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A
DEFENSA DELS INTERESSOS
PROFESSIONALS DE LES COL·LEGIADES
I COL·LEGIATS
OBJECTIU A.1. Optimitzar el Servei d’Atenció Col·legial del CEESC
com a conjunt de mecanismes de connexió amb les persones
col·legiades
ACCIÓ A.1.1. Aplicació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Resultats previstos:
 Disposar de l’opció de realitzar tots els tràmits a través de la seu
electrònica del CEESC (finestreta única).
ACCIÓ A.1.2. Reglamentació del funcionament mixt virtual/presencial de
reunions de tots els òrgans (formals o no) del CEESC.
Resultats previstos:
 Redacció i aprovació del reglament específic.

OBJECTIU A.2. Millorar la coordinació de la Junta de Govern amb
les Juntes delegades i d’aquestes entre elles
ACCIÓ A.2.1 Sosteniment de la dinàmica interterritorial de reunions acordada i
establerta.
Resultats previstos:
 Realització d’un mínim de dues trobades interterritorials anuals.

OBJECTIU A.3. Incentivar la reflexió a l'entorn de temes d'interès de
l'educació social
ACCIÓ A.3.1. Foment i acompanyament a la generació de col·lectius
professionals amb el format i temporalitat més adient en cada cas.
Resultats previstos:
 Manteniment dels col·lectius actuals actius.
 Ampliar la base dels col·lectius aprofitant les dinàmiques virtuals
creixents.
 Creació del 100% de grups ad hoc segons demanda concreta, amb un
mínim de tres persones membres del CEESC per grup.
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ACCIÓ A.3.2. Creació del Centre de Mediació CEESC (CM-CEESC), on incloure
tots els serveis de mediació que s’hi realitzen: SIM, SOMO, Ajuntament de
Barcelona i Coordinació de Parentalitat.
Resultats previstos:
 Redacció de la normativa del CM-CEESC.
 Inclusió del CM-CEESC en el Cens d’Entitats del Centre de Mediació de
Catalunya.
 Actualització contínua dels llistats de professionals de referència en
cada servei.
ACCIÓ A.3.3. Disseny d’una proposta d’acció pròpia a l’entorn del 8 de març
per consolidar el Col·lectiu de Dones Educadores Socials.
Resultats previstos:
 Activitat realitzada per reivindicar el Dia de la Dona Treballadora.
 Sostenibilitat d’un col·lectiu d’educadores socials amb un mínim de 3
persones membres del CEESC.
ACCIÓ A.3.4. Realització d’una jornada monogràfica sobre la realitat específica
de l’acció professional en entorns rurals.
Resultats previstos:
 Una jornada realitzada amb participació de professionals de tots els
territoris catalans.

OBJECTIU A.4. Garantir la formació especialitzada i la generació de
coneixement dels professionals de l'educació social
ACCIÓ A.4.1. Consolidació d'un catàleg de l'oferta formativa arreu del territori
català segons les necessitats que expressen els professionals i, concretament, els
col·lectius professionals.
Resultats previstos:
 Manteniment del nivell de realització d'accions formatives (accions,
participants, valoració) equivalent a la de l'any anterior.
 Represa de les activitats formatives presencials i mixtes, amb les
adequacions logístiques necessàries.
ACCIÓ A.4.2. Programació periòdica i continuada de formació en l’àmbit de la
violència de gènere i/o de la perspectiva de gènere com a quelcom transversal
en l’acció professional.
Resultats previstos:
 Una formació especialitzada inclosa en cada catàleg periòdic.
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OBJECTIU A.5. Presentar tendències i abordar realitats emergents
en l’acció social
ACCIÓ A.5.1. Manteniment d’un programa d’accions de petit format de manera
en línia i presencial (Càpsules, visites, passejades…).
Resultats previstos:
 15 accions realitzades.
 250 participants.
ACCIÓ A.5.2. Manteniment del programa #EncapsuladES (entrevistes a
professionals).
Resultats previstos:
 8 #EncapsuladES realitzades.
 400 visualitzacions a les #EncapsuladES.

OBJECTIU A.6. Consolidar el Comitè de Defensa de la Professió
com una fórmula de disseny d’estratègies tecnicopolítiques davant
situacions de preocupació col·lectiva
ACCIÓ A.6.1. Generació d’espais de defensa professional (tecnicopolítics)
específics per a àmbits que es considerin prioritaris i en els quals l’actualitat
motivi la intervenció des de l’educació social.
Resultats previstos:
 Establiment del 100% d’espai acordats, amb integrants que responguin a
la combinació de perfils professionals de l’àmbit, membres de Junta de
Govern i experts acadèmics.

OBJECTIU A.7. Generar espais i moments afavoridors de
l’aprofitament del coneixement i el bagatge professional
ACCIÓ A.7.1. Actualització del projecte Sèniors i organització de dues activitats
obertes durant l’any.
Resultats previstos:
 10 participants estables.
 2 activitat realitzades.
 Resposta al 100% de consultes d’assessorament per part d’estudiants,
professionals i altres agents
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OBJECTIU A.8. Augmentar el volum de professionals joves
incorporats a la dinàmica del Col·legi
ACCIÓ A.8.1. Acord sobre quina proposta metodològica oberta a la participació
de les persones membres més joves es consolidarà en el Col·legi.
Resultats previstos:
 1 pla estratègic per a la incorporació i participació de professionals joves
dissenyat.

OBJECTIU A.9. Fomentar el benestar professional i l’autocura
ACCIÓ A.9.1. Presentació de dades detallades de la realitat professional quant
al benestar físic i psicosocial dels professionals.
Resultats previstos:
 Redacció d’un informe a l’entorn de la cura a partir de les dades
recollides a l’Informe de l’Estat de l’Educació Social a Catalunya 2020.
ACCIÓ A.9.2. Realització d‘una jornada de debat a l’entorn de la cura dels
professionals.
Resultats previstos:
 Realització d’un seminari monogràfic on consensuar accions per a la
millora del benestar professional.
ACCIÓ A.9.3. Aportació d’estratègies per vetllar per l’autocura dels
professionals.
Resultats previstos:
 Aportació d’un mínim de 6 propostes d’acció a l’entorn de la salut en el
lloc de treball.
ACCIÓ A.9.4. Promoció del SOMO com un servei a la mida de professionals i
organitzacions.
Resultats previstos:
 Realització d’un mínim de tres accions promocionals del servei SOMO.

OBJECTIU A.10. Vetllar pels espais professionals que es troben en
retrocés pel que fa a volum d’educadores i educadors socials
ACCIÓ A.10.1. Manteniment de l’estratègia de promoció dels àmbits
professionals on es constati que la presència d’educadores i educadors socials
està minvant i/o en aquells on es constati una major presència de professionals
en el seu primer accés a la professió.
Resultats previstos:
 Realització d’un mínim de 4 accions relatives a altres 4 àmbits
d’intervenció.
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OBJECTIU A.11. Treballar per l’actualització de les definicions de la
presència dels professionals de l’educació social en la cartera de
serveis
ACCIÓ A.11.1. Fomentar la constitució d’un grup d’experts per aportar
propostes concretes d’actualització de la cartera de serveis en el marc del Pla
Estratègic de Serveis Socials.
Resultats previstos:
 Document de proposta d’actualització de la presència d’educadores i
educadors socials en la cartera de serveis presentat.
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B
PROMOCIÓ DEL RECONEIXEMENT
PROFESSIONAL DE L’EDUCACIÓ SOCIAL
OBJECTIU B.1. Ser presents i participar d'accions legislatives que
ajudin a reflexionar entorn a la professió
ACCIÓ B.1.1. Seguiment, generació de debat i concreció de propostes, pròpies o
compartides, de lleis, decrets, plans… i altres que afectin l’exercici de la
professió.
Resultats previstos:
 Redacció d’un dictamen de posicionament propi davant el 100% dels
canvis normatius que afectin la professió.
 Participar del 100% dels processos previs als canvis normatius que
afectin la professió.

OBJECTIU B.2. Vetllar per la correcta formulació de les
convocatòries (concursos públics de gestió o laborals) amb relació
als professionals de l’educació social
ACCIÓ B.2.1. Seguiment de les convocatòries de licitacions de gestió de serveis
d’àmbit autonòmic, comarcal i local.
Resultats previstos:
 100% de contactes amb les administracions i entitats públiques quan
detectem que els plecs de condicions no s’ajusten a la normativa segons
el nou procediment consensuat amb els serveis jurídics.
ACCIÓ B.2.2. Seguiment de les convocatòries d’oposicions o borses de treball
per a educadors i educadores socials.
Resultats previstos:
 100% de contactes amb les administracions quan detectem que les bases
no s’ajusten a la normativa segons el nou procediment consensuat amb
els serveis jurídics.
ACCIÓ B.2.3 Visibilització de les accions de reclamació i denúncia formulades
des del CEESC.
Resultats previstos:
 Formalització d’espais propis de visibilització en els diversos mitjans de
comunicació del Col·legi.
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OBJECTIU B.3. Mantenir les aliances i col·laboracions amb entitats i
agents de l’educació social
ACCIÓ B.3.1. Consolidació dels espais de treball i relacionals compartits amb
agents diversos.
Resultats previstos:
 Realització d’un número de trobades i amb un volum d’agents
equivalent a les de l’any anterior.
ACCIÓ B.3.2. Establiment de mecanismes de foment i promoció del valor de la
pertinença al col·legi professional per part de les entitats contractants.
Resultats previstos:
 Mínim de 6 accions promocionals.
ACCIÓ B.3.3. Foment de les relacions interinstitucionals amb
entitats/organitzacions contractants d’educadores socials per promoure accions
conjuntes.
Resultats previstos:
 Disseny d’una campanya de relació amb entitats contractants de tot el
territori català per explorar vies de cooperació.

OBJECTIU B.4. Vetllar per ser presents en els espais de participació
de les entitats i administracions que desenvolupin tasques
relatives a la defensa o promoció de la professió
ACCIÓ B.4.1. Assumpció de càrrecs dins la Junta de Govern del Consejo
General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) i en les
seves vocalies.
Resultats previstos:
 Presència en el 100% dels espais de treball proposats des del CGCEES.
ACCIÓ B.4.2. Participació i desenvolupament dels acords presos en la Comissió
de Proporcionalitat del CGCEES.
Resultats previstos:
 Presència en el 100% dels espais de treball proposats des del CGCEES en
el disseny d’estratègies per a la regulació de la professió.
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OBJECTIU B.5. Promoure espais de reflexió, intercanvi i generació
de propostes entre professionals, professors universitaris i
estudiants d'Educació Social
ACCIÓ B.5.1. Promoció del CEESC en el món universitari com a recurs de
referència entre els estudiants d’Educació Social.
Resultats previstos:
 Incorporació a la taula de coordinació entre universitats dels temes de
debat nuclears en l’actualitat del CEESC.
ACCIÓ B.5.2. Realització d’una jornada adreçada al col·lectiu d’estudiants per
fomentar la seva inserció al mercat laboral i/o la continuïtat en estudis de tercer
cicle.
Resultats previstos:
 Una trobada realitzada amb un mínim de 30 participants de més d’una
facultat.

OBJECTIU B.6. Dissenyar estratègies de promoció del Col·legi entre
el món universitari a través del col·lectiu docent
ACCIÓ B.6.1. Implementació d’una campanya de foment de l’organització
col·legial a través de la complicitat docent i en funció del retorn a les
informacions demanades.
Resultats previstos:
 Augment del número d’Amics del CEESC i del de persones col·legiades
recentment graduades en un 20%.

OBJECTIU B.7. Redactar informes monogràfics de l’estat de la
professió
ACCIÓ B.7.1. Elaboració d’un informe monogràfic de la professió a l’entorn dels
objectius i esperances dels professionals joves i els que es troben en formació.
Resultats previstos:
 1 document redactat i disseminat.

OBJECTIU B.8. Promoure espais i accions que ajudin a crear una
cultura ètica de la professió
ACCIÓ B.8.1. Realització d’un debat ètic sobre un tema d’especial interès
professional.
Resultats previstos:
 Realització d’una activitat oberta de debat a proposta del Comitè
d’Ètica.
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OBJECTIU B.9. Vetllar pel respecte a la correcció deontològica en la
intervenció professional
ACCIÓ B.9.1. Gestió de les informacions rebudes relatives a actuacions que
puguin contravenir el codi deontològic professional.
Resultats previstos:
 Donar resposta al 100% de les informacions, consultes o queixes
rebudes.
ACCIÓ B.9.2. Disseminació de la responsabilitat compartida entre professionals
i entitats contractants quant a la correcció en l’acció professional.
Resultats previstos:
 Disseny d’un pla de comunicació específic adreçat a entitats contractants
per acostar el discurs professional i el coneixement de la professió.
ACCIÓ B.9.3. Prevenció de situacions d’abusos sexuals per part de professionals
de l’educació social.
Resultats previstos:
 Protocol de prevenció dissenyat i disseminat en base a les experiències
consensuades amb agents i entitats.
ACCIÓ B.9.4. Sensibilització quant a la prevenció de l’assetjament sexual en els
entorns laborals de l’educació social.
Resultats previstos:
 Protocol de prevenció dissenyat i disseminat entre entitats i empreses
contractants.

OBJECTIU B.10. Donar continuïtat a la publicació Quaderns
d’Educació Social com a referent professional
ACCIÓ B.10.1. Publicació i presentació del número anual de Quaderns d'Educació
Social.
Resultats previstos:
 Publicació i presentació del número anual de Quaderns d'Educació Social.

OBJECTIU B.11. Acompanyar processos d’actualització del discurs
professional (jornades, seminaris…)
ACCIÓ B.11.1. Suport a les iniciatives proposades pels col·lectius professionals
i/o per part d’altres professionals de referència.
Resultats previstos:
 Operativització del 100% de les propostes explicitades.
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OBJECTIU B.12. Fomentar la participació a congressos professionals
ACCIÓ B.12.1. Assumpció de la secretaria tècnica del Congrés de Serveis Socials
Bàsics i Especialitzats.
Resultats previstos:
 Organització de les Jornades precongressuals.
 Percentatge de participació d’educadores i educadors socials a les
Jornades equivalent a la de la darrera edició en què se’n va assumir la
secretaria tècnica.
 Total de participants en l’organització i en l’acte equivalent a la darrera
edició.

OBJECTIU B.13. Dibuixar una proposta actualitzada del paper de
l’educació social en l'àmbit dels centres escolars
ACCIÓ B.13.1. Organització de diàlegs amb diversos agents per a la construcció
conjunta d’una proposta professional en el marc dels centres escolars.
Resultats previstos:
 Desplegament del full de ruta consensuat amb el col·lectiu professional
d’escola, a nivell polític, tècnic i mediàtic.
ACCIÓ B.13.2. Avaluació continuada de l’experiència pilot d’incorporació de 75
educadores i educadors socials en centres escolars el curs 2020/21.
Resultats previstos:
 Desplegament de les accions de seguiment dissenyades en funció dels
diferents col·lectius implicats: educadores i educadors socials, claustres
de professorat, famílies, infants i adolescents i contrast amb el
Departament d’Educació.

OBJECTIU B.14. Donar resposta a les demandes d’informació sobre
la realitat de la professió
ACCIÓ B.14.1. Atenció directa a les sol·licituds d’informació que es formulin.
Resultats previstos:
 Atendre el 100% de consultes rebudes.
 Incorporar de manera sistemàtica les respostes a consultes habituals a
l’espai FAQ de la web.
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OBJECTIU B.15. Gestionar el fons de Cooperació anual del CEESC
per al foment d’iniciatives professionals
ACCIÓ B.15.1. Promoció de la Convocatòria d’Ajuts a Iniciatives Socials i
Cooperació en el seu retorn al format anterior (preCOVID).
Resultats previstos:
 Augmentar un 50% el número de projectes presentats a la convocatòria.
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C
COMUNICACIÓ DEL DISCURS
INSTITUCIONAL PER TAL QUE LA
CIUTADANIA ENS RECONEGUI COM A
DEFENSORS DELS SEUS DRETS
OBJECTIU C.1. Consolidar l’estratègia comunicativa del CEESC
ACCIÓ C.1.1. Redacció del Pla de Màrqueting.
Resultats previstos:
 1 pla de màrqueting consensuat.
ACCIÓ C.1.2. Aposta per la comunicació inclusiva en tots els mitjans propis.
Resultats previstos:
 Capacitació en comunicació inclusiva a tots els membres de l’equip
tècnic.
 Adopció de llenguatge inclusiu en tots els mitjans de comunicació
propis.
 Inici dels treballs per a la redacció d’una guia professional de llenguatge
inclusiu.

OBJECTIU C.2. Guanyar presència i reforçar la identitat corporativa
del Col·legi a Internet
ACCIÓ C.2.1. Mantenir actualitzat el posicionament SEO de les eines digitals de
comunicació del CEESC.
Resultats previstos:
 Seguiment del document d’accions per aplicar de manera sistemàtica
per millorar el SEO.

OBJECTIU C.3. Ser referents davant la societat sobre l’acció
professional d’educadores i educadors socials
ACCIÓ C.3.1. Manteniment de la relació amb els principals mitjans de
comunicació catalans.
Resultats previstos:
 Doblar les aparicions del discurs del CEESC en mitjans d’abast local.
 Mantenir les aparicions del discurs del CEESC en mitjans d’abast nacional.
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5 nous periodistes especialitzats incorporats a la base de dades per a les
comunicacions del Col·legi.
Garantir la presència mediàtica en els 3 moments anuals prioritzats des
dels referents de comunicació tècnics i polítics.

OBJECTIU C.4. Fer aportacions i posicionaments davant els canvis
socials que afecten el col·lectiu professional i la ciutadania
ACCIÓ C.4.1. Posicionament davant situacions socials que afectin la ciutadania i
el col·lectiu professional.
Resultats previstos:
 Explicitar el posicionament davant el 100% de les situacions
considerades a iniciativa de la Junta de Govern o a proposta de
professionals de referència.

OBJECTIU C.5. Vetllar per ser presents en els espais de participació
de les entitats i administracions que desenvolupin tasques
relatives a la protecció de les persones usuàries i consumidores
dels serveis professionals
ACCIÓ C.5.1. Mantenir i coordinar els espais de representació estratègics per a
l’objectiu de protecció de les persones usuàries i consumidores dels serveis
professionals.
Resultats previstos:
 Proposta de persones referents per participar en un 100% dels espais
estratègics detectats.
 Enviament del mapa de relacions a totes les persones implicades per
detectar-hi possibilitats i sinergies.
 Proposta d’espais virtuals de connexió segons temàtiques i/o territoris.
ACCIÓ C.5.2. Valorar la participació en els nous espais de representació que
tinguin l’objectiu de protecció de les persones usuàries i consumidores dels
serveis professionals.
Resultats previstos:
 Consulta oberta i periòdica sobre possibles espais on s’hauria de ser
present per a la defensa de la professió.
 Proposta de persones referents per participar en un 100% dels espais
estratègics detectats.
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OBJECTIU C.6. Consolidar la presència del discurs de la professió
en publicacions especialitzades del sector de l’acció social
ACCIÓ C.6.1. Publicació d’articles en mitjans especialitzats.
Resultats previstos:
 Publicació d’articles en 2 mitjans en els quals encara no s’hagi fet amb
anterioritat.

OBJECTIU C.7. Garantir el discurs professional en tot el seu
espectre (temàtic i territorial)
ACCIÓ C.7.1. Constitució d’un equip de corresponsals.
Resultats previstos:
 Disposar d’un mínim d’un corresponsal per delegació i àmbit.

OBJECTIU C.8. Consolidar la presència del discurs de la professió
en convocatòries on es valori l'exercici professional
ACCIÓ C.8.1. Participació en convocatòries de valoració de la tasca professional
(concursos, premis…).
Resultats previstos:
 Participar en el 100% de les convocatòries en què el CEESC sigui
convocat.

OBJECTIU C.9. Realitzar projectes d’interès per a l’educació social i
que contribueixin al seu reconeixement
ACCIÓ C.9.1. Manteniment de la plataforma RetinES per a audiovisuals socials.
Resultats previstos:
 Publicació de 5 continguts sobre l’audiovisual social a la plataforma
web.
 Augmentar el número de visites al web en un 20%.
ACCIÓ C.9.2. Consolidació de la Celebració de Dia Internacional de l’Educació
Social (#DiaES).
Resultats previstos:
 Més de 300 persones participants en els diversos actes promoguts.
 Augmentar un 50% la presència mediàtica i les interaccions a les xarxes
socials a l’entorn del #DiaES.
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OBJECTIU C.10. Realitzar devolucions
principals activitats del CEESC

documentals

de

les

ACCIÓ C.10.1. Consolidació de l’enviament a participants i publicació als
mitjans propis dels discursos professionals extrets de les activitats de debat
pròpies.
Resultats previstos:
 Protocolització de com incorporar aquest retorn de manera sistemàtica
en el conjunt de les activitats.
 Presentació de 10 documents corresponents a activitats pròpies.

OBJECTIU C.11. Fer visible la professió a través de la participació
en premis i actes de reconeixement
ACCIÓ C.11.1. Valoració d’opcions de participar com a col·lectiu o a través de
professionals individuals en accions de reconeixement de trajectòries i accions
professionals en l’àmbit català.
Resultats previstos:
 Valoració de candidatures en el 100% de les possibilitats que es
presentin.
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