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 LLOC TREBALL 
PERFIL I FUNCIÓ CONTEXT SISTEMA EDUCATIU CONTEXT SOCIAL CONTEXT EMPRESARIAL 

DOCENT 

 Impartir formació 

 Actualitzar els coneixements i 

l’adquisició del competències dels 

destinataris. 

 Detectar necessitats, elaborar 

plans de formació, gestionar 

recursos, participar en el disseny, 

elaborar material didàctic,... 

 Aplicar metodologies 

educatives/formatives pròpies de 

la societat de la informació a 

diferents col·lectius i contextos. 

 

Professor  de secundària (IES), de 

formació professional (CFGM i CFGS), 

d’universitat (presencial i virtual). 

Formador del Pla de Formació del 

Professorat (ICE)..  

En Instituts (unitats especials Aula 

d’Acollida, USEE), centres formació 

professional, Centres Música, Escola 

d’Arts..., Universitats (matèries que li 

són pròpies, a les facultats de 

Formació del Professorat, 

de Pedagogia), en Instituts de Ciències 

de l'Educació (ICE) i en altres 

institucions de formació permanent. 

 

Educador (Formador/Educador/ de monitors, 

d’educadors especialitzats...) 

En escoles d’educadors, d’esplais, de formació 

d’escoltes, d’animació sociocultural, en centres de 

recursos per al temps lliure.  

Centres de natura, Centres d’educació ambiental, 

centres Esports. 

Penitenciaris, Centres residencials d’acció 

educativa (CRAE), Centres residencials 

d’educació intensiva (CREI), Centres Oberts, 

centres acolliment, Centres educatius de justícia 

juvenil (centres DGAIA), centres disminucions 

psíquiques i minusvalideses, centres col·lectius en 

risc social, centres atenció addiccions, dones 

maltractades, d’educació per la salut, centres 

tercera edat. 

Centres de inserció sociolaboral: Formació de 

Persones Adultes, programes garantia social. 

 

Formador de formadors, de 

desenvolupament professional, 

d’autoocupació. 

Centres de formació especialitzats. 

Centres e-learning 

Departaments de formació  en 

organitzacions públiques (locals, 

autonòmiques...)   i privades (petita i 

mitjana empresa) 

Cases d’oficis, escoles tallers, centres 

ocupacionals, unitats de promoció 

econòmica, sindicats, patronats, col·legis 

professionals, gremis. 

 

ORIENTADOR/ INSERTOR 

(Tècnic d’ocupació) (Tècnic 

d’orientació) (Tècnic d’intermediació 

laboral) (Tècnic de prospecció) 

(Tècnic de gestió de la formació) 

 Determinar  la posició d’una 

persona i l’encaminar-la a la 

direcció que ha de seguir. 

 Ser un agent o promotor 

d’ocupació que ofereix eines amb 

itineraris personalitzats de 

formació, programes per potenciar 

les possibilitats d’ocupabilitat del 

usuari. 

 

 

Orientador personal, acadèmic, 

professional, a l’ESO, Batxillerat, FOL 

(Formació i Orientació Laboral en Cicles 

Formatius i Batxillerat. Atenció a la 

Diversitat i a la Universitat.  

EAP, Instituts, Universitats, Gabinets 

Psicopedagògics 

 

 

 

Orientador familiar, laboral per col·lectius 

vulnerables (tercera edat, joves i infants risc exclusió, 

immigrants, etc.) 

Orientador laboral, professional 

Borsa de Treball, ETT, Oficines 

d’Ocupació, de Re col·locació, 

departament de RRHH 

Porta 22. Barcelona Activa. Gencat.cat. 

Unidata. Feina UB 
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DISSENYADOR 

/PLANIFICADOR DE 

PROCESSOS D’ENSENYAMENT 

- APRENENTATGE 

 Dissenyador de programes, 

projectes i actuacions 

educatives/formatives adequades a 

les característiques de les 

persones, grups i organitzacions 

en diferents contextos i recursos 

(tecnològics....)  

 Diagnosticar, aplicar i avaluar  

processos educatius/formatius 

 

Dissenyador /  planificador projectes, 

programes i actuacions educatives 

(estratègies i metodologia), avaluar 

processos, etc... 

Centres educatius, gabinets 

psicopedagògics, aula hospitalària 

Dissenyador projectes, programes i actuacions 

educatives (estratègies i metodologia) 

Centres socioculturals i temps lliure, centres 

formació adults, centres tercera edat, centres 

lúdics o cívics, centres esports, centres 

disminucions psíquiques i minusvalideses, equips 

atenció infància i adolescència, Penitenciaris, 

etc.... 

Dissenyador projectes, programes i 

actuacions formatives (estratègies i 

metodologia) eines e-learning... 

Empresa, centres formació 

especialitzats, centres e-learning... 

COORDINADOR/GESTOR/TÈC

NIC 

 Posar en contacte diversos centres, 

programes, projectes, persones i 

recursos pedagògics amb la 

finalitat de treballar per uns 

objectius comuns, sent capaç de 

tractar la complexitat 

 Aplicar sistemes de gestió a les 

organitzacions educatives i 

formatives /ISO, EFQM, RSC...) 

 Projectes europeus, docència 

virtual, metodologies d’E – A, 

gestió del coneixement, 

programes de formació específica, 

de recol·locació, de plans de 

comunicació interna,  

 

Cap d’estudis, coordinadors pedagògics,  

coordinadors de pràctiques 

A Instituts, d’escoles de Primària, 

d’Infantil, Escoles Bressol, Aules 

docència virtual.  

Aules hospitalàries 

 

Coordinador, gestor,  

Tècnic Projectes i iniciatives de desenvolupament 

humà sostenible, de serveis personals, d’educació 

especial, de joventut, d’immigració, agent d’igualtat 

Serveis d’atenció famílies, CDIAP. 

Centres Especials de Treball, unitats docents als 

centres de Justícia juvenil, centres tutelats de 

menors,  penitenciaris, UEC, CRAE,CREI,  

EAIA, centres educatius de la DGAIA. 

Centres d’adults, Programes de Garantia Social. 

Projectes culturals i patrimonials, Museus ,Casals, 

esplais, centres cívics, ludoteques, biblioteques, 

ONGs, granges escoles, escoles de natura, 

d’interpretació medioambiental, centres 

d’educació ambiental, centres  activitats 

socioculturals i temps lliure, esport... 

 

 

Coordinador, gestor 

Centres de formació especialitzats, 

departaments de formació públics 

(local, autonòmics, estatals) privats 

(petita, mitjana i gran empresa) altres 

organitzacions (sindicats, col·legis 

professionals) , àrees de Promoció 

econòmica i ocupació, televisió,... 

Tècnic de riscos laborals, de selecció de 

personal, de recerca de feina  
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DIRECTOR 

 Analitzar les organitzacions 

educatives – formatives com a 

sistemes complexos 

 Facilitar processos de canvi en les 

persones, els grups i les 

organitzacions 

 Diagnosticar necessitats 

educatives/formatives i línies 

d’actuació futura. 

Director centres  

Centres educació infantil, centres de 

secundària, de centres de formació 

professional, de departaments 

universitaris, de centres 

d’ensenyament a distància. 

 

Director 

En àrees d’educació, serveis socials, personals i 

culturals (en administracions públiques i 

privades) 

Ajuntaments (centre de temps lliure, centre de 

formació per a la dinamització sociocultural...) 

Tercera edat, Justícia juvenil 

Director 

Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya (oficina de 

cooperació educativa i científica) 

Àrea o departament RRHH (personal) 

i/o formació. 

Seccions  pedagògiques d’editorials, 

diaris i revistes o de programes 

educatius de TV o ràdio. 

 

ASSESSOR, CONSULTOR 

PEDAGÒGIC 

 Actuar com a consultor en 

educació – formació 

 Donar suport i assistència a les 

organitzacions i a les persones 

Assessor  

Instituts, Escoles infantil i primària, 

Universitat, Formació Professional 

I en gabinets especialitzats o serveis 

educatius (EAP, CRP, ELIC, etc.) 

 

Assessor pedagògic en associacions i entitats, 

activitats de caràcter socioeducatiu i cultural, de 

benestar personal. 

EAIA, Centres d’Educació Especialitzades 

(justícia...), CDIAP, etc. 

Museus, centres de cultura. 

Activitats socioculturals i temps lliure, esports, 

centres lúdics, etc. Educació ambiental 

Centres d’Inserció sociolaboral, Escoles d’Adults. 

Tercera edat, Immigració...  

Consultor, assessor  

Empreses, Consultories, Ajuntaments, 

Consells Comarcals, Recursos Humans, 

Centres de Formació Ocupacional, de 

formació Continuada, Centres 

d’inserció laboral. 

Centres elaboració material didàctic 

(Editorials, noves tecnologies, Mitjans 

comunicació…) 

Centres e-learning  

CREADOR / PRODUCTOR/ 

EMPRENEDORIA 

 Productor de serveis,  recursos, 

entorns d’aprenentatge  

educatius/formatius adequats als 

col·lectius, incloent les Tic,s 

 

Creador de materials educatius, 

programes didàctics 

En centres d’elaboració de materials 

educatius o serveis educatius (CRP, 

CREDV, CREDA, SEEM, SETDIC...) 

 

creador de programes i recursos  

programes educació esportiva, educació sanitària, 

educació ambiental, socioculturals i temps lliure, 

educació per la mobilitat, etc.  

Emprenedoria social (dins del tercer sector) 

 

Productor, creador de programes 

educatius, programes educatius amb 

mitjans tecnològics. 

En empreses de serveis (consultories, 

d’activitats extraescolars, d’itineraris 

educatius....).  

En empreses de producció de materials 

(editorials, de software educatiu) 

Emprenedoria empresa 
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MEDIADOR 

 Contribuir a les relacions 

interpersonals i a la resolució de 

conflictes 

Mediador escolar 

Centres educatius 

Mediador familiar, comunitari, de l’àmbit penal, salut 

(Mediador socioeducatiu i cultural, mediador en 

processos d’integració social) 

Centres socioeducatius o socioculturals, centres 

justícia juvenil... 

Mediador empresarial 

Empresa 

INVESTIGADOR 

 Investigar i ser crític en la recerca 

actual 

Membre equip investigació 

ICES, Universitats, Fundacions  

 

 

Membre Parc Científic 

 

ANALISTA D’INFORMACIÓ 

EDUCATIVA 

 Extreu l’essència de tot tipus de 

documents i la sintetitza per fer-la 

assequible a persones que 

necessiten estar informades per 

prendre decisions relacionades 

amb educació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAMITZADOR EDUCATIU  

 Activar espais, zones, edificis, 

projectes 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓ 

 Advertir a algú d’alguna cosa per 

millorar la qualitat de vida de la 

societat: prevenció del consum de 

drogues, d’accidents, d’estrès... 

 

 

 

Programes prevenció sanitària  

 

 

AVALUADOR/INSPECTOR 

 Participar en programes validant 

la fiabilitat, viabilitat, 

adequació,... 

 Avaluar aprenentatges per 

determinar el seu impacte 

Inspector educatiu 

Agències d’avaluació (ANECA, 

AQU,...), Consell d’avaluació, 

escoles,...  Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya (Inspector del servei tècnic) 

 Agències privades d’Avaluació 

 

 

 

 


