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Pedagogs catalans, balears, italians i portuguesos creen una
federació europea per projectar la seva activitat

19/07/2007 18:01

BARCELONA, 19 de juliol (EUROPA PRESS)
Associacions de pedagogs de Catalunya, les Balears, Itàlia i Portugal, han
constituït la Federació Europea de Professionals de la Pedagogia (FEPP), per
projectar la seva activitat i promoure els seus espais professionals
d'intervenció.
Segons ha informat el Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC), la FEEP
apareix en un "moment oportú", perquè s'està dibuixant el nou mapa de
titulacions en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior per a la
unificació de criteris dels estudis universitaris dels països membres. En
aquest marc, la federació pretén ser un referent professional.
Així, segons COPEC, la FEPP suposarà una "projecció europea i, en un
futur, internacional de la professió pedagògica que és present en tots els
àmbits", en què els professionals "desenvolupen les funcions
d'organització, coordinació i innovació, anàlisis i investigació", entre altres.
L'acte de constitució, que es va fer en el COPEC el passat 30 de juny,
respon a una reunió de fa dos anys en què les diferents entitats van definir
un perfil professional, les seves competències i els punts principals del seu
codi deontològic.
A l'assemblea constituent de la FEPP van assistir-hi l'Associació Nacional de
Pedagogs Italians (ANPE), el Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia
de les Illes Balears (COPPIB) i l'Associació Nacional de Llicenciats en
Ciències de l'Educació de Portugal (ANALCE).
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