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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. Anàlisi de riscos per a la protocolització d’accions segons la 

normativa de protecció de dades. 

Resultats previstos:  

 1 document que detalli els possibles riscos i les accions a desenvolupar. 

  

Acció A.1.2. 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 tràmits a través de la seu electrònica del 

CEESC. 

 

Acció A.1.3. Seguiment del projecte de decret d’administració digital. 

Resultats previstos:  

 Adaptació del protocol de procediments administratius al decret 

d’administració digital. 

 

Objectiu A.2. Actualitzar l’arxiu col·legial 

Acció A.2.1. Finalització de la digitalització d’expedients de persones 

col·legiades en actiu i eliminació d’expedients de persones col·legiades 

donades de baixa. 

Resultats previstos:  

 100% d’expedients actualitzats. 

 

Objectiu A.3. Redactar la Carta de drets i deures de col·legiades i col·legiats 

Acció A.3.1. Revisió col·lectiva dels drets i deures especificats en els Estatuts. 

Resultats previstos:  

 1 campanya de comunicació de drets i deures de les persones 

col·legiades segons els Estatuts. 
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Objectiu A.4. Ampliar les opcions de participació col·legial amb la 

incorporació de mecanismes digitals 

Acció A.4.1. Cerca i prova de recursos i eines que permetin fomentar la 

participació activa en propostes col·legials. 

Resultats previstos:  

 Realització d’1 prova pilot de participació directa a través de mitjans 

digitals. 

 

Objectiu A.5. Millorar la coordinació de la Junta de Govern amb les Juntes 

delegades i d’aquestes entre elles 

Acció A.5.1 Implementació del Pla estratègic de coordinació territorial. 

Resultats previstos:  

 Prova pilot d’aplicació del Pla estratègic interterritorial i avaluació 

periòdica de la mateixa. 

 

Objectiu A.6. Mantenir el Servei d’Ocupació i Orientació Professional del 

CEESC 

Acció A.6.1. Diversificar territorialment l’ús del servei de borsa de treball. 

Resultats previstos:  

 Increment de les ofertes de treball publicades des de tots els territoris 

fora de l’Àrea Metropolitana.  

 

Acció A.6.2. Manteniment del número de participants en el projecte Cruïlles. 

Resultats previstos:  

 Manteniment dels col·lectius participants a Cruïlles.  

 

Objectiu A.7. Incentivar la reflexió a l'entorn de temes d'interès de 

l'educació social 

Acció A.7.1. 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. 

 Creació del 100% de grups ad hoc segons demanda concreta, amb un 

mínim de 3 persones per grup. 

 

Objectiu A.8. Garantir la formació especialitzada i la generació de 

coneixement dels professionals de l'educació social 

Acció A.8.1. Consolidació d'un catàleg de l'oferta formativa amb formació 

pròpia, compartida i de tercers, arreu del territori català. 

Resultats previstos:  

 Manteniment del nivell de realització d'accions formatives (accions, 

participants, valoració) equivalent a la de l'any anterior. 
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Objectiu A.9. Presentar tendències i abordar realitats emergents en l’acció 

social 

Acció A.9.1. Manteniment del programa de Càpsules d'Educació Social. 

Resultats previstos:  

 15 Càpsules realitzades. 

 250 participants a les Càpsules.  

 

Objectiu A.10. Consolidar el Comitè de Defensa de la Professió com una 

fórmula de disseny d’estratègies tecnicopolítiques davant situacions de 

preocupació col·lectiva 

Acció A.10.1. Disseminació del document relatiu a l’actualització del rol 

professional de l’educador social en els recursos del sistema de protecció. 

Resultats previstos:  

 Presentació del document de manera generalitzada a agents, mitjans 

especialitzats i responsables polítics. 

 Disseny de noves estratègies de defensa professional en l’àmbit de la 

protecció d’infants i adolescents. 

 

Acció A.10.2. Generació d’un espai de defensa professional específic per a 

altres àmbits que es considerin prioritaris. 

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.11. Generar espais i moments afavoridors de l’aprofitament del 

coneixement i el bagatge professional 

Acció A.11.1. Manteniment del projecte Sèniors. 

Resultats previstos:  

 10 participants estables. 

 

Objectiu A.12. Crear un col·lectiu específic de persones col·legiades joves 

per construir les estratègies professionals de futur  

Acció A.12.1. Generació d’una proposta oberta a la participació de les persones 

membres més joves. 

Resultats previstos:  

 Constitució del col·lectiu (Think Tank) jove, amb un mínim de 15 

persones vinculades. 
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Objectiu A.13. Generar un espai específic d’acompanyament a educadores i 

educadors emprenedors 

Acció A.13.1. Proposar un espai de debat on es puguin explicitar les necessitats 

operatives a les quals des del CEESC es podria donar resposta. 

Resultats previstos:  

 Un mínim d’1 espai de debat proposat. 

 

Objectiu A.14. Fomentar el benestar professional i l’autocura 

Acció A.14.1. Aportació d’estratègies per a la vetlla 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. 

 

Objectiu A.15. Vetllar pels espais professionals que es troben en retrocés 

pel que fa a volum d’educadores i educadors socials 

Acció A.15.1. Disseny d’una estratègia de promoció dels àmbits professionals 

on es constati que la presència d’educadores i educadors socials està minvant. 

Resultats previstos:  

 Realització d’un mínim de 4 accions relatives a altres 4 àmbits 

d’intervenció. 

 

Objectiu A.16. Fomentar el coneixement i l’ús de registres propis de la 

professió (registre del Centre de Mediació Familiar i Comunitària de 

Catalunya, registre de pèrits judicials, registre de coordinadors de 

parentalitat…) 

Acció A.16.1. Informació periòdica dels registres existents i manteniment de les 

seves bases de dades en coordinació amb els organismes promotors. 

Resultats previstos:  

 Actualització del 100% dels registres en els terminis previstos. 
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B. 
PROMOCIÓ DEL RECONEIXEMENT 

PROFESSIONAL DE L’EDUCACIÓ SOCIAL 

 

 

Objectiu B.1. Establir l’estratègia comunicativa del CEESC 

Acció B.1.1. posada en marxa i avaluació del Pla de comunicació.  

Resultats previstos:  

 1 pla de comunicació aplicat i avaluat.  

 

Objectiu B.2. Ser presents i participar d'accions legislatives que ajudin a 

reflexionar entorn a la professió 

Acció B.2.1. 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. 

 

Objectiu B.3. Vetllar per la correcta formulació de les convocatòries 

(concursos públics de gestió o laborals) amb relació als professionals de 

l’educació social 

Acció B.3.1. 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 catalana en 

matèria de col·legis professionals, serveis socials, etc. 

 

Acció B.3.2. 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 catalana en matèria de la llei de creació del CEESC, 

de col·legis professionals, serveis socials, etc.  
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Objectiu B.4. Mantenir les aliances i col·laboracions amb entitats i agents 

de l’educació social 

Acció B.4.1. 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. 

 

Objectiu B.5. 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.5.1. Definició del procés a Catalunya de construcció de la Llei 

d’Educació Social. 

Resultats previstos:  

 Esborrany de Llei presentat a tots els grups parlamentaris. 

 

Acció B.5.2. 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.  

 

Objectiu B.6. Promoure espais de reflexió, intercanvi i generació de 

propostes entre professionals, professors universitaris i estudiants d'Educació 

Social 

Acció B.6.1. 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 els temes de 

debat nuclears en l’actualitat del CEESC. 

 

Acció B.6.2. Realització d’una trobada amb professionals referents de 

l’educació social, la inserció laboral o la formació de quart cicle, adreçada al 

col·lectiu d’estudiants. 

Resultats previstos:  

 Una trobada realitzada amb un mínim de 30 participants de més d’1 

facultat.  
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Objectiu B.7. Redactar informes monogràfics de l’estat de la professió 

Acció B.7.1. Redacció d’un mínim d’un informe anual per constatar realitats 

concretes de l’espai professional. 

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’1 debat ètic sobre un tema d’especial interès 

professional. 

Resultats previstos:  

 Realització d’una activitat oberta de debat a proposta del Comitè 

d’Ètica. 

 

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.  

 

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. 

Resultats previstos:  

 Operativització del 100% de les propostes explicitades.  

 

Objectiu B.12. Fomentar la participació al Congrés Estatal d’Educació 

Social (Saragossa 2020) 

Acció B.12.1. Disseny d’una campanya de foment de la participació catalana al Congrés. 

Resultats previstos:  

 Percentatge de participació catalana al Congrés equivalent a la de la 

darrera edició.  
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Objectiu B.13. Dibuixar una proposta actualitzada del paper de l’educació 

social en l'àmbit de l'educació reglada 

Acció B.13.1. Organització de diàlegs amb diversos agents per a la construcció 

conjunta d’una proposta professional en el marc de la formació reglada. 

Resultats previstos:  

 Desplegament del full de ruta consensuat amb el col·lectiu professional 

d’escola, a nivell polític, tècnic i mediàtic. 

 

Objectiu B.14. Donar resposta a les demandes d’informació sobre la realitat 

de la professió al nostre país formulades tant a nivell nacional com estatal o 

internacional 

Acció B.14.1. Atenció directa a les sol·licituds d’informació que es formulin. 

Resultats previstos:  

 Atendre el 100% de consultes rebudes. 

 

Objectiu B.15. Gestionar el fons de Cooperació anual del CEESC per al 

foment d’iniciatives professionals 

Acció B.15.1. Manteniment de la Convocatòria d’Ajuts a Iniciatives Socials i 

Cooperació.  

Resultats previstos:  

 Mantenir el número de projectes presentats a la convocatòria. 

 

Objectiu B.16. Dissenyar estratègies de promoció del Col·legi entre el món 

universitari a través del col·lectiu docent 

Acció B.16.1. Disseny d’una campanya de foment de l’organització col·legial a 

través de la complicitat docent. 

Resultats previstos:  

 Augment del número d’Amics del CEESC i del de persones col·legiades 

recentment graduades en un 20%.  
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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. Ser referents davant la societat sobre l’acció professional 

d’educadores i educadors socials 

Acció C.1.1. Manteniment de la relació amb els principals mitjans de 

comunicació catalans. 

Resultats previstos:  

 60 aparicions en mitjans del discurs del CEESC. 

 5 nous periodistes especialitzats incorporats a la base de dades per a les 

comunicacions del Col·legi. 

 

Objectiu C.2. Fer aportacions i posicionaments davant els canvis socials 

que afecten el col·lectiu professional i la ciutadania 

Acció C.2.1. 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.  

 

Acció C.2.2. Actualització dels mecanismes establerts per a l’emissió de 

posicionaments. 

Resultats previstos:  

 Redacció del nou protocol per a l’emissió de posicionaments, que 

incorpori un annex amb el llistat de persones expertes de referència 

(portantveus) i de quina manera coordinar-ne el discurs. 
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Objectiu C.3. Focalitzar la comunicació i l’acció a partir d’un eix-lema 

transversal 

Acció C.3.1. Implementació d’una estratègia monogràfica per dotar d’unitat 

transversal les propostes de programació anual. 

Resultats previstos:  

 Aplicació d’una etiqueta específica a l’entorn d’un concepte transversal i 

aplicar-la en un mínim del 50% de les accions programades.  

 
Acció C.3.2. Acord de missatges prioritaris per a l’organització i sobre com 

incorporar-los en tota la comunicació externa. 

Resultats previstos:  

 Índex d’inserció dels missatges prioritaris en els mitjans externs, en un 

grau superior al 75%. 

 

Objectiu C.4. 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.4.1. 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. 

 

Acció C.4.2. 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:  

 Proposta de persones referents per participar en un 100% dels espais 

estratègics detectats. 

 

Objectiu C.5. Sostenir la presència en les xarxes socials de major 

repercussió professional 

Acció C.5.1. Dinamització de les eines de comunicació del CEESC. 

Resultats previstos:  

 Ampliar en un 5% el número de seguidors i visites en cada cas.  
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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:  

 Augmentar en un 10% el número d’articles publicats l’any anterior. 

 

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. Coorganització del Premi Quim Grau. 

Resultats previstos:  

 Publicació del treball premiat l’any anterior.  

 

Acció C.9.2. Manteniment de la plataforma RetinES per a audiovisuals socials. 

Resultats previstos:  

 Presentació de 15 audiovisuals a la convocatòria de concurs. 

 Establiment de 3 nous acords de col·laboració amb entitats i agents. 

 

Acció C.9.3. Consolidació territorial de la celebració del Dia Internacional de 

l’Educació Social. 

Resultats previstos:  

 Més de 200 persones assistents/participants als actes del Dia. 

 

Objectiu C.10. Realitzar devolucions documentals de les principals 

activitats del CEESC 

Acció C.10.1. Enviament a participants i publicació als mitjans propis dels 

discursos professionals extrets de les activitats de debat pròpies. 

Resultats previstos:  

 Presentació de 10 documents corresponents a activitats pròpies.  
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Barcelona 

Aragó, 141-143, 4a  

08015 Barcelona 

934 521 008 

ceesc@ceesc.cat 

Girona 

Ibèria, 4 

17005 Girona 

972 249 276 

girona@ceesc.cat 

Lleida 

Rambla Ferran, 32 

25007 Lleida 

973 289 434 

lleida@ceesc.cat 

Camp de Tarragona 

Pau Claris, 2 

43005 Tarragona 

977 104 081 

tarragona@ceesc.cat 

Terres de l’Ebre 

Ramon Berenguer IV, 11 

43500 Tortosa 

977 770 177 

terresdelebre@ceesc.cat 
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