L’Associació Catalana d’Orientació Escolar i Professional (ACO), fundada l’any 1986, és una associació
de professionals interessats en contribuir al desenvolupament de l’orientació en els seus àmbits
d’actuació: educatiu, professional, social i laboral.
Entenem l’orientació com a un procés dirigit a les persones al llarg de la vida i en tots els aspectes:
orientació per a la construcció de la carrera, orientació en els processos d’ensenyament i
aprenentatge, orientació professional, orientació per a la prevenció i el desenvolupament humà.
Els nostres objectius són impulsar i promoure el paper i la tasca de l’orientació així com potenciar
contactes i trobades entre els actuals i els futurs professionals de l’orientació.
L´ACO es va integrar dins de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de
España (COPOE) l’any 2008, durant l’Assemblea General del 27 d’abril, a Burgos. La COPOE actualment
integra 25 associacions d’Espanya del camp de l’orientació educativa, professional i social i del camp
de la psicopedagogia.
L’ACO, associació de professionals de l’orientació més antiga de Catalunya, l’any 2011 va celebrar el
25è aniversari de la seva fundació. Així mateix, va ser la primera associació catalana en integrar-se a la
COPOE i, actualment, forma part de la seva Junta Directiva.
Com a actes referencials, destaquem les “Jornades i Trobades estatals” organitzades en diferents
ciutats i en anys alterns, per les associacions que formen part de la COPOE. En el mes de maig de l’any
2014 es va celebrar, a Barcelona, el 1r Congrés Internacional d’Orientació per a la Inclusió: “Orientació
per a una Societat Inclusiva”, essent l’ACO coorganitzadora d’aquest esdeveniment.
La COPOE es fonamenta en la defensa dels principis científics de l’orientació i la psicopedagogia i en la
difusió dels processos d’orientació, entesa com la intervenció individual o institucional de recolzament
i assessorament adreçada a les persones en tots els seus aspectes: educatiu, professional, personal,
d’oci, al llarg de tota la vida, amb la finalitat de col·laborar en el desenvolupament del seu projecte
vital.
La integració de l’ACO a la COPOE comporta un seguit d’avantatges per als seus associats/des:
 Pertànyer a l’agrupació d’orientadors més gran d’Espanya que aplega més de 4.000 professionals de





l’orientació amb objectius comuns.
Participar en l’organització de grans esdeveniments dintre del camp de l’orientació.
Facilitar la col·laboració i l’intercanvi de coneixements i experiències amb projecció estatal i europea.
Comptar amb interlocutors en els organismes oficials autonòmics i estatals
Disposar de preus reduïts en les inscripcions als esdeveniments organitzats i promoguts per les
diferents associacions integrades en la confederació.
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