a de programes de formació

144. Director/a de cases d’oficis

145. Director/a d’escoles taller

146. Director/a de tallers d’ocupació

147. Formació de formadors

148. Formador/a en àrees d’habilitats sociolaborals, 

        desenvolupament, comunicació, creixement personal…

149. Formador/a en àrees instrumental, bàsica i/o 

        complementària

150. Tècnic/a de formació

151. Tècnic/a de desenvolupament professional

152. Tècnic/a d’orientació i inserció laboral

153. Tècnic/a d’orientació professional

ORIENTACIÓ LABORAL I PROFESSIONAL

Ocupacions relacionades

ÀMBIT DE LA SALUT

154. Director/a i/o coordinador/a de programes a infants 

        i adolescents malalts

155. Director/a i/o coordinador/a de programes d’educació  

         sanitària

156. Director/a i/o coordinador/a programes de formació de     

         formadors

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ

Ocupacions relacionades

157. Tècnic/a d’assessorament de programes educatius

158. Tècnic/a de disseny, producció, desenvolupament i 

        avaluació de programes educatius de prevenció   

          sanitària

DISSENY, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE PROGRAMES

Ocupacions relacionades

EDUCACIÓ SANITÀRIA

Ocupacions relacionades

159. Formador/a de professionals en educació sanitària

160. Tècnic/a d’educació sanitària de mares adolescents

161. Tècnic/a d’educació sanitària de població en risc

PROGRAMES EDUCATIUS PER A INFANTS I ADOLESCENTS MALALTS

Ocupacions relacionades

162. Tècnic/a d’educació d’hospitalització de llarga durada 

        d’infants i adolescents

163. Tècnic/a d’educació d’infants i adolescents amb 

        malalties cròniques

ÀMBIT DELS SERVEIS PERSONALS

ATENCIÓ A LA FAMÍLIA

Ocupacions relacionades

164. Pedagog/a de l’equip de la institució col·laboradora d’integració familiar

165. Pedagog/a dels equips dels serveis d’atenció a les famílies (SAF)

166. Tècnic/a de processos d’estudi, selecció i formació de famílies sol·licitants d’acolliment i adopció

 Pedagog/a   Psicopedagog/a

 Pedagog/a   Psicopedagog/a
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ÀMBIT  DELS SERVEIS PERSONALS

ATENCIÓ A LA GENT GRAN

Ocupacions relacionades

167. Coordinador/a de serveis de teleassistència

168. Director/a i coordinador/a de casals de gent gran

169. Director/a i coordinador/a de centres geriàtrics

170. Dissenyador/a i coordinador/a d’activitats   

          socioestimulatives

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

Ocupacions relacionades

171. Director/a de centres d’acollida

172. Pedagog/a de l’equip d’atenció a la infància 

        i l’adolescència (EAIA)

173. Pedagog/a i/o psicopedagog/a de centres d’acollida

ATENCIÓ A PERSONES AMB DISMINUCIONS FÍSICA I/O PSÍQUICA

Ocupacions relacionades

174. Director/a i coordinador/a de centres de dia per a   

          persones amb disminució psíquica i/o física

175. Director/a i coordinador/a de centres ocupacionals per a

        persones amb disminució psíquica i/o física

176. Pedagog/a i/o psicopedagog/a d’equips   

          multidisciplinaris d’atenció a persones amb disminució

ATENCIÓ I PREVENCIÓ DE LA DROGADICCIÓ

Ocupacions relacionades

177. Coordinador/a de programes de prevenció i/o atenció de 

       drogodependències

178. Formador/a de professionals en àrees de reeducació i 

        habilitats socials

179. Pedagog/a i equips multidisciplinaris de prevenció, 

       atenció i reinserció de drogodependències

180. Psicopedagog/a d’equips multidisciplinaris de   

          prevenció, atenció i reinserció de drogodependències

181. Tècnic/a de disseny, producció, implementació i avaluació 

          de programes de prevenció de drogodependències

182. Tècnic/a de disseny, producció, implementació i avaluació  

          de programes de reinserció d’exdrogodepenents

ÀMBIT SOCIOCULTURAL I SOCIOEDUCATIU

183. Assessor/a de programes socioculturals i/o programes 

        socioeducatius

184. Consultor/a de programes socioculturals i/o programes  

         socioeducatius

ASSESSORAMENT PEDAGÒGIC D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

Ocupacions relacionades

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EN EL LLEURE

Ocupacions relacionades

185. Coordinador/a d’activitats extraescolars

186. Coordinador/a d’intercanvis de desenvolupament

187. Coordinador/a de menjador escolar

188. Coordinador/a de programes d’educació ambiental

189. Director/a de camps de treball

190. Director/a de casals infantils i juvenils

191. Director/a de colònies infantils i juvenils

 Pedagog/a   Psicopedagog/a
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DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

Ocupacions relacionades

192. Director/a i/o coordinador/a d’activitats socioculturals  

          d’associacions sense afany de lucre

193. Director/a i/o coordinador/a d’activitats socioculturals  

         en biblioteques

194. Director/a i/o coordinador/a d’activitats socioculturals  

          en casals de joves

195. Director/a i/o coordinador/a d’activitats socioculturals  

          en centres cívics

196. Director/a i/o coordinador/a d’activitats socioculturals  

          en museus

197. Director/a i/o coordinador/a d’activitats socioculturals  

         d’organitzacions no governamentals

ÀMBIT SOCIOCULTURAL I SOCIOEDUCATIU

DIRECCIÓ, GESTIÓ I COORDINACIÓ D’ENTITATS NO LUCRATIVES

Ocupacions relacionades

198. Coordinador/a en gestió de la qualitat

199. Coordinador/a en gestió del coneixement

200. Coordinador/a d’equips de professionals

201. Coordinador/a del pla de comunicació interna i externa

202. Director/a d’entitats d’activitats socioeducatives

203. Director/a d’entitats no lucratives

204. Tècnic/a de gestió del coneixement

205. Tècnic/a en gestió de la qualitat d’entitats socioculturals  

          i socioeducatives

206. Tècnic/a mitjà en prevenció de riscos laborals

207. Tècnic/a superior en prevenció de riscos laboralsDISSENY, PRODUCCIÓ, IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ DE PROGRAMES

Ocupacions relacionades

208. Tècnic/a de disseny, producció, implementació i   

          avaluació de programes de cooperació internacional

209. Tècnic/a de disseny, producció, implementació i avaluació  

          de programes de desenvolupament comunitari

210. Tècnic/a de disseny, producció, implementació i   

          avaluació de programes socioculturals

211. Tècnic/a de disseny, producció, implementació i   

          avaluació de programes socioecològics

212. Tècnic/a de disseny, producció, implementació i   

          avaluació de programes socioeducatius

FORMACIÓ DE PROFESSIONALS EN ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES

Ocupacions relacionades

213. Formador/a de desenvolupament d’activitats de lleure

214. Formador/a de directors/es de lleure infantil i juvenil

215. Formador/a d’educador/es en educació ambiental

216. Formador/a de monitors/es de lleure infantil i juvenil



32 COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA 33

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

AA.VV. (1997) Experiències i realitats del 

pedagog en l’àmbit laboral. Barcelona. ACP. 

Associació Catalana de Pedagogs.

APILC (2002) Perfil Professional del tècnic/a 

d’ocupació. Barcelona. Associació de 

Professionals de la Inserció Laboral de 

Catalunya. Document d’estudi. 

BENEDITO, V i MILLAN, MD (1986) Els 

llicenciats en Pedagogia per la Universitat de 

Barcelona. Barcelona. PPU.

BORDAS, I (coord) e altri (1995) Les sortides 

professionals del llicenciat en pedagogia. 

Barcelona. Universitat de Barcelona.

BORSA DE TREBALL DEL COPEC (2005) 

Informe Ofertes difoses BT 2004. Barcelona. 

Col·legi de Pedagogs de Catalunya. 

Vocalia de Promoció Professional. 

Document intern.

CABRERA, F; MILLAN, MD i 

ROMANS, M (coord) (2001) Formació 

a les organitzacions: Un camp obert als 

professionals de la pedagogia. Barcelona. 

Publicacions de la Universitat de 

Barcelona.

JIMÉNEZ, C  i  POY, S (2003 ?) La inserció del 

pedagog en el mercat de treball. (Informe final). 

Tarragona.

MILLAN, MD e altri (1990) Noves activitats 

professionals per als pedagogs. Barcelona. 

Institut Català de Noves Professions. 

Generalitat de Catalunya. 

MILLAN, MD (1995) Estudi proposta per afavorir 

i potenciar la inserció professional dels pedagogs/

gues en la formació professional continuada. 

Barcelona. Institut Català de Noves 

Professions. Generalitat de Catalunya.

NAVÍO, A (2005) Las competencias 

profesionales del formador, una visión desde 

la formación continua. Barcelona. Editorial 

Octaedro, SL.

RIERA, J. (2003)  Ponència “La tasca 

professional del pedagog/psicopedagog 

en els diferents àmbits professionals 

d’actuació”, de les 1res Jornades del Col·legi 

de Pedagogs de Catalunya (14/06/2003). 

Educació i Xarxa, núm 0. Barcelona. COPEC.

SALMERON GONZÀLEZ, C (2003) Àmbits 

d’intervenció del pedagog/a i psicopedagog/a. 

Barcelona. Col·legi de Pedagogs de 

Catalunya, document intern.

VILLA, A (2004) Ponència “La adaptación 

de las titulaciones de Pedagogía y Educa-

ción Social”, de les II Jornades del Col·legi 

de Pedagogs de Catalunya (27/11/2004). 

www.pedagogs.org

CONSULTES EN LÍNIA

EDUCAWEB  “Qué estudiar >> Educación, 

formación y humanidades” 

Llicenciatura de Pedagogia

Llicenciatura de Psicopedagogia

www.educaweb.com/esp/servicios/

pprofesionales/pptemas.asp?tipus=&tem

a=E20&par=

 [consultes: octubre 2005]

EDUCAWEB “Seccions >> Guía de Nuevas 

profesiones” Profesiones de la forma-

ción, la información y la comunicación 

www.educaweb.com/esp/secciones/

seccion.asp?sec=33&op=1 

[consultes: octubre 2005]

DURSI “Què vols treballar i perquè?”  

Pedagogia <http://www10.gencat.net/

dursi/generados/catala/universitats/

sortides_professionals/1340_1080_

102.html  > [Consultes: agost 2005]

DURSI “Què vols treballar i per 

què?”  Psicopedagogia <http:

//www10.gencat.net/dursi/generados/

catala/universitats/sortides_

professionals/1340_1080_106.html >

[Consultes: agost 2005]

INFOJOBS “Carpeta de consejos” < http:

//www.infojobs.net/cr.cfm > 

[Consultes: setembre 2005]

INFOJOBS “Ofertes: Educación-Forma-

ción. Servicios Sociales – ONGs. Con-

sultoría – Asesoria. Recursos Humanos 

– Personal. Tecnologia – Formación” < 

http://www.infojobs.net > 

[Consultes: agost 2005]

LABORIS  “Elegir Profesión”  <http://

www.laboris.net/Static/ca_profesion.aspx 

> [Consultes: setembre 2005]

LABORIS “Encuentra trabajo: Recursos 

Humanos. Educación Formación. Cali-

dad. Investigación y desarrollo/ciencias. 

< http://www.laboris.net >  [Consultes: 

juliol 2005]

MONSTER “Buscar trabajo:Recursos 

Humanos/Selección. Deportes y Ocio. 

Dirección General. Editorial e Imprenta. 

Enseñanza. Gestión de proyectos. Gobi-

erno y Administración Pública. Investi-

gación y Desarrollo. Servicios de Consul-

toría    <http://buscartrabajo.monster.es/

european/ > [Consultes: juliol 2005]

Recull i elaboració a càrrec de:

Sra. Rosa Rodríguez i Gascons, vocal de Promoció Professional: del Col.legi de Pedagogs de Catalunya

Llicenciada en Pedagogia

Tècnica d’orientació professional i inserció laboral



34 COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA 35

Els col·laboradors del COPEC informen

A-S Total, la millor cobertura de 
salut per als col·legiats
La Mútua General de Catalunya i el Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya 
van signar el passat 13 de juny de 2003 un acord de col·laboració per tal que 
els seus col·legiats i els seus familiars accedeixin a l’àmplia gamma d’asse-
gurances de l’entitat en unes condicions especials. D’entre totes elles, la més 
destacada és l’assegurança d’assistència sanitària  A-S Total.

L’assegurança A-S Total es pot considerar la millor cobertura de la Mútua per diversos 

motius:

1) És l’única assegurança d’assistència sanitària que:

- Dóna cobertura de reembossament per a totes les pròtesis.

- Autoritza i cobreix els ingressos hospitalaris indicats per metges aliens al seu quadre 

mèdic.

- Assumeix el cost del tractament complet de la cirurgia refractiva a partir d’un 

determinat nombre de diòptries.

- Cobreix els nous fàrmacs antineoplàsics amb efecte citostàtic.

- Cobreix la medicació antiemètica i protectora gàstrica que acompanya el tractament 

amb citostàtics, per tal de mitigar els seus efectes secundaris.

- Ofereix una cobertura de fins a 42.000 € per a tractaments amb noves tecnologies 

que no puguin ser realitzats per cap metge o centre dels que formen part del quadre 

facultatiu.

- Incorpora, sense cost, una pòlissa dental a la seva cobertura.

- Realitza un reconeixement mèdic gratuït.

2) És de les comptades assegurances d’assistència sanitària que:

- Cobreix les proves diagnòstiques relacionades amb l’esterilitat i la infertilitat, així com 

el tractament de la infertilitat.

- Incorpora la cobertura del 100% de les quotes, durant 1 any, als fills menors de 18 

anys, en cas de mort d’un dels pares, sempre que sigui mutualista.

- Cobreix la psicologia clínica i té concertats preus especials per a psicoteràpia i per a 

especialitats de medicina alternativa practicades per metges.

- No dóna de baixa ningú per excés de sinistralitat.

3) I, a més:

- Dóna, com a cobertura especial per als pedagogs i altres col·legiats professionals, la 

possibilitat de gaudir de lliure elecció de ginecòleg i pediatre.

- Sistemàticament, incorpora a la seva cobertura noves tecnologies, tant diagnòstiques 

com terapèutiques.

La signatura del conveni, doncs, entre la Mútua General de Catalunya i el Col·legi Oficial 

de Pedagogs de Catalunya permetrà als col·legiats i als seus familiars, no només tenir 

al seu abast la millor cobertura d’assistència sanitària de la Mútua com és A-S Total, 

sinó que podran accedir a tota la resta d’assegurances d’Indemnització Salut i de Vida 

i Accidents.
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Assessorament i gestió de la relació 
amb l’Administració
Alejandro Berea Castejón
alejandroberea@berea-abogados.com

BEREA ASESORAMIENTO Y GESTION, S.L.
Tel. 93 451 88 11

Els col·laboradors del COPEC informen

Actualment, l’assesorament de l’advocat i del gestor administratiu és fonamental, tant per 

al particular com per a la petita o mitjana empresa. Perquè a més de ser experts, estàn 

legalment facultats per sol·licitar, promoure i gestionar tot tipus d’actuacions davant de 

qualsevol òrgan de l’Administració. Estudiem, analitzem i contrastem minuciosament 

cada cas, fins a trobar les solucions més ràpides i avantatjoses per a cada problema. 

Sense pèrdues ni demores. 

No hem d’oblidar que l’exercici de l’activitat de pedagogia i psicopedagogia ens obliga 

a mantenir una relació amb l’Agència Tributària, l’Ajuntament i la Tresoreria General de 

la Seguretat Social.

El nostre despatx té l’equip de professionals necessaris per facilitar-vos aquestes 

relacions amb l’Administració i us ofereix:

- Assesorament integral en el moment d’iniciar l’activitat, ja sigui com a persona física o 

a través d’una societat, cooperativa, etcètera.

- Assesorament laboral: contractes de treball des del punt de vista de l’empresari i del 

treballador, Seguretat Social en règim general i en règim d’autònoms, altes i baixes, 

incapacitat laboral, etcètera.

- Impostos: impost sobre el valor afegit (IVA), retencions com a professionals, pagaments 

a compte de la renda, IRPF, societats, etcètera.

- Assesorament legal en la planificació de l’activitat.

- I en general, assesorament a la persona, física o jurídica, sobre qualsevol assumpte 

legal, fiscal o comptable.

Sovint ens aturem a l’hora d’emprendre nous projectes en sorgir-nos una gran quantitat 

de dubtes sobre les obligacions fiscals, administratives, comptables i laborals a què ens 

obliga el nou projecte. Estem a la vostra disposició per ajudar-vos a aclarir aquests 

dubtes.

Berea Asesoramiento y Gestión, S.L. col·labora amb el COPEC des dels seus inicis com a 

col·legi professional, amb la il·lusió i la confiança de poder ser útil als seus col·legiats en 

els aspectes legals de l’exercici de la professió de pedagog i psicopedagog.
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La revolució de la banca a distància 
a l’abast del pedagog

La revolució tecnològica, accelerada en els últims trenta anys, ha permès multiplicar 

exponencialment el nombre de transaccions fins a fer-les pràcticament instantànies i, 

molt important, des de qualsevol lloc i sense intermediaris. Això ha permès traslladar el 

principi del “serveixi’s vostè mateix” als productes bancaris, que al seu torn s’han multi-

plicat també en nombre i sofisticació. A més, l’abaratiment de costos de tot el procés ha 

posat el sistema a l’abast pràcticament de tothom.

Amb la universalització de la presència dels ordinadors a les empreses, als negocis i a 

les llars ha començat el veritable desenvolupament de la banca a distància, també ano-

menada “el banc a casa” (home banking) o banca electrònica. Una ulterior extensió del 

sistema ha estat possible gràcies als ordinadors portàtils i als telèfons mòbils (ara ja amb 

accés a Internet) que doten l’usuari d’independència total. L’àmplia difusió dels caixers 

automàtics és el complement perfecte de la banca electrònica. 

L’autoservei bancari transformarà els usos de l’oficina tradicional i alliberarà el personal 

de tasques rutinàries per dedicar-se més a assessorar els clients i fer més tasca comer-

cial. Sempre hi ha qüestions que l’usuari dels serveis financers necessita tractar perso-

nalment per raons de complexitat o de negociació, perquè no tot es pot estandarditzar 

o simplement perquè les persones no podem prescindir del tracte amb altres persones 

en temes que ens són importants. 

Una qüestió ja resolta és la seguretat, gràcies a claus numèriques i a diferents nivells d’ac-

cessibilitat, en el cas de les empreses, a més del certificat digital (o signatura electrònica) 

que equival a tots els efectes a la signatura tradicional en la validació dels contractes.

Aquestes noves eines estan disponibles per als pedagogs i les seves famílies i la seva 

ràpida introducció està garantida gràcies a l’increment de productivitat que permeten. 

Informar-se de preus i condicions des d’una pantalla, comparar i contractar immediata-

ment un dipòsit, un préstec, una assegurança, consultar saldos o canviar les condicions de 

pagament d’una targeta de crèdit, fer una transferència o pagar la nòmina dels empleats, 

comprar accions o fer aportacions a un pla de pensions és ara molt més àgil i senzill que 

mai. I tot això, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, fins i tot en dies festius, amb 

una completa confidencialitat i seguretat, i amb els comprovants impresos a l’instant.

El Banc Sabadell ha estat pioner en aquest camp a Espanya des dels inicis de la seva in-

formatització ja fa més de trenta anys. Ho va ser quan va introduir el servei de l’extracte 

diari dels comptes; amb el primer servei de banca telefònica FonoBanc; amb els servei 

de banca a distància per a empreses InfoBanc; amb la seva entrada decidida a Internet 

i capdavanter també amb les primeres proves de la signatura electrònica. 

Tots aquests serveis estan a l’abast dels membres del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, 

mitjançant l’acord de col·laboració signat amb Tecnocredit i Banc Sabadell. Per més infor-

mació podeu contactar amb la Secretaria del Col·legi, o directament a qualsevol oficina 

de  SabadellAtlántico.

Els nous serveis de 
banca electrònica 
estan a l’abast dels 
membres del 
Col·legi de Pedagogs 
de Catalunya.
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Normes de publicació

1  Títol: concís, ha de donar una idea 

dels continguts de l’article.

2  Autor/s: nom i cognoms, càrrec pro-

fessional, adreça electrònica de contacte.

3  Resum: síntesi per informar del què 

es tractarà a l’article. Màxim 300 caracters 

amb espais o 50 paraules.

Paraules clau: paraules que identifiquin de 

què tracta l’article. Màxim 7 paraules.

4  Text: Arial 12, interlineat senzill, màxim 

18.400 caracters amb espais o 2.800 paraules.

5  Subtítols: el text ha de presentar un 

subtítol cada vegada que introdueixi un 

nou punt de vista o tema. El subtítol ha 

de ser una idea-resum del que ve a con-

tinuació. Subtítol: màxim 70 caracters amb 

espais o 10 paraules.

6  Imatges: s’ha d’incloure, en la mesura 

del possible, imatges relacionades en for-

mat digital, amb la màxima resolució.

7  Referències bibliogràfiques: les corres-

ponents a l’American Psicological Associa-

tion (APA) o a la norma ISO 690 (TERMCAT).

Disposeu d’una 
plantilla word 
amb les normes 
de publicació, a 
la nostra web: 
www.pedagogs.org

8  Referències web: és interessant d’in-

cloure referències de webs a l’article on 

continuar informant-se sobre el tema.

Envieu el vostre text en format elec-
trònic amb imatges en alta resolució 
a: revista.eix@pedagogs.org

assumpte: proposta de publicació

Responsable: Vocalia de Comunicació 

En rebre l’article, s’enviarà avís de 
rebuda a l’autor. Si es decideix la 
publicació de l’article, es comunicarà 
la previsió de dates de publicació a 
la revista. 

La revista no es farà responsable 
del contingut dels articles, tot i que 
aquests seran revisats pel Comitè 
Científic. Si hi ha alguna modificació, 
ho comunicarà a l’autor i, si escau, ho 
consensuarà amb ell abans de la seva 
publicació.

1

2
3

5

4

6
7

8

Educació I Xarxa (EIX) és la revista oficial 
del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
A la revista es publiquen els articles que provenen de les conferències i/o  ponències 

de les jornades, com també el Premi Assaig Pedagògic del Col·legi i aquells articles i/o 

treballs originals relacionats amb la vessant teòrica i amb la pràctica de la professió de 

la pedagogia i/o la psicopedagogia.
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El Copec estrena web! 

Connecteu-vos a la nova web del Col·legi, hi trobareu una nova ma-
nera d’estar informats i podreu accedir de manera ràpida i senzilla 
a cadascun dels serveis que el Col·legi de Pedagogs de Catalunya 
ofereix al seus col·legiats! 

Connecta’t al Col·legi!
Www.pedagogs.org




