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COPEC 

De: Rosa Rodríguez Gascons, presidenta del Col·legi Oficial de Pedagogs de 
Catalunya. 

Data: 12 d'abril de 2021. 

El Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC) és una corporació 
professional de Dret Públic, reconeguda per la Llei 14/2001 del Parlament de 
Catalunya, i amb capacitat plena per al compliment de les seves finalitats. 

Es el referent professional de la professió pedagògica i la veu dels pedagogs/gues i 
psicopedagogs/gues, davant estaments públics i privats i la societat. 

El COPEC, promou la.col·laboració i la participació amb la societat per treballar des de 
la pedagogia per una educació catalana, inclusiva, equitativa i de qualitat. 

El Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, acull, promou i defensa una professió 
consolidada, que es renova contínuament, que evoluciona i s'adapta als canvis i 
necessitats de les persones (infants, joves, adults, gent gran ... ) i de la societat. 

Amb pedagogs/gues i psicopedagogs/gues compromesos que creuen en l'educació 
com l'eina que pot fer un mon més just, més solidari, més equitatiu i més respectuós 
amb els drets fonamentals i valors universals. 

La revisió del Consell Escolar de Catalunya era quelcom molt esperat pel Col·legi 
Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC). 

Des de la creació del COPEC, el 2002, aquest Col·legi te demanada l'entrada més que 
legítima al Consell Escolar de Catalunya, una demanda sostinguda en el temps que ha 
fet davant dels Consellers i Conselleres que han ostentat la responsabilitat del 
Departament d'Educació i dels presidents i presidentes del Consell Escolar de 
Catalunya. 

Ens hem pogut reunir i fer la demanda personalment amb el Sr. Pere Darder el 2007, 
amb el Sr. Ferran Ruiz el 2014, i posteriorment amb el Sr. Lluís Font, el 2016, amb una 
entrevista pendent demanada el 2018 a la presidenta actual del CEC, Sra. Anna Simó. 

Tant al Sr. Ruiz com al Sr. Font vam tenir ocasió de lliurar el document ''PERQUÈ EL 
COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA HAURIA DE FORMAR PART DEL 
CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA", on dèiem que: 

"( ... ) estar la voluntat d'aportar la vàlua del Col·legi de Pedagogs a totes aquelles 
Institucions educatives que, com a entitat pedagògica que representem un gran 
col·lectiu il·lusionat i disposat a treballar pel fet educatiu, és coherent que hi formem 
part." 

Tòt i no no formar-hi part, el COPEC, ha participat en el Consell Escolar de Catalunya 
en aquells espais que ha tingut oportunitat, com les Jornades de Reflexió del CEC i el 
projecte ARA ÉS DEMÀ , liderat el CEC, en el que el COPEC hi va participar amb 
profundes reflexions i propostes sobre el Sistema Educatiu i la necessitat del paper 
fonamental pedagog/a en la transformació que el projecte posada sobre la taula. 
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És per això que expressem la nostra satisfacció per aquesta consulta pública sobre 
"avantprojecte de llei de Composició del Consell d'Educació de Catalunya (CEC)", amb 
el que estem molt d'acord. 

l, tot i que ja ho hem fet, aprofitem per demanar, altra cop, la incorporació del 
COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE CATALUNYA al CEC. 

Objectius de l'entitat 

Promoure la professió i la tasca dels professionals, considerant als pedagogs/gues i 
psicopedagogs/gues agents de canvi mitjançant l'educació i la formació, a l'ample i al 
llarg de la vida. 

Vetllar per a què l'activitat professional de la pedagogia, s'ajusti als interessos de la 
ciutadania. Tenint cura de l'ètica i la bona praxis professional. 

Representar els interessos generals de la professió pedagògica a Catalunya. 

Defensar la llibertat i dignitat de pedagogs/gues i psicopedagogs/gues i la professió, 
allà on es vulneri. 

Ordenar l'exercici de la professió pedagògica a Catalunya, sent el COPEC l'organisme 
amb competències per a regular la professió i elevar-ho als estaments corresponents. 

_Incentivar la qualitat pedagògica, a través de la formació continua i el creixement 
professional, amb activitats formatives, espais de reflexió, _assessorament, supervisió i 
intercanvi d'experiències. 

Promoure la col·laboració i la participació amb entitats i institucions, públiques i 
privades 

Actuacions de l'entitat 

El Col·legi de Pedagogia de Catalunya desenvolupa actuacions pròpies i en 
col·laboració amb entitats públiques i privades amb les qui manté relacions, per donar 
cumpliment a les seves finalitats i objectius: 

Campanyes de suport a la pedagogia i a l'educació: com per exemple aquest 2020- 
2021 "Fem Pedagogia", "Pedagogia del Confinament", "Ara Pedagogia", "Ambaixadors 
de la Pedagogia" "Orientacions pedagògiques per a tothom". 

La veu del COPEC, manifestos, posicionaments i comunicats relacionats amb la 
pedagogia, amb l'educació i amb els valors universals i drets fonamentals, amb un 
total de 12 manifestacions durant el 2020: 
https://www.pedagogs.cat/menu2.asp?n2=169&i=ca 

Seminaris formatius i informatius al voltant de les especialitats pedagògiques i 
prisocpedagògiques dels professionals de la pedagogia i organitza actes anualment · 
del Dia de la Dona, Dia de la Mediació, Dia de l'Educació, Dia del Docent. Dia de 
Infància. Jornades pedagògiques, Presentació de Llibres, Festa de la Pedagogia 

També coorganitza periodicament el Congrés de Serveis Socials Bàsics i 
Especialitzats (CEESC-COPC-TSCAT-COPEC). Congrés de Polítiques Educatives 
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(Consejo de Colegios de Pedagogia). Jornades Cicle lnfancia (COPC-CEESC 
COPEC-TSCAT- ENTITATS) 

Espais de participació del COPEC: Consell General de Serveis Socials, Impuls FP, 
Observatori Igualtat de Gènere, lntercol·legial Catalana, Aliança Educació 360, 
Observatori dels Drets dels Infants, Federació de Moviments de Renovació 

. Pedagògica. 

· Forma part del Cens d'entitats per al foment de la llengua catalana del Departament de 
Cultura. 

És entitat signatària del Pacte contra la Segregació Escolar promogut pel Síndic de 
Greuges i el Departament d'Educació, participant de la Comissió de Seguiment i de 
comissions d'Experts. 

Edita una revista anuament: Educació i Xarxa: https://www.pedagogs.cat/reg/ca/239 i 
promou COPEC EDICIONS, des de fa 2 anys: 
https://www.pedagogs.cat/menu2.asp?n2=257&i=ca 

Promou el Premi d'Assaig Pedagògic Federic Company i Franquesa, de caràcter 
binaual que va per la X edició, i dès del 2021 el Premi del Consell Social "Pedagogia i 
Objectius de Desenvolupament Sostenible". Des del 2017 promou el Guardó al millor 
Treball de Final de Grau de Pedagogia de cada universitat catalana. 

Composició de l'entitat 

El Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, s'estructura eri una JUNTA DE 
GOVERN, órgan executiu amb 11 membres, on a més de la PRESIDÈNCIA, 
VICEPRESIDÈNCIA, SECRETARIA l TRESORER, estan rèpresentats les VOCALIES 
TERRITORIALS de Lleida, Tarragona i Girona, tenint així representació a tot el territori 
català, així mateix també estan representades les VOCALIES PROFESSIONALS, que 
representen els 3 àmbits d'intervenció professional del PEDAGOG/A: Escola, Social i 
Empresa. 

Te constituïda la COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA, amb 7 membres, que vetlla per la 
deontologia i la bona praxis professional, donant resposta a la ciudatania i defensant al 
professional de la pedagogia. 

Com a òrgan assessor te el CONSELL SOCIAL que consta de 12 membres, on a més 
de la PRESIDENTACIA, estan representades les universitats catalanes i els ex- 
presidents/tes del Col·legi. · 

' Com a espais de participació col·legial i generadors de coneixements estan les 
COMISSIÓNS de Pedagogia Sòcial, Pedagogia i Escola i Pedagogia i Empresa i els 
GRUPS DE RECERCA de Mediació, de Pedagogia i Salut i d'Altes Capacitats i 
Atenció a la Diversitat. 

El Col·legi compta a més amb una XARXA D'EXPERTS/TES, format per col·legits/des 
de diferents especialitatds pedagògiques ipsicopedagògiques, en aquest moment en 
són 15, que col·laboren a donar resposta a demandes de representació que arriben al 
COPEC. 
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Dades: (núm. Associats i altres) 

El COPEC compta a 30 d'abril de 2021 amb 1.395 col·legiats/des i estudiants 
afiliats/des 

El seu pressupost anual oscila entre els 160.000 i els 180.000 euros i la seva 
sustentació econòmica, tot i ser una corporació amb funcions públiques delegades, és 
al 95% de les quotes dels col·legiats i col·legiades. El 5% restant són de serveis 
formatius i pedagògics, així com una subvenció directa anual de 4000 euros de la 
Diputació de Barcelona. 

Disposa d'una Seu Social a Barcelona i seus territorials en espais compartits a Lleida, 
Girona i Tarragona. 

Compta amb una secretaria tècnica amb dos pedagogs/g_ues contractats laboralment 
per a la gestió tècnica del Col·legi. La resta de col·legiats/des que col·laboren en el 
COPEC com la Junta, el Consell Social, la Comissió de Deontologia, la Xarxa 
d'Experts i les Comissions i Grups, ho fan de forma altruïta i voluntària, dedicant el seu 
temps personal al COPEC i a la promoció de la PEDAGOGIA. 

A nivell de dades i accions, durant el 2020 s'han desenvolupat 15 accions 
formatives/informatives, de diferents temàtica, amb un total de 300 participants 
(col·legiats i no col·legiats) i un total de 47 hores i 67 ponents. S'han fet un total de 58 
intervencions en els Mitjans de Comunicació, de la ma de 22 col·legiats/col·legiades 
que han representat el COPEC i els Grups de Recerca durant el 2020 han fet un total 
de 22 trobades i participacions telemàtiques amb un total de 42 participants. 

· La BORSA DE TREBALL del COPEC, adreçada a pedagogs/gues i 
psicopedaqoqs/ques, ha gestionat un total de 212 ofertes privades i convocatòries 
públiques (amb un total de 751 de llocs de treball) 

COPEC rebut pel president del Consell Escolar de Catalunya 
https:_//www.pedagogs.cat/reg/ca/2219 

Aportació Institucional a les XXIV Jornades de CONSESCAT 
https://www.pedagogs.cat/reg/ca/2131 Jornada de Reflexió a Lleida 
https://www.pedagogs.cat/reg/ca/1739 

APORTACIÓ INSTITUCIONAL AL DEBAT "ARA ÉS DEMÀ" 
https://www.pedagogs.cat/reg/ca/3381 

Adequació de la denominació i de la representació de la comunitat educativa en 
l'actual composició del CEC. 

El canvi.de denominació proposat és molt encertat en quant a què abasta l'educació 
en el seu sentit més ampli, tant dins com fora de l'escola, abordant de forma integral 
l'educació dels infants i adolescents, atès que com tots sabem el fet educatiu es dona 
arreu on es desenvolupa l'infant i el jove: l'escola -dins i fora de l'horari lectiu-, en la 
família, en el lleure i activitats extraescolars, en la comunitat. .. 
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