EL PEDAGOG/ I EL PSICOPEDAGOG/A
I ELS CONTEXTOS D’EXERCICI PROFESSIONAL
La Pedagogia és la Ciència de l’Educació i els seus professionals, el PEDAGOG/A i el
PSICOPEDAGOG/A, són els experts/tes en processos educatius i formatius al llarg i ample de la
vida. Tant en l’atenció directa, com en la direcció i coordinació com en la recerca, l’anàlisi,
innovació, disseny i avaluació.
Allà on es doni el fet educatiu és on te raó de ser el PEDAGOG/A i PSICOPEDAGO/GA: família,
escola, comunitat, treball. cultura, lleure,... professionals compromesos amb el seu temps,
innovadors, creatius, reflexius i socialment competents.
Els Pedagogs/gues i Pedagogs/gues, com a professionals essencials per a la societat, son
activistes i motor per al canvi social mitjançant l’educació, contribuint en l’assoliment de societats
més justes, més equitatives i inclusives.
PEDAGOGIA I CONTEXT EDUCACIÓ FORMAL
Entenent aquest context com el de la l’educació obligatòria, post obligatòria i superior; orientació
educativa, vocacional, professional i acadèmica; orientació familiar; diversitat i inclusió; diagnòstic
pedagògic; formació de formadors... i tot el que estigui relacionat amb pedagogia i educació
reglada en totes les seves etapes, nivells i les especialitats pedagògiques que li donen suport.
Ja sigui dins del Sistema Educatiu o en Gabinets Pedagògics/Psicopedagògics, Consultories o
Empreses de Serveis Educatius, així com programes i projectes vinculats a les Regidories
d’Educació dels Ajuntaments (Pla Educatiu d’Entorn, Ciutats Educadores...)
Educació obligatòria i post-obligatòria
Educació superior
Diversitat i Inclusió
Orientació educativa, vocacional i acadèmica
Diagnòstic Pedagògic
SISTEMA EDUCATIU

Família i Escola
Mediació Escolar
Pedagogia Hospitalària
Serveis Educatius
Educació Local I Comunitària
Formació d’Adults
Transició Escola-Treball

FORMACIÓ

Formació de formadors
E-learning
Aplicacions i jocs educatius
Continguts i materials didàctics
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TICS I MAS MÈDIA

Programes audiovisuals educatius
Educació digital: pantalles i xarxes socials
Avaluació i Qualitat
Transferència del Coneixement

CENTRES EDUCATIUS

Espais educatius no lectius
Recerca i Innovació

PEDAGOGIA I CONTEXT SOCIAL
S’entén aquest context des de la perspectiva pedagògica d’atenció a les persones dins dels
àmbits socioeducatiu, sociolaboral i sociosanitari dels serveis socials especialitzats: infància i
adolescència, persones en risc d’exclusió (drogodependències, disminució física, psíquica o
sensorial, salut mental, mesures judicials, violència de gènere...), gent gran, cooperació i
voluntariat, mediació, esport, lleure i oci, cultura...
Així com l’àmbit de la salut abordant la prevenció, l’atenció a infants i adolescents, llurs famílies i
voluntariat, la intervenció amb persones de totes les edats en l’aprenentatge de noves conductes i
relacions socials i familiars per causes congènites o sobrevingudes.
Infància, Adolescència i Família
Adopció i Acolliment
Gent Gran
Diversitat Funcional
ATENCIÓ A LES PERSONES

Inserció Sociolaboral
Risc d’Exclusió
Abús i Violència
Diagnòstic Pedagògic
Migració i Asil
Igualtat i Equitat de gènere
Drogodependències i Addiccions
Salut Mental
Diversitat psíquica

SALUT

Educació del comportament
Educació per la Salut
Educació Emocional
Pedagogia del dol i de la cura
Pedagogia Terapèutica
Joventut i Cultura
Lleure i Oci
Joc i Joguina

SOCIOEDUCATIU I
SOCIOCULTURAL

Educació Ambiental
Formació de monitors
Participació cultural
Participació Comunitària
Creences i ètica
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Voluntariat Social
COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT

Educació i Desenvolupament
Aprenentatge Servei
Peritatge Pedagògic

JUSTÍCIA

Reinserció Social i Educativa
Serveis a la Comunitat
Familiar

MEDIACIÓ

Comunitària
Intercultural

PEDAGOGIA I CONTEXT LABORAL I EMPRESA
Aquest context comprèn l’àmbit de l’ocupació (orientació i inserció laboral i orientació professional),
gerstió de persones en les organitzacions (selecció i promoció, prevenció riscos laborals,
dinamització equips, qualitat, comunicació interna...), gestió del coneixement (transferència,
qualitat, investigació, innovació), formació (plans de carrera, necessitats formatives, programes...),
responsabilitat social, benestar i cura de les persones (benestar emocional i clima saludable,
conciliació treball-familiar-personal, equitat de gènere...).
I suport a l’emprenedoria dels pedagogs/gues i psicopedagogs/gues.

ORGANITZACIONS

OCUPACIÓ

CONSULTORIA

Gestió de persones
Gestió i Transferència del Coneixement
Avaluació i Qualitat
Prevenció de Riscos Laborals
Conciliació i Igualtat
Responsabilitat Social
Mediació a l’Empresa
Orientació Professional
Oientació d'Inserció Laboral
Formació per l’Ocupació
Prospecció d’Empreses i Gestió Borsa de Treball
Programes de Treball i Formació
Empresa i Emprenedoria
Formació Continua
Gestió de la Formació
Gestió de Projectes
Estudis i Recerques
Assessorament i Qualitat Pedagògica
Comunity Manager

#copec20anys
Teixint camins amb Pedagogia.
Educació, Transformació, Benestar
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