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EL PEDAGOG AMB UNA MICA D’HUMOR... 

Educadora, animadora,  
Orientadora, diseñadora, 
formadora, investigadora, 
asesora, comunicadora.... 

Pues ponga 
“PEDAGOGA” que  

es lo mismo 



UNA MICA DE SERIETAT... EL PEDAGOG... 

És un expert en sistemes i processos educatius i la 

seva formació el capacita pel desenvolupament de les 

següents FUNCIONS: 

 

 ANALITZAR aspectes que conformin situacions 

educatives en diferents contextos formatius. 

 DISSENYAR programes, accions i projectes 

adaptats als contextos analitzats. 

 Realitzar un SEGUIMENT I AVALUACIÓ als 

programes, accions i projectes dissenyats i 

implementats per cada context educatiu. 

 

 



FUNCIONS QUE EL PEDAGOG DESENVOLUPA EN 3 

GRANS CONTEXTOS: 

CONTEXT 

EDUCATIU 

CONTEXT 

SOCIAL 

CONTEXT 

EMPRESA 



CONTEXT EDUCATIU 

 Imparteix programes reglats 

 Dona suport a l’educació formal 

 Imparteix programes reglats específics 

 

 

 ÀMBITS INTERVENCIÓ I FUNCIONS 
 

Professional de l’educació que treballa en el context de 

l’ensenyament reglat, en tasques de direcció, de 

formació, coordinació i de suport a l’acció educativa, en 

general.  



 

 

PERFILS ÀMBIT EDUCATIU 

•Docent o professor secundària, FP, Universitats... 

•Assessor pedagògic 

•Orientador personal, acadèmic i professional. 

•Coordinador o especialista d'aules hospitalàries. 

•Assessor en gabinets especialitzats. 

•Dissenyador de materials educatius. 

•Director o gestor de centres. 

•Investigació educativa 

•Inspecció educativa 

•Etc... 



CONTEXT SOCIAL 

 Promou integració sociolaboral 

 Potencia cohesió social 

 Promou benestar persones 

 Gestió cultural 

ÀMBITS D’INTERVENCIÓ I FUNCIONS  

  

Professional de l'educació que procura optimitzar 

activitats conductes dinàmiques, problemàtiques,  

col·lectives i individuals, en àmbits d'educació no 

formal. Es pot especialitzar en el lleure i l'animació 

sociocultural, l'educació especialitzada, l'educació de 

persones adultes, etc. 



•Educador 

•Director i tècnic en educació, serveis socials, 

personals, culturals i de justícia.  

•Director i tècnic de centres socioeducatius i culturals.  

•Assessor pedagògic en associacions i entitats de 

caràcter socioeducatiu i cultural. 

•Director i gestor de projectes i iniciatives de 

desenvolupament humà sostenible. 

•Mediador socioeducatiu i cultural. 

•Etc... 

 

 

PERFILS ÀMBIT SOCIAL 



CONTEXT EMPRESARIAL 

 Gestió de persones 

 Formació 

 Elaboració recursos educatius i formatius 

ÀMBITS D’INTERVENCIÓ I FUNCIONS  

 

Professional de l'educació que desenvolupa la seva 

tasca en una organització de producció de béns o de 

serveis, actuant com a empresari o assalariat. 

Bàsicament pretén promoure i donar resposta a les 

necessitats educatives de la societat, ja sigui oferint 

activitats, elaborant materials o desenvolupant 

processos formatius. 



 

PERFILS ÀMBIT EMPRESARIAL 

•Gestor, tècnic i formador.  

•Direcció de centres de formació i departaments 

formació empreses. 

•Orientador professional i laboral. 

•Productor i assessor pedagògic en editorials.  

•Gestor de projectes culturals i patrimonials. 

•Dissenyador de programes educatius amb mitjans 

tecnològics.  

•Assessor pedagògic en mitjans de comunicació. 

•Etc. 



EN DEFINITIVA, EL PEDAGOG POT SER: 

 DOCENT 

 ORIENTADOR / INSERTOR 

 DISSENYADOR / PLANIFICADOR PROCESSOS E-A 

 COORDINADOR / GESTOR / TÈCNIC 

 DIRECTOR  

 ASSESSOR / CONSULTOR PEDAGÒGIC 

 CREADOR / PRODUCTOR / EMPRENEDOR 

 INVESTIGADOR 

 ANALISTA D’INFORMACIÓ 

 AVALUADOR /INSPECTOR 

 PREVENCIÓ 

 

 



TAULA REDUIDA 

 



UN PEDAGOG/A POT TREBALLAR: 
Professió Àmbit Educatiu Àmbit Social Àmbit Empresa 

Docent Professor 

(Instituts 

secundària, FP, 

Universitat)  

Educador de 

monitors i educadors 

especialitzats 

(escoles educadors 

esplais, escoltes, 

centres educació 

especialitzada...) 

Formador de 

formadors 

(empreses, centres 

ocupacionals, 

col.legis 

professionals, etc.) 

Orientador / 

insertor 

Orientador 

personal, 

acadèmic, familiar 

(Instituts, 

universitat, 

gabinets) 

Orientador familiar, 

laboral per col.lectius 

vulnerables  

(centres infants i 

adolescents risc 

social, etc.) 

Orientador laboral, 

professional 

(oficines ocupació, 

ETT, departament 

RRHH, etc.) 

Dissenyador 

/ planificador 

Dissenyador 

programes... 

(centres 

educatius, aula 

hospitalària, etc.) 

Dissenyador 

programes... 

(centres lleure i 

lúdics, centres 

tercera edat, etc.) 

 

Dissenyador 

programes... 

(centres formació 

especialitzada, 

empresa, etc.) 

 



UN PEDAGOG/A POT TREBALLAR: 

Professió Àmbit 

Educatiu 

Àmbit Social Àmbit Empresa 

Coordinador 

/ gestor / 

tècnic 

Cap 

d’estudis, 

coordinador 

pedagògic, 

etc.  

(Instituts, 

escoles, aules 

hospitalàries, 

etc.) 

Coordinador, gestor 

(serveis atenció familiar, 

sanitaris, centres 

especials treball, centres 

adults, justícia, DGAIA, 

casals, esplais, etc.) 

Tècnic Projectes de 

serveis personals, 

d’educació especial, de 

joventut, d’immigració, 

agent d’igualtat 

Coordinador, gestor 

(centres formació, 

departaments 

formació públics i 

privats), ONGs, etc. 

Tècnic Riscos 

laborals, selecció 

personal, recerca 

feina. 

Director Centres 

educatius 

 

Àrees educació, serveis 

socials, personals i 

culturals (en l’àmbit 

públic i privat) 

Departaments 

ensenyament, àrees 

o departaments 

RRHH, seccions 

pedagògiques a 

editorials, revistes... 



UN PEDAGOG/A POT TREBALLAR : 

Professió Àmbit Educatiu Àmbit Social Àmbit Empresa 

Assessor / 

consultor 

pedagògic 

En Instituts, 

formació 

professional, 

escoles, universitat, 

ICE i gabinets 

especialitzats (EAP, 

CRP, ELIC, etc.) 

Assessor pedagògic 

en associacions i 

entitats, activitats de 

caràcter 

socioeducatiu i 

cultural, de benestar 

personal. (EAIA, 

lleure, museus, 

escoles adults, etc.) 

Consultor, assessor 

en empreses, 

consultories, centres 

formació 

ocupacional, etc. 

Creador / 

productor / 

emprenedor

ia 

Materials educatius 

en centres 

d’elaboració de 

materials (CRP, 

CREDV, CREDA, 

SEEM, SEETDIC...) 

Emprenedoria social 

dins del tercer 

sector. 

Materials educatius 

en empreses de 

serveis 

(extraescolars, 

activitats), de 

producció (editorials, 

software, joguines) 

 

Emprenedoria 



UN PEDAGOG/A POT TREBALLAR: 

Professió Àmbit Educatiu Àmbit Social Àmbit Empresa 

Mediador Mediador 

escolar  

(Centres 

educatius) 

Mediador 

comunitari, 

familiar, penal i 

salut 

Mediador 

empresarial 

-Investigador 

 

-Analista 

d’informació 

educativa,  

 

-Prevenció 

 

-Avaluador / 

inspector 

 

ICEs, 

fundacions, 

universitat 

 

 

 

 

Agències 

d’avaluació 

(ANECA, AQU, 

etc.) 

Departament 

Ensenyament 

(Inspector) 

 

 

 

 

 

Programes 

prevenció sanitària 

(drogodependències

…) 

 

Parc científic 

 

 

 

 

 

 

Agències privades 

avaluació.  



TAULA SENCERA 

 

TAMBÉ DISPONIBLE EN PDF 

A: 

https://drive.google.com/file/d/0B_3BSv1jIOS1SUd

GRERkbjhlbnc/edit?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B_3BSv1jIOS1SUdGRERkbjhlbnc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_3BSv1jIOS1SUdGRERkbjhlbnc/edit?usp=sharing










ALTRES MANERES DE 

VEURE-HO I 

CLASSIFICAR... 



CONTEXTOS I ÀMBITS D’INTERVENCIÓ COPEC 

Educació 

reglada 

Educació 

no reglada 

Salut 
Serveis 

socials 
Sociocultural 

i 

socioeducatiu 
Esport 

Organitzacions 

Editorials 

NTIC i Mass Media 

CONTEXT EDUCATIU 

FORMAL 

CONTEXT 

SOCIAL 

CONTEXT 

EMPRESARIAL 

Justícia 

Promoció econòmica i 

ocupació 



UN PEDAGOG/A POT TREBALLAR PER A: 

SECTOR PÚBLIC  AUTOOCUPACIÓ    SECTOR PRIVAT  

Professor   Tècnic  

Muntar el seu 

propi negoci 

PER COMPTE ALIENA? 
PER COMPTE 

PRÒPIA? 

Àmbit de l’educació: 

Formal: Instituts i universitats 

privades 

Gabinets psicopedagògics, 

Àmbit social/sanitari: 

Residències d’avis, centres salut 

mental, … 

Escoles d’esplai, granges escoles,  

Àmbit d’empresa: 

Formació a empreses, editorials, 

dissenys de webs, prevenció 

laboral..  

Tipus d’administracions: 

• Local 

• Autonòmica 

• Estatal 

• Europea 

• del Món 

Tipus de centres: 

• Instituts, Universitats 

• Museus 

• Presons 

• Centres de recerca 

• Serveis d’orientació  

• EAPs 

•…  



UN PEDAGOG/A POT TREBALLAR DE: 

SECTOR PÚBLIC  AUTOOCUPACIÓ    SECTOR PRIVAT  

Professor   Tècnic  

Especialista 

de la teva 

pròpia idea! 

PER COMPTE ALIENA? 
PER COMPTE 

PRÒPIA? 

Àmbit de l’educació: 

Professor, 

coordinador/assessor 

pedagògic, dissenyador 

materials educatius… 

Àmbit social 

Director centres sòcio-

educatius, assessor 

pedagògic centres culturals, 

coach, mediador… 

Àmbit d’empresa: 

Formador d’empreses, 

assessor d’organització de 

continguts de web… 

•Secundària 

• Cicles 

Formatius 

• Universitat 

• Director de 

centre 

• Orientador / 

inseridor laboral 

• Assessor 

pedagògic  

• … 



VEIEM ALGUNS 

EXEMPLES? 



EXEMPLES PROFESSIONS TOTA LA VIDA... 



EXEMPLES PROFESSIONS EMERGENTS... 



PER MÉS INFORMACIÓ I DETALL... 

 

 Perfils i àmbits del 

pedagog al COPEC 

http://www.pedagogs.cat/p

erfils2.asp 

 

 

 Web universitat pedagogia 

http://www.ub.edu/pedagogia/queoferim/grau/grau_ped

agogia/ 

 

http://www.pedagogs.cat/perfils2.asp
http://www.pedagogs.cat/perfils2.asp
http://www.ub.edu/pedagogia/queoferim/grau/grau_pedagogia/
http://www.ub.edu/pedagogia/queoferim/grau/grau_pedagogia/


PER MÉS INFORMACIÓ I DETALL... 

 Àmbits i funcions 

http://www.pedagogs.cat/re

g.asp?id=427&i=ca 

 

 

 Sortides professionals del 

pedagog. Revista eix. Rosa 

Rodríguez. 

http://www.pedagogs.cat/do

c/eix-6.pdf. pàg. 48 

 

 

http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=427&i=ca
http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=427&i=ca
http://www.pedagogs.cat/doc/eix-6.pdf
http://www.pedagogs.cat/doc/eix-6.pdf
http://www.pedagogs.cat/doc/eix-6.pdf
http://www.pedagogs.cat/doc/eix-6.pdf


PER MÉS INFORMACIÓ I DETALL... 

 La tasca professional del 

pedagog/psicopedagog en 

els diferents àmbits 

d’actuació 

http://www.pedagogs.cat/d

oc/revista2006_0.pdf  

 pàg. 20 

 

 

  

 Taula penjada al 

campus 

 

 

http://www.pedagogs.cat/doc/revista2006_0.pdf
http://www.pedagogs.cat/doc/revista2006_0.pdf


PRIMERS DESCOBRIMENTS 

 Heu descobert alguna professió que no coneixieu?  


