Col·legi oficial de Geòlegs de Catalunya

Funcions del col·legi professional
1. Representar oficialment els interessos dels/les col·legiats/des a les

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

diferents institucions públiques i privades, així com regular l'exercici de la
professió.
Acomplir i fer acomplir als col·legiats/des les lleis generals i especials.
Vetllar per l'ètica professional i el respecte als drets dels ciutadans
(segons un codi deontològic)
Millorar les condicions dels/les professionals.
Promocionar i defensar els/les professionals, evitar intrusismes, la
precarietat laboral …
Tenir un bon contacte amb l'administració, les universitats, les
institucions.
Tenir un punt de trobada i reflexió amb persones de la nostra professió.
Mantenir una llista de col·legiats/des susceptibles a ser designats per fer
peritatges en judicis.
Estar informat/da de tota l'actualitat relacionada amb la geologia.
Crear una revista - butlletí… que sigui una cadena de transmissió entre
l'agenda política, mediàtica i el món professional.
Crear informació i fons documental.
Promoure la formació permanent i reciclatge dels/les col·legiats/des,
mitjançant màsters, diplomes, seminaris, jornades, conferències, fòrums.
Creant punts de trobada i intercanvi d'informació.
Els recents llicenciats, quan acaben la carrera tenen el gran dubte de
com començar a treballar. Els hi oferirem informació a través d'internet
(pàgina web…) i del correu postal, explicant com col·legiar-se, tenir una
borsa de treball i oferta de cursos, oferir material didàctic d'interès, tenir
una biblioteca virtual, fer publicacions tècniques periòdiques, assolir
descompte a empreses col·laboradores, informar dels drets i obligacions
dels col·legiats, assessorar com preparar el CV, fer entrevistes…
Crear una comissió de Plans d'estudi. On l'objectiu principal sigui un pla
d'estudis actualitzat, adaptant-se al mercat laboral, millorar la qualitat de
la carrera, revisar els continguts de les assignatures cada pocs anys.
Potenciar la figura del professor associat, ja que sap bé el que es
demanda el qui el dia de demà contractarà als seus alumnes. Els recents
titulats necessiten conèixer la realitat del mercat laboral abans
d'incorporar-se a ell, saber què és un grup de cotització, en quin grup ha
de fer-se el contracte d'un titulat, què és un conveni col·lectiu, si
s'ajusten les condicions del contracte a les tasques que s'exerceixen…
Aquesta comissió ha de col·laborar amb la universitat.
El col·legi ha de tenir un paper actiu i dinàmic. Els col·legiats s'han
d'implicar en el col·legi, s'ha de participar en les comissions, en
l'estructura democràtica i participativa del col·legi. S'agafen
responsabilitats, s'integren en un equip, col·laboren… aquesta actitud
participativa fa acumular experiència, disposar de contactes i agafar
confiança en un mateix que de cara al futur et pot obrir moltes portes
(útil pels recents titulats/des).

