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Nomenament dels membres del Comitè d'Ètica del CEESC 

L'assemblea del CEESC de desembre de 2016 va aprovar el Document marc per a 

la Creació del Comitè d'Ètica del CEESC. A partir de l’aprovació del document, el 

grup motor ha assumit la responsabilitat de la creació del Comitè d’Ètica. 

Al llarg d’aquest 2017 s’ha treballat per: 

 Redactar el Reglament de règim intern i de funcionament del Comitè. 

 Donar a conèixer el Comitè d’Ètica al conjunt de les persones col·legiades 

i educadors/ores socials. 

 Cercar persones interessades en formar part del Comitè. 

 Nomenar els membres del Comitè. 

 Establir un Pla de treball inicial. 

Segons la proposta de funcionament del Comitè la composició ha de complir 

aquests 4 punts:  

5.1.  El Comitè d’Ètica del CEESC estarà format per un mínim de cinc i 

un màxim de set persones.  

5.2.  Per garantir la diversitat dels seus membres caldrà garantir que hi 

hagi com a mínim: 

- 1 representant de la Junta de Govern o juntes delegades del 

CEESC. 

- 1 educador/a social col·legiat/ada. 

- 1 treballador/a del CEESC. 

5.3.  El Comitè tindrà un coordinador o coordinadora que serà triat 

entre els seus membres. La coordinació no podrà recaure en cap 

representant de la Junta de Govern o juntes delegades del CEESC.  

5.4.  Convé incorporar puntualment al Comitè, segons els temes a 

tractar, especialistes, assessors... 

 

La proposta de composició que es presenta per a aprovació de l’Assemblea és: 

Araceli Lázaro Aparicio. Educadora social i pedagoga. Col·legiada CEESC 34. 

Ha estat responsable de centres residencials, analista de programes d’infància, 

secretària de l’Observatori dels Drets de la Infància i professora de la Facultat 

d’Educació Social Pere Tarrés (URL). Representant del CEESC i coordinadora 

de l'elaboració del Codi deontològic de 2004 a 2007. Ara jubilada. 

Maite Mauricio Jareño. Educadora social. Col·legiada CEESC 104. Actualment 

és responsable del desenvolupament de servei i membre del grup motor d'ètica 
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a Suara Cooperativa, en la seva trajectòria professional ha exercit principalment 

com a educadora social i directora en l'àmbit de la infància i adolescència i el 

sensellarime. Vocal i membre de la Comissió Permanent del Comitè d’Ètica dels 

Serveis Socials de Catalunya en representació del CEESC. 

Joan Muntané Seuba. Educador social. Col·legiat CEESC 1009. Tresorer de la 

Junta de Govern del CEESC. És coordinador psicopedagògic de DRECERA. 

Consultor docent a la Universitat Oberta de Catalunya en el grau d’Educació 

Social. 

Rossend Viñes López. Educador social. Col·legiat CEESC 3919. Llicenciat en 

Filosofia. Secretari de la Junta de Govern del CEESC. Cap de programes 

d’Educació Social a Centres Penitenciaris de Catalunya des del 2000. Consultor 

docent a la UOC en el Grau d’Educació Social.  

Joan Dueñas Ferrándiz. Educador Social. Col·legiat CEESC 6522. Educador 

social a l’Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Baix Llobregat 1. 

Representant del  CEESC a la  Comisión de Ética y Deontología del Consejo 

General de Colegios d’Educadoras y Educadores Sociales 

Jesús Vilar Martín, mestre i doctor en Pedagogia. Professor titular de la 

Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL). Va participar a la 

comissió que va redactar el Codi deontològic.  

Ònia Navarro Cano. Pedagoga. Treballadora del Col·legi d’Educadores i 

Educadors Socials de Catalunya a l’Equip de Gerència del CEESC. 

 

*Al ser el primer Comitè d'Ètica formalment presentat per aprovació de 

l'Assemblea es presenten tots els membres, i es proposa per consens de tots 

aquests a en Jesús Vilar Martin com a coordinador del Comitè. 

 


