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1.QUI SOM 
 

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) és una corporació de 

dret públic (és a dir, el Govern de Catalunya li ha transferit competències pròpies per tal 

desenvolupar-les), que té com a missió regular l’exercici de la professió, establir garanties 

a la ciutadania i proporcionar serveis als col·legiats i col·legiades per tal que potenciïn 

l’excel·lència.  

El CEESC és l’agent social de referència pel que fa a temes d’àmbit social que promou la 

figura de l’educador/a social i ajuda a fer-la visible. El CEESC aporta a la societat i a la 

ciutadania garanties, informació, orientació sobre l’exercici de la professió, seguretat, 

rigor, així com control deontològic. 

El CEESC es regeix pels Estatuts aprovats el 2013, per la Llei 7/2006, de 31 de maig de 

l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i per la resta de disposicions 

legals que li siguin d’aplicació. 

Les seves finalitats essencials són: 

 Ordenar l’exercici professional. 

 Representar els interessos generals de la professió. 

 Defensar els interessos professionals dels col·legiats i col·legiades. 

 Vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi als interessos de la ciutadania. 

 Promoure el reconeixement social i professional de l’educació social. 

El CEESC és un espai per compartir, generar coneixement i discurs envers la professió 

d’educador/a social. Amb els serveis que s’ofereixen es vol ajudar a crear consciència de 

col·lectiu i a visualitzar tot allò que es pot, tot allò que es pot rebre i tot allò que 

globalment doni sentit a seguir pertanyent i participant al CEESC. 
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2.COM ENS ORGANITZEM 
 

MEMBRES DEL CEESC  
En finalitzar el 2018, el CEESC comptava amb un total de 2.920 membres (2.854 persones 

col·legiades i 66 amics i amigues). Es constata una estabilització, amb un lleuger augment 

des de l’any 2015.  

 

 

 

LES COL·LEGIADES I ELS COL·LEGIATS 

ALTES 

L’any 2018, el CEESC va acabar amb un total de 2.854 persones col·legiades. Al llarg de 

l’any hi ha hagut 198 altes (de les que 40 han estat segones altes) i 185 baixes. 

MOVIMENT COL·LEGIAL ANUAL 

MES ALTES BAIXES MES ALTES BAIXES 

GENER 21 21 JULIOL I AGOST 18 3 

FEBRER 15 6 SETEMBRE 17 9 

MARÇ 17 8 OCTUBRE 27 0 

ABRIL 25 1 NOVEMBRE 23 4 

MAIG 18 41 DESEMBRE 8 69 

JUNY 9 23 TOTALS 198 185 

2872 

2892 2893 

2920 

2015 2016 2017 2018
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2.COM ENS ORGANITZEM 
 

MOVIMENT COL·LEGIAL 2014-2018 

 
 

 

PERFIL DE LES COL·LEGIADES I ELS COL·LEGIATS 

PER LLOC DE PROCEDÈNCIA 

BARCELONA 2.121 

GIRONA 252 

LLEIDA 184 

CAMP DE TARRAGONA 184 

TERRES DE L’EBRE 82 

FORA DE CATALUNYA 31 

PER SEXE 

DONA 70% 

HOME 30% 

2843 

2852 

2842 

2854 

2015 2016 2017 2018
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2.COM ENS ORGANITZEM 
 

TIPUS I MOTIUS DE LES BAIXES 

Baixes voluntàries 

És funcionari/ària 1 

Excedència 1 

Ha trobat feina 1 

Malaltia / Incapacitat 1 

No sentir-se representat/ada 1 

No vol estar col·legiat/ada 1 

Motius personals 2 

Trasllat a un altre Col·legi 3 

No utilitza els serveis 6 

Exerceix fora de Catalunya 8 

Sense especificar 11 

Motius econòmics 18 

Jubilació 20 

No exerceix com a ES 43 

Subtotal 117 

Baixes administratives 

Defunció 1 

Premi ES i no aporta documentació 2 

Quotes impagades 65 

Subtotal 68 

Total 185 
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2.COM ENS ORGANITZEM 
 

ELS AMICS I LES AMIGUES DEL CEESC 

La figura dels amics i les amigues del CEESC es va crear l’any 2004 amb l’objectiu d’apropar 

el CEESC als estudiants d’Educació Social i a d’altres professionals que no compleixen els 

requisits per col·legiar-se.  

L’any 2018, s’han donat d’alta 76 nous amics i amigues del CEESC. Dels 76, 3 són 

professionals que no compleixen els requisits per a la col·legiació i els 73 restants són 

estudiants del grau d’Educació Social. 

Al llarg de l’any, l’adscripció ha oscil·lat, i a 31 de desembre el CEESC hem tancat amb 66 

amics i amigues. Hi ha hagut un lleuger increment, ja que el 2017 es va tancar l’any amb 

51 amics i amigues. 

 

PERFIL DELS AMICS I AMIGUES DEL CEESC 

PER LLOC DE PROCEDÈNCIA  

BARCELONA 34 

CAMP DE TARRAGONA 16 

GIRONA 3 

LLEIDA 6 

TERRES DE L’EBRE 7 

PER SEXE 

DONA 86% 

HOME 14% 

 

MOVIMENT D’AMIGUES I AMICS DEL CEESC 2014-2018 

2014 36 

2015 29 

2016 40 

2017 51 

2018 66 
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2.COM ENS ORGANITZEM 
 

ELS ÒRGANS DE GOVERN 

ASSEMBLEA 

Durant el 2018 s’han celebrat 2 assemblees ordinàries. 

Les assemblees ordinàries van ser el 16 de març, en què van participar 49 persones 

col·legiades: 23 de manera presencial, 26 delegant el seu vot, i 1 amic del CEESC; i el 14 de 

desembre, en què van participar 53 persones col·legiades: 22 de manera presencial i 31 

delegant el seu vot. 

JUNTA DE GOVERN  

Fins el 16 de març la Junta del CEESC va estar formada per:  

 

Presidència Maria Rosa Monreal 

Vicepresidència Míriem Solsona 

Secretaria Rossend Viñes 

Tresoreria Joan Muntané 

Vocal Begoña Escribano 

Vocal Charo Quero 

Vocal Eduardo Cano 

Vocal Esteve Ollé 

Vocal Gabriel Ndjoli 

Vocal Lluís Vila 

Vocal Núria Llopis 

Vocal Paco Gea 

Vocal Pep Vallès 

Vocal Pepi Borràs 

Vocal Rubèn Fornós 

Vocal Xavier Puig 

 



 
 

MEMÒRIA CEESC 2018 // 9 

 

2.COM ENS ORGANITZEM 
 

El dia 16 de març, després de l’Assemblea Ordinària del CEESC, es va celebrar la presa de 

possessió de la nova Junta de Govern. Aquesta nova Junta està formada per 17 persones 

col·legiades, de les quals 7 són noves incorporacions. 

 

Presidència Maria Rosa Monreal 

Vicepresidència Lluís Vila 

Vicepresidència Francesca Ferrari 

Secretaria Rossend Viñes 

Tresoreria Joan Muntané 

Vocal Begoña Escribano 

Vocal Charo Quero 

Vocal Ariadna Gomà 

Vocal Imma Jiménez 

Vocal Gabriel Ndjoli 

Vocal Míriem Solsona 

Vocal Miquel Rubio 

Vocal Noèlia Redó 

Vocal Óscar Martínez 

Vocal Núria Palau 

Vocal Rubèn Fornós 

Vocal Xavier Puig 

 

 

Durant el 2018 s’han realitzat un total d’11 reunions de la Junta de Govern. 
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2.COM ENS ORGANITZEM 
 

COMISSIÓ PERMANENT  

És l’òrgan de Govern format per la presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria i 

que gestiona la continuïtat del treball entre juntes. 

Durant el 2018 s’han realitzat 10 reunions del COT de la Junta de Govern. 

JUNTES DELEGADES  

GIRONA 

Presidència Rubèn Fornós 

Secretaria 
Jordi Iglesias (fins al 19/11) 

Meritxell Raurich (des del 19/11) 

Tresoreria Pep Plana  

Vocalies 

Caterina Hernández (fins al 16/1) 

Assumpció Costals 

Meritxell Raurich (fins al 19/11) 

Aina Sánchez (fins al 28/5) 

Clara Martínez (des del 28/5) 

Jordi Iglesias (des del 19/11) 

Isard Font Iserte 

Al llarg del 2018 s’han realitzat 4 reunions de la Junta delegada. 

LLEIDA  

Presidència Míriem Solsona  

Secretaria Esteve Ollé 

Al llarg del 2018 s’han realitzat 5 reunions de la Junta delegada. 

Durant el 2018 s'ha creat un grup motor d'educadores i educadors socials que han estat 

treballant amb la Junta delegada per donar un impuls a la presència i activitat del CEESC en 

el territori. El grup està format per Ariadna Gomà, Jordi Baiget, Marta Jordana i Albert Font.  

El dilluns 16 d’abril es va dur a terme una Assemblea de la delegació del CEESC a Lleida, 
oberta a tots els educadors i educadores socials de Lleida. 
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2.COM ENS ORGANITZEM 
 

CAMP DE TARRAGONA 

Fins al 19 de gener la Junta va estar formada per: 

Presidència Gabriel Ndjoli 

Secretaria Antoni Escarré 

Tresoreria Esther Ibáñez  

Vocalies 

Laura Guxens  

Núria Torres 

Paulo Outeiral 

Isabel Vallès 

 
A partir del 19 de gener, va quedar configurada de la següent manera: 

Presidència Esther Ibañez Ureta 

Vicepresidència Núria Torres 

Secretaria Paulo Outeriral 

Tresoreria Isabel Vallés 

Vocalies 

Juan José Vernet (fins al 22/10) 

Maria Fontcalda Ubalde 

Jordi Martínez Busom 

Al llarg del 2018 s’han realitzat 5 reunions de la Junta delegada. 

TERRES DE L’EBRE 

Fins al 18 de gener la junta va estar formada per: 

Presidència Pep Vallés 

Vicepresidència Pepi Borràs 

Secretaria Inés Solé 

Tresoreria Manel Roman 

Vocalies 
Raquel Alexandri 
Núria Palau 
Carina Callejón 
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2.COM ENS ORGANITZEM 
 

A partir del 18 de gener la junta va quedar configurada: 

Presidència Núria Palau 

Vicepresidència Noèlia Redó Morató 

Secretaria Inés Solé 

Vocalies 

Laura Aubeso  
Helena Homedes 
Toni Polo 
Carme Franch Rius 

Al llarg del 2018 s’han realitzat 4 reunions de la Junta delegada. 

EQUIP DE TREBALL 

EQUIP DE GERÈNCIA 

Xavi Campos 
Direcció 

% jornada laboral: 100% 

Ònia Navarro 
Subdirecció 

% jornada laboral: 100% 

EQUIP TÈCNIC 2018 

Antonio Alcántara 
Formació, participació i universitats 

% jornada laboral: 44,56% 

Raquel Prado 
Llei Catalana de l’Educació Social 

% jornada laboral: 44,56% 
(del 5/09 al 5/10) 

Pep Guasch 
Activitats i projectes 

% jornada laboral: 91,37% 

Eva Mª Sasot 
Atenció col·legial 

% jornada laboral: 85,10% 

Maria Figueras 
Comunicació 

% jornada laboral: 76% 

 

EQUIP ADMINISTRATIU 

Óscar Zaragoza 
Informàtica 

% jornada laboral: 100% 

Tonino Battaglia 
Comptabilitat 

% jornada laboral: 70% 

Sònia Rodon 
Llengua i Comunicació 
% jornada laboral: 76% 

Yolanda Gállego 
Atenció col·legial 

% jornada laboral: 84,50% 
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2.COM ENS ORGANITZEM 
 

EQUIP A DELEGACIONS 

Mònica Jordà 
Atenció col·legial a Camp de 

Tarragona 
% jornada laboral: 15,5% 

Baixa maternal  
(del 10/09 al 22/01) 

Elena Vallespí 
Atenció col·legial a Camp de 

Tarragona 
% jornada laboral: 15,5% 

Substitució baixa maternal 
(des del 10/09 fins al 22/01) 

Antonieta Solé 
Atenció col·legial a Lleida 

% jornada laboral: 17% 

Helena Fibla 
Atenció col·legial a Tortosa 

% jornada laboral: 6,85% 

PERSONAL DE NETEJA 

Encarna Jiménez 
Neteja 

% jornada laboral: 34% 
(fins a 31 de març) 

Ndeye Aissatou 
Neteja 

% jornada laboral: 34% 
(a partir del 23 d’abril) 

ESTUDIANTS DE PRÀCTIQUES 

Almudena Faci 
Gestió i Administració Pública UB 

Adaptació per a la legislació de 
protecció de dades. 

Seguiment de contractació pública i 
oposicions 

Hores de pràctiques: 300h 

 
Sheila Barreros 

Gestió i Administració Pública UB 
Treballs previs per a la regulació de la 

professió d’educador/a social. 
Hores de pràctiques: 300h 

 

Estefania Romero 
Gestió i Administració Pública UB 
Treballs previs per a la regulació de la 

professió d’educador/a social. 
Seguiment de contractació pública i 

oposicions 
Hores de pràctiques: 300h 

Mireia Simó 
Telefonista recepcionista 

FEMAREC 
Suport Administració 

Hores de pràctiques: 80h 

 
David Tomassetti 
Educació Social UOC 

Suport al projecte RetinES 
Hores de pràctiques: 75h 

 

Ignasi Calvet 
Educació Social UOC 

Suport al projecte RetinES 
Hores de pràctiques: 150h 

 

Maria de Salas 
Educació Social URL 

Suport a l’àrea de Participació, 
Projectes i Universitats 

Hores de pràctiques: 150h 
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3.LA FEINA QUE HEM FET 

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 A1.1.  

Adaptació de la nova normativa europea en matèria de protecció de dades i en 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Resultats previstos:  

 Un protocol d’adaptació i aplicació de la nova normativa europea. 

 Un protocol d’aplicació del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

El CEESC ha redactat tots dos protocols. Sobre el protocol de protecció de dades, al llarg 
del 2018, el CEESC ha dut a terme diverses accions per tal d’adaptar-nos a la nova 
normativa, com són la modificació i la difusió de la nova política de privacitat del CEESC, 
l’adaptació de tots els formularis en paper i electrònics, la inscripció al butlletí digital, la 
modificació del document de seguretat, etc. També ha anomenat com a Delegat de 
Protecció de Dades, a en Fran del Buey, advocat.  

Per donar a conèixer les novetats del Reglament General de Protecció de Dades i 
identificar les tasques que han de realitzar les entitats de l’àmbit social per adaptar-se a les 
noves obligacions, el CEESC conjuntament amb el Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, van organitzar la Càpsula 
“Principals novetats del Reglament General de Protecció de Dades i el seu impacte en 
l’àmbit social: introducció a la normativa de protecció de dades”. Hi van participar 55 
professionals de l’acció social.  

En relació amb el segon protocol, el CEESC no l’ha executat per dos motius: 

 El govern espanyol ha endarrerit fins al dia 2 d’octubre de 2020, l’entrada en vigor 
de l’obligatorietat de la implantació completa de les obligacions d’administració 
electrònica aprovades a la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 La incorporació de nous mòduls per actualitzar les funcions de la Ventanilla Única 
per part del CGCEES. 



 
 

MEMÒRIA CEESC 2018 // 15 

 

3.LA FEINA QUE HEM FET 

Objectiu A.2  

Incentivar la reflexió a l'entorn de temes d'interès de l'educació social 

Acció A2.1.  

Foment i acompanyament a la generació de grups de debat amb el format i temporalitat 
més adient en cada cas. 

Resultats previstos:  

 Manteniment dels grups estables actuals. 

 Creació del 100% de grups ad hoc segons demanda concreta, amb un mínim de 
3 persones per grup. 

 

Durant el 2018 han tingut activitat 13 Col·lectius professionals, 2 col·lectius més que el 
2017. En canvi, el número de persones que hi estan vinculades, s’ha reduït. De 224 el 2017 
a 208 el 2018.  

Continuant amb el propòsit estratègic de contribuir a generar noves mirades i nous debats, 
aquest 2018 s’ha seguit estant actiu, des de diferents nivells de participació, a través dels 
diferents col·lectius professionals, que s’estructuren sota el paraigües del CEESC i el seu 
acompanyament tècnic.  

S’ha mantingut l’activitat habitual de Col·lectius professionals consolidats: 

 Educació Social i Escola: ha tingut un creixement sostingut, actualitzant el grup amb 

persones compromeses i que ha participat de diferents jornades. També ha 

finalitzat l’any amb un dossier propi on s’enumeren les participants, totes les 

accions i activitats realitzades i la bibliografia i documentació recollida durant els 

anys de vida del col·lectiu. 

 Mediació: ha tornat a realitzar reunions mensualment amb una àmplia participació. 

El col·lectiu ha organitzat dues càpsules i una jornada durant la setmana de 

l’Educació Social amb notable èxit: Mediació i comunitat. Una mirada des de l’acció 

social. 

 Protecció a la infància: ha volgut donar resposta a la situacions d’emergència 

produïdes en el marc del sistema de protecció a la infància i en adolescents i joves 

no acompanyats, en particular. Continuen fent reunions periòdiques a Girona i 

Barcelona. 
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3.LA FEINA QUE HEM FET 

 Medi obert: El col·lectiu ha crescut en número de participants (de 6 a 13) i 

treballant ara per millorar el mapa d’experiències i projectes en medi obert amb la 

unificació de protocols i criteris. 

 L’educador social a les dependències policials: aquest any el col·lectiu ha treballat 

per a un futur projecte europeu entorn la policia i la mediació, les dependències 

policials i la introducció d’educadores i educadors socials o una mirada més 

educativa.  

En alguns col·lectius hi ha hagut canvis: 

 Salut: s’han celebrat dues reunions per tal d’abordar la fusió dels col·lectius de salut 

mental i salut biopsicosocial en un de sol i constituir un col·lectiu gran de l’àrea de 

salut (salut mental, salut, gent gran, drogodependències). Al 2019 el col·lectiu 

caminarà com un de sol i s’està elaborant un document de funcions i competències 

de les educadores i educadors en aquesta àrea. 

 Gent gran: el grup s’ha reactivitat en estar present i no només on-line. A finals d’any 

s’ha elaborat un formulari per tal de recollir projectes i professionals que treballen 

entorn a l’àmbit.  

Tot i que continuen mantenint-se com a grup, no han tingut activitat pública durant el 

2018: 

 Animació Sociocultural / Situació de reforç escolar. 

Així mateix, alguns del col·lectius han deixat de funcionar: 

 Infància i adolescència / Gènere: estan en un moment de descans i no descarten en 

un futur tornar-se a activar-se.  

 Emergències: després d’intentar fer diverses reunions, els mateixos membres van 

preferir no continuar-hi per motius diversos. 
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3.LA FEINA QUE HEM FET 

Objectiu A.3  

Mantenir el Servei d’Ocupació i Orientació Professional del CEESC 

BORSA DE TREBALL 

Aquest és el principal servei del SOOP. Durant el 2018 hi ha hagut un total de 1.745 ofertes 

publicades, 708 més que en l’exercici anterior. D’aquest total, les empreses registrades 

n’han aportat 1.515. De les 230 que ha inserit el CEESC, 200 ofertes de treball que 

provenen d’ens públics i 30 d’altres entitats, producte de cerques d’Internet. 

Les ofertes de places d’educador/a social que s’hi han publicat corresponen als següents 

àmbits: 

Àmbit 
Qui ha inserit l’oferta 

Empreses 
SOOP 

CEESC Total 

Educació social comunitària/infància 584 52 636 

Educació social i serveis socials 105 155 260 

Educació social amb adults 140 0 140 

Educació social amb famílies 95 1 96 

Educació social amb persones amb discapacitat 80 0 80 

Educació social en salut mental 56 0 56 

Educació social i formació reglada 54 1 55 

Educació social i persones nouvingudes 51 1 52 

Educació social en addiccions 23 10 33 

Educació social en salut 23 1 24 

Educació social i justícia juvenil 15 0 15 

Altres àmbits 289 9 298 

Total 1.515 230 1.745 

El CEESC ha modificat la borsa de treball, per tal d’adaptar-la a la nova normativa europea 

de protecció de dades, per millorar el disseny i el servei que ofereix a les persones 

col·legiades i empreses.  
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3.LA FEINA QUE HEM FET 

SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

Al llarg del 2018, aquest altre servei del SOOP ha atès 31 professionals de l’educació 

social. Un cop acabada la sessió, es demana als participants que valorin el servei; s’han 

rebut 25 respostes.  

Les mitjanes en aquestes valoracions (valoració sobre 5): 

 Ha estat fàcil i ràpid demanar assessorament: 4,96 

 L'espai per a fer l'assessorament és adient: 4,83 

 El temps dedicat a cada sessió ha estat adequat: 4,42 

 Valora la teva satisfacció general de l'atenció rebuda per part de l'orientadora: 4,96 

 He resolt els dubtes plantejats a la sessió i/o sessions: 4,75 

 Estic satisfet/a amb el resultat de l'assessorament: 4,67 

 Recomanaria el servei per aclarir dubtes entorn a la recerca de feina: 4,88 

Acció A3.1. Manteniment del projecte NIU. 

Resultats previstos:  

 Manteniment del número d’assessoraments realitzats l’any anterior.  

Al 2018 hem tingut un total de 9 consultes (dues menys que el 2017). Totes han estat fetes 

per col·legiats i col·legiades que tenien, o bé, projectes en ment i volien desenvolupar-los o 

consultes més específiques respecte a la formulació de projectes o convocatòries de 

subvencions. S’han atès totes elles de manera satisfactòria. 

Acció A3.2. Manteniment del número de participants en el projecte Cruïlles. 

Resultats previstos:  

 Manteniment dels col·lectius participants a Cruïlles.  

Es va iniciar l'any amb 8 entitats/empreses allotjades i es va acabar amb set. Cal fer 

esment, però, que a finals d’any s’ha fet convocatòria per tal de poder-se acollir al 

programa, modificant les condicions de participació al Cruïlles, adaptant-ne els serveis i les 

quotes. S’han presentat 3 entitats per a formar-hi part. 
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3.LA FEINA QUE HEM FET 

Objectiu A.4  

Garantir la formació especialitzada i la generació de coneixement dels 
professionals de l'educació social 

Acció A4.1. 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. 

L’any 2018 ha estat un any excepcional pel que fa a la Formació. Per primer cop en tota la 
història del CEESC, s’ha pogut realitzar el 100% de l’oferta formativa programada. En 
alguns casos, fins i tot, hem hagut de crear nous grups d’un mateix curs per poder donar 
cabuda a totes les persones interessades. 

En concret s’han programat 25 cursos, amb doble edició en 5 d’ells. En total, doncs, han 
estat 30 cursos els realitzats. 

Hem pogut programar 3 dels cursos on-line, gràcies als acords que tenim amb l’Escola EFA 
i amb Arkhé. 

Les 25 accions formatives realitzades: 

ON LINE (3 fetes de les 3 programades) 

 Atenció a infants de 0 a 3 anys (en conveni amb Escola EFA) (25h) 

 Atenció a la diversitat: Autisme (en conveni amb Escola EFA) (40h) 

 Coeducació i acolliment en centres de protecció a la infància i l’adolescència (en 

conveni amb ARKHÉ) (12h) 

BARCELONA (16 fetes de les 13 programades) 

 Desenvolupament del procés d’intervenció socioeducativa: taller de casos (2 

grups) (20h) 

 Educació social i escola: reptes i oportunitats (16h) 

 Eines psicoeducatives i jurídiques per a mediadors i mediadores entorn al pla de 

parentalitat (20h) 

 El treball comunitari amb col·lectius amb diversitat funcional i salut mental (8h) 

 Estratègies educatives en salut mental i addiccions. Patologia dual (2 grups) 

(16h) 



 
 

MEMÒRIA CEESC 2018 // 20 

 

3.LA FEINA QUE HEM FET 

 Intervenció socioeducativa assistida amb cavalls (20h) 

 Introducció al peritatge social per a educadors i educadores socials (2 grups) 

(16h) 

 L’amor i la sexualitat a l’educació (16h) 

 L’informe social forense o pericial des de l’educació social (12h) 

 La gestió de les persones en els projectes socioeducatius: lideratge i equip (16h) 

 La mediació de conflictes a les organitzacions (20h) 

 Procediments i orientacions metodològiques per al treball socioeducatiu en 

l’àmbit penitenciari: l’ES a presons (20h) 

 Sexe, drogues i prevenció (4h) 

GIRONA (3 fetes de les 2 programades) 

 Conflicte i infància: un abordatge pràctic i sistèmic (8h) 

 El treball comunitari, un eix per a la transformació dels barris i les persones (2 

grups) (12h) 

LLEIDA (3 fetes de les 3 programades) 

 Conflicte i infància: un abordatge pràctic i sistèmic (8h) 

 L’adolescència: una mirada positiva. Un curs en clau d’humor (12h) 

 Mediació: taller de casos pràctics (4h) 

TERRES DE L’EBRE (2 fetes de les 2 programades) 

 La gamificació a l’acció socioeducativa (20h) 

 Taller. Gestió de conflictes i mediació. Com afrontar una situació de dol (4h) 

CAMP DE TARRAGONA (3 fetes de les 3 programades) 

 Direcció i lideratge d’equips de Serveis Socials (12h)   

 Introducció al peritatge social per a educadors i educadores socials (16h) 

 Mediació: taller de casos pràctics (4h) 

Al llarg del 2018 s’han format al CEESC 516 persones, de les quals 207 són membres del 
CEESC. El número d’alumnes ha estat un 63,8% més que l’any anterior.  
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Pel que fa a l’avaluació de la formació pròpia mantenim la tònica ascendent de l’any 
anterior i la millorem en 0,10 punts. La puntuació mitjana és d’un 4,25 sobre 5: 

 2016 2017 2018 

Infraestructura 3,96 4,21 4,03 

Continguts 3,94 3,97 4,10 

Metodologia 4,02 4,01 4,15 

Docència 4,41 4,47 4,72 

TOTAL sobre 5 4,08 4,15 4,25 

 

Acció A4.2. Consolidació de l'oferta de formació on line com a proposta específica dins el 
catàleg general. 

Resultats previstos:  

 Oferir un mínim de 3 accions formatives on line. 

L’oferta formativa on line s’ha concretat en conveni amb l’Escola EFA, amb qui hem 
realitzat dos cursos i amb Arkhé, amb qui n’hem organitzat un. Així doncs, s’han 
materialitzat els 3 cursos programats (veure punt anterior). 

Acció A4.3. Actualització del catàleg de propostes formatives adaptables a necessitats 
d’entitats contractants. 

Resultats previstos:  

 1 catàleg de propostes formatives. 

 Distribució del catàleg en un mínim de 200 entitats susceptibles d’estar-hi 
interessades.  

S’ha actualitzat el catàleg de l’any anterior i s’ha enviat a aproximadament 500 entitats. 

Durant el 2018 s’ha dut a terme el curs “Conflicte i infància: un abordatge pràctic i 
sistèmic” per a professionals de la Fundació Privada Santa Rosalia de Teià. 
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Objectiu A.5  

Presentar tendències i abordar realitats emergents en l’acció social 

Acció A5.1. Manteniment del programa de Càpsules d'Educació Social. 

Resultats previstos:  

 15 càpsules realitzades. 

 250 participants a les Càpsules.  

Durant el 2018 es van programar 25 càpsules, de les quals, finalment, se’n van dur a terme 
22. Se’n van fer 2 a Girona, 2 a Lleida, 3 a Tortosa, 5 a Tarragona i 13 a Barcelona. Van 
assistir-hi 414 persones (32 més que l’any anterior).  

Objectiu A.6  

Generar espais i moments afavoridors de l’aprofitament del 
coneixement i el bagatge professional 

Acció A6.1. Manteniment del projecte Sèniors. 

Resultats previstos:  

 10 participants estables. 

El projecte Sèniors segueix en funcionament i regularment a través de una reunió de 

seguiment de les activitats i accions al mes (últims dimecres de cada mes). Durant el 2018 

han entrat al grup una persona més, sumant ja 15 membres, tot i que la participació 

estable és de 13 col·legiades i col·legiats, una més que el 2017. El grup continua treballant 

en assessoraments individuals i xerrades grupals (a universitats i cicles de grau superior). 

Cal destacar enguany la construcció del projecte Com ser educador/a social i no morir en 

l'intent? que es va dur a terme amb la companyia Art&Coop durant la setmana de 

l’Educació Social. Es tracta d’un teatre fòrum on es descobreixen i s’analitzen alguns dels 

errors professionals més comuns en l’Educació Social. 

Acció A6.2. Generació d’espais de trobada institucionals amb les persones que es jubilen. 

Resultats previstos:  

 Trobades presencials amb el 50% de persones que ens fan saber que es jubilen. 

Al juny es va realitzar una trobada amb algunes col·legiades i col·legiats jubilats i dues 
persones, membres de Junta. La trobada va ser molt amistosa i es va presentar el projecte 
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Sèniors amb l’acompanyament d’un refrigeri. Es va fer una invitació prèvia a totes i tots els 
col·legiats amb edat de jubilació. 

Objectiu A.7  

Potenciar la recol·legiació  

Acció A7.1. Comunicació amb les persones que s’han donat de baixa del Col·legi per 
incentivar-ne el retorn. 

Resultats previstos:  

 Augment d’un 15% de les persones que formalitzen la 2ª alta amb relació a 
l'any anterior. 

L’any 2017, es va dissenyar una campanya per posar-nos en contacte amb les persones 

col·legiades en situació de baixa, per tal convidar-les a formar part un altre cop del CEESC. 

A principis del mes de gener de 2018, es va executar fins a finals del mes de maig. L’any 

2018 s’han tornat a donar d’alta per segona vegada 35 professionals.  

Objectiu A.8  

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 societats professionals...) 

Acció A8.1. 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. 

 Creació d’un protocol d’inscripció de les Societats Professionals al registre del 
CEESC 

En relació amb la borsa de pèrits judicials, s’ha fet publicitat de la inscripció tan bon punt 

es va obrir la convocatòria i se n’han tramitat 14 sol·licituds. L’any 2018 el CEESC ha dut a 

terme dues formacions específiques per a pèrits judicials: “Introducció al peritatge social 

per educadores i educadors socials” i “Informe forense o pericial des de l’educació 

social”. 
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Al registre de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya s’hi 

ha inscrit 1 nova professional de l’educació social (mediació familiar: 0; mediació civil: 1; 

ambdues especialitats: 0). Al llarg de l’any s’han atès 13 consultes relacionades amb la 

mediació.  

S’ha realitzat 4 cursos de formació: la “Mediació: taller de casos pràctics”, “La mediació en 

conflictes a les organitzacions”, “Taller. Gestió de conflictes i mediació. Com afrontar una 

situació de dol” i “Eines psicoeducatives i jurídiques per a mediadors i mediadores entorn 

al pla de parentalitat”.  

El Col·lectiu professional de Mediació del CEESC va organitzar la Jornada “Mediació i 

comunitat. Una mirada des de l’acció social”, que va tenir lloc al mes d’octubre dins dels 

actes del #DiaES.  

També s’ha treballat en l’organització de les VII Jornades de Mediació a Tarragona, que va 

portar per títol la Mediació és salut, i que va tenir lloc del 5 al 7 de febrer. 

Dins dels actes del Dia Europeu de la Mediació, el col·lectiu professional de mediació del 

CEESC va organitzar el “III Cafè del mig: Apostem per discutir? Gestionem la convivència".  

Totes aquestes activitats han estat homologades per justificar la formació contínua de les 

mediadores i mediadors inscrits en el Registres de Mediadors. 

ALTRES SERVEIS VINCULATS A LA MEDIACIÓ 

El Servei d’Orientació en la resolució de conflictes i de Mediació en les Organitzacions 

(SOMO), està destinat a les entitats i als educadors i educadores socials que hi treballen i 

té com a objectiu orientar en la gestió de l’organització, ja sigui en un conflicte existent o 

bé per millorar el clima laboral i reduint els riscos psicosocials que poden afectar els 

treballadors i, conseqüentment, a l’organització. L’any passat es va gestionar un cas de 

mediació. 

Dins del tallers organitzats en el marc VII Jornades de Mediació a Tarragona, es va 

presentar el Servei d’Orientació en la Resolució de Conflictes i de la Mediació en les 

Organitzacions (SOMO) del CEESC.  

També es va presentar un pòster electrònic sobre el SOMO en el marc del congrés 

Mediació i salut, organitzat per la Societat Catalana de Mediació en Salut. 
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El CEESC ha continuat executant els actes de mediació que l'Ajuntament de Barcelona ens 

encarrega per adjudicació directa, i que duen a terme professionals de l'educació social 

col·legiats i inscrits en el registre del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. S’han 

gestionat 5 casos de mediació.  

El CEESC ha signat un conveni amb ANCOPA (Asociación Nacional de Coordinación de 

Parentalidad) per oferir descomptes en la inscripció a congressos i formació. 

En relació amb les societats professionals, s’han dissenyat diferents formularis en versió 

paper per donar d’alta, per modificar dades i per donar de baixa del registre de societats 

professionals del CEESC. 

S’ha modificat el protocol de procediments administratius del CEESC, per tal d’indicar 

quines són les gestions que cadascun dels treballadors del CEESC ha de desenvolupar en 

relació amb aquest registre.  

S’ha fet una consulta a diversos col·legis professionals per veure quins serveis ofereixen a 

les societats professionals inscrites en el seu registre.  

El SOMO es va presentar en una Sessió metodològica del Centre de Mediació de Dret 

Privat de Catalunya: “La mediació en les organitzacions del tercer sector”, el 10 d’abril. 

Objectiu A.9  

Protocolitzar les coordinacions de la Junta de Govern amb les juntes 
delegades, i d’aquestes entre elles 

Acció A9.1. Disseny d’un pla estratègic de coordinació territorial. 

Resultats previstos:  

 1 pla estratègic interterritorial dissenyat. 

Per tal de facilitar la participació de les juntes delegades a les reunions de la Junta de 

Govern del CEESC, s’ha modificat el calendari de les reunions de la Junta i s’ha fet una 

cerca per trobar un sistema per seguir les assemblees i un sistema de votació electrònica. 

Amb la presa de possessió de l’actual Junta de Govern, al mes de març, les anteriors Juntes 

Delegades van redactar una memòria de gestió de l’activitat 2014-2017, que es va 

presentar en les assemblees de col·legiades i col·legiats de cada territori.  

El pla estratègic es dissenyarà al llarg del 2019.  
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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 B1.1. 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. 

Al llarg de l’any 2018, el CEESC ha fet el seguiment i aportacions a l’avantprojecte de llei 

per fomentar la mediació en conflictes familiars i al projecte de llei de contractes de 

serveis a les persones. El CEESC també ha participat en l’avaluació del pla pilot de 

coordinació de parentalitat. 

La presidenta del CEESC va comparèixer, el 28 de novembre, davant la Comissió de Treball, 

Afers Socials i Famílies del Parlament de Catalunya per informar sobre les accions i els 

objectius del Col·legi i sobre altres qüestions, com són les preocupacions socials i 

professionals, o les lleis no desplegades, ni dotades de pressupostos. 

Al llarg de l’any, hem sol·licitat reunions amb diversos responsables del Govern de 

Catalunya i amb diversos representants del món local, per parlar sobre:  

 les funcions de l’animador sociocultural en els serveis de residència i de centre de 

dia per a gent gran.  

 l’aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania i la prestació complementària 

d'activació i inserció, així com. 

 l’arribada del menors d’edat estrangers no acompanyats. 

 la situació dels professionals de l’educació social en l’àmbit de la Justícia.  
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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 B2.1. 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. 

 100% de contactes amb les entitats que guanyen les licitacions.  

El CEESC continua amb el seguiment de les licitacions públiques de serveis (administració 

local, comarcal i autonòmica), per tal d’assegurar que en totes les licitacions es demani que 

el personal d’educador/a social estigui en possessió de la titulació universitària d’Educació 

Social o estigui habilitat; i que aquestes licitacions s’adeqüin a la normativa en matèria 

diversa com l’aplicació del conveni col·lectiu del sector, la categoria professional, les 

funcions a desenvolupar i la ràtio professional. 

Al llarg del 2018, el CEESC ha presentat 22 recursos de reposició a diferents 

administracions públiques (18 ajuntaments; 1 consell comarcal; 3 departaments de la 

Generalitat de Catalunya). 

Dels 22 recursos, el CEESC ha rebut resposta de 3 administracions (dues de negatives i una 

de positiva). El silenci administratiu és una resposta negativa cap als interessos del CEESC.  

Acció B2.2. Seguiment de les convocatòries d’oposicions o borses de treball per a 
d’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.  

Al llarg de l’any s’ha fet un seguiment de totes les convocatòries púbiques de llocs de 

treball, publicades en qualsevol publicació oficial. S’ha contactat amb 35 ens públics (26 
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ajuntaments; 7 consells comarcals; 2 altres organismes), als quals s’han emès recursos de 

reposició sol·licitant-los la modificació d’algun contingut de les bases del concurs. El motiu 

majoritari ha estat la inclusió dels professionals habilitats en els processos de selecció, 

seguit d’altres casuístiques com la revisió de funcions professionals o la demanada 

d’inclusió de la titulació en llocs de treball propis on no es contempla l’educació social.  

D’aquestes recursos de reposició, s’ha rebut resposta de 5, dels quals 4 accepten el recurs i 

en modifiquen les bases, 1 anul·la el procés. De la resta, 30, no se n’ha rebut resposta 

(silenci administratiu negatiu). 

Objectiu B.3  

Acompanyar processos d’actualització del discurs professional 
(jornades, seminaris...) 

Acció B3.1. Suport a les iniciatives proposades pels col·lectius professionals. 

Resultats previstos:  

 Operativització del 100% de les propostes explicitades.  

Durant aquest any l’activitat dels col·lectius professionals s’ha desenvolupat en: 

 Col·lectiu professional d’Educació Social i Escola: ha organitzat dues càpsules a 

Barcelona i Tortosa sota el títol Com estan treballant els i les professionals 

d’educació social a les escoles i instituts? El Seminari Interuniversitari Educació 

Social i Escola va aterrar a la Universitat de Barcelona el 3 de febrer. A més, s’ha 

elaborat i fet públic el dossier del col·lectiu amb els objectius, recorregut, 

cronograma durant els seus 4 anys i mig de vida. 

A través de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 

participem en l’aliança EDUCACIÓ360 que, es va presentar el 29 de gener.  

Posteriorment es va presentar l’aliança a les comarques gironines, el 10 d’abril i 

a les terres de Lleida, l’1 de desembre.  

A banda, s’han dut a terme dues Jornades: “Connectar la comunitat: el paper 

dels ajuntaments en l'Educació 360”, el dimecres, 19 de setembre, per situar 

l’Educació 360 en les polítiques públiques dels propers governs locals. I la 

“Jornada de treball Educació360, personalització de l'aprenentatge”, el 20 

d'octubre.  
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 Col·lectiu professional de Mediació: ha participat activament amb el Centre de 

Mediació de Dret Privat de Catalunya (CMDPC). S’han dut a terme dues Càpsules 

i l’execució de la Jornada Mediació i Comunitat durant els actes programats pel 

Col·legi durant la setmana de l’Educació Social.  

 Col·lectiu professional de Gent Gran: s’ha elaborat un formulari per tal de 

recollir arreu de Catalunya projectes educatius en gent gran i professionals que 

estan al darrere de l’àmbit. 

 Col·lectiu professional sobre l’educador social a les dependències policials: s’ha 

organitzat una càpsula a Tarragona per presentar la feina feta i els objectius del 

grup. 

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 B4.1. Coordinació dels espais de representació per tal que siguin llocs on transmetre 
discurs propi del CEESC en relació amb temes que són de l’interès de la professió i dels 
professionals. 

Resultats previstos:  

 Difusió del mapa relacional del CEESC entre el 100% de les persones que 
participen en espais de representació. 

S’ha formalitat l’espai web on queda representat el mapa que es va actualitzant en funció 

de la realitat canviant. La informació dels espais de representació en què el CEESC és 

present de manera estable (els que tenen un caire puntual no s’hi recullen) està distribuïda 

segons els paràmetres d’àmbit professional i de dimensió territorial. Es garanteix que 

semestralment s’informa de les actualitzacions a les persones que hi actuen com a 

referents per tal que puguin proposar les sinergies i interaccions que ajudin a un major 

aprofitament dels diversos espais per al conjunt de la professió.  
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Acció B4.2. 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. 

Al CEESC estem presents a: 

 Comissió Permanent (presidència, fins al maig 2018; vicepresidència, a partir de 
maig 2018). 

 Comissió Permanent d’Envelliment Actiu. 

 Comitè de Comunicació. 

 Comitè d’Ètica. 

 Grupo de trabajo de Instituciones penitenciaries. 

 Vocalia formación / universidades. 

 Vocalia sociolaboral. 

 Grupo de Trabajo de género. 

Acció B4.3. Realització d’una campanya de sensibilització, debat i posicionament a l’entorn 
de la Llei d’Educació Social.  

Resultats previstos:  

 Presentació i debat en assemblea dels posicionaments propis del CEESC. 

Des del CGCEES s’està impulsant una Proposta de Llei del Dret a l’Educació Social. La Llei 

haurà de servir per defensar la professió davant l’intrusisme i frenar la devaluació de la 

figura de l’educador social.  

S’ha redactat la proposta de llei de l’educació social, i la Junta de Govern ha realitzat 

diverses jornades de treball per debatre-la i preveure quina ha se ser l’estratègia del CEESC 

per donar-la a conèixer als professionals de l’educació social, a les universitats, a les 

entitats socials, als sindicats i als partits polítics que tenen representació al Parlament de 

Catalunya. 
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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 B5.1. Promoció del CEESC en el món universitari com a recurs de referència en 
matèria d’orientació professional entre els estudiants d’Educació Social. 

Resultats previstos:  

 Una planificació anual en coordinació amb la taula d’universitats per 
sensibilitzar estudiants sobre sortides professionals i col·legiació. 

Seguint la campanya de presentació del CEESC: “Sortides professionals i col·legiació” 

engegada el 2017, que s’acompanya d’altres continguts demandats per les universitats i 

que s'ha realitzat amb suport de dades del Servei d’Ocupació i Orientació Professional 

(SOOP) i en el marc de l’espai de coordinació amb les universitats, s’han fet 7 xerrades a 6 

de les 9 universitats catalanes que ofereixen el grau d’Educació Social: Universitat de 

Barcelona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic, Universitat de Lleida i Universitat 

Oberta de Catalunya. 

FEBRER 

 El CEESC i l’Educació Social a l’Escola (UB). 

MARÇ 

 20 anys al costat de l’Educació Social (URV). 

MAIG 

 Presentació del CEESC i opcions laborals de l’Educació Social (UdL). 

 Presentació del CEESC i opcions laborals de l’Educació Social (URV). 

JUNY 

 Presentació del CEESC i opcions laborals de l’Educació Social (UVic). 

OCTUBRE 

 Presentació del CEESC i opcions laborals de l’Educació Social (URL). 

NOVEMBRE 

 Presentació del CEESC i opcions laborals de l’Educació Social (UOC Reus). 
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Acció B5.2. 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.  

Amb el nom de “Camins i Perspectives Professionals per a l’Educació Social”, el dijous 19 

d’abril es va desenvolupar l’acte a on hi van participar 45 alumnes de totes les universitats 

catalanes. Inicialment es va presentar una taula rodona sobre contractació i emprenedoria 

i, seguidament, es podia participar en taules dinàmiques amb els estudis de màsters i 

postgraus de diferents universitats i de 7 àmbits professionals diversos:  

 Escola. 

 Persones sense llar. 

 Mediació. 

 Gènere i LGTBI. 

 Prostitució. 

 Art i Transformació Social. 

 Dependències policials. 

Sent 1 el mínim i 4 el màxim la valoració de la jornada va ser la següent: 

 Ha acomplert expectatives: 3,5 

 Taules professionals: 3,5 

 Taules universitats: 2,9 

 Taula rodona inicial: 3,1 

 Temps pel debat a la taula: 3,1 
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Objectiu B.6 

Establir noves aliances i col·laboracions amb entitats i agents de 
l’educació social 

Acció B6.1. Recerca activa de noves col·laboracions per a les diferents activitats i projectes 
del CEESC.  

Resultats previstos:  

 10 noves propostes de col·laboració amb el CEESC 

S’ha realitzat un total d’11 contactes amb diferents organitzacions i fins a 51 persones han 

col·laborat per primera vegada amb les activitats i projectes del CEESC.  

Diferents activitats i projectes que s’organitzen des del Col·legi aporten noves relacions 

amb organitzacions afins. El primer exemple són les Càpsules d’Educació Social que són 

una font de nous contactes amb el CEESC. Aquest any s’han generat amb l'Agència 

Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Institut Català Internacional per la Pau. 

A RetinES es van generar noves col·laboracions amb el Festival Internacional de Cine i 

Discapacitat de Barcelona - Inclús, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, 

Clam i el Festival i projecte Docs Barcelona. 

A la Convocatòria de Cooperació i Noves Iniciatives Socials hi ha hagut 3 projectes més 

premiats i la participació de 10 entitats i professionals (6 de noves). 

I per últim, amb les activitat durant la setmana de l’Educació Social es va aconseguir una 

nova col·laboració amb el Centre Cultural La Farinera del Clot per a la jornada de Mediació 

i Comunitat. 

Acció B6.2. Manteniment de la relació periòdica amb els sindicats de representació 
majoritària.  

Resultats previstos:  

 2 reunions de treball amb els sindicats majoritaris 

Al llarg de l’any, el CEESC s’ha posat en contacte amb els sindicats de representació 
majoritària per parlar sobre diversos temes d’interès per als professionals de l’educació 
social, com és la figura els professionals de l’educació social de Catalunya a les escoles i la 
plataforma per defensar el dret a la dependència amb qualitat. 

El CEESC ha contactat amb les entitats signats del conveni d’acció social amb infants, joves, 
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famílies i d'altres en situació de risc, per saber quina és la proposta respecte a la 

classificació professional, ja que l’actual no recull les titulacions universitàries de grau.  

El Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores (CGCEES), entitat de 

la qual forma part el CEESC, ha signat un acord de col·laboració amb la Federació 

d’Ensenyament de Comissions Obreres (FE-CCOO) per la regularització dels llocs de treball 

dels professionals de l’educació social.  

Objectiu B.7  

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 B7.1. Atenció directa a les sol·licituds d’informació que es formulin. 

Resultats previstos:  

 Atendre el 100% de consultes rebudes. 

S’han atès el 100% de les consultes. Durant l’any se n’han contestat 663, tot i que la 

realitat ha sigut superior, ja que no totes les consultes que arriben al CEESC acaben 

registrades a la base de dades de gestió col·legial. 

El Servei d’assessorament jurídic, gestionat per la Fundació FICAT, ha atès 119 consultes. 

Els temes més demandats són: 

Laboral 66 

Administratiu 28 

Altres 6 

Protecció de dades 5 

Penal 4 

Fiscal 4 

Habitatge 2 

Processal  1 

Estrangeria 1 

Drets d’imatge 1 

Civil 1 

Total temes 119 
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Objectiu B.8  

Dibuixar una proposta actualitzada del paper de l’educació social en 
l'àmbit de l'educació reglada 

Acció B8.1. Organització de diàlegs amb diversos agents per a la construcció conjunta 
d’una proposta professional en el marc de la formació reglada. 

Resultats previstos:  

 Generar un document marc en relació amb les administracions i les 
universitats que defineixi el posicionament del CEESC al voltant del Decret 
de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu 
inclusiu.. 

Amb el col·lectiu professional d’Educació Social i Escola s’ha desenvolupat, editat i fet 

públic el Dossier del Col·lectiu Professional de l'Educació Social a l'Escola del CEESC on es 

recullen els objectius, el recorregut, el cronograma d’accions, propostes i posicionaments 

respecte l’Educació Social i l’Escola i el col·lectiu professional del CEESC. És un document 

que serveix de presentació per a les administracions i a les entitats. 

Objectiu B.9  

Promoure espais i accions que ajudin a crear una cultura ètica de la 
professió 

Acció B9.1. Desplegament i promoció del Comitè d’Ètica. 

Resultats previstos:  

 Acte de presentació del Comitè d’Ètica. 

 Realització d’un mínim de 3 altres accions informatives dels continguts del 
Comitè 

El comitè d’Ètica del CEESC es va donar a conèixer a l’Assemblea general ordinària de 

desembre del 2017 i després se’n va publicar la composició amb un descripció del perfil de 

tots els seus membres al web del Col·legi. 

Des del Comitè d’Ètica del CEESC es va preparar un article que es va publicar al Full 

Informatiu de juliol amb una selecció de llibres interessants. 

L’activitat central del Comitè d’Ètica al llarg del 2018 ha estat l’organització de la tercera peixera 

que es va fer el 29 d’octubre amb el títol “Posem una mirada ètica a la tasca professional”. 
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Objectiu B.10  

Vetllar pel respecte a la correcció deontològica en la intervenció 
professional. 

Acció B10.1. 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.  

S’ha donat resposta al 100% de les consultes o queixes que s’han rebut al llarg de l’any 

2018. El CEESC ha gestionat i tancat dues queixes relacionades amb la pràctica 

professional. 

Objectiu B.11  

Gestionar el fons de cooperació anual del CEESC per al foment 
d’iniciatives professionals 

Acció B11.1 Manteniment de la convocatòria d’ajuts a iniciatives socials i cooperació.  

Resultats previstos:  

 Més de 15 projectes presentats a la convocatòria. 

Aquesta ha sigut la 6a Convocatòria d’ajuts a iniciatives socials i cooperació. S’hi han 

presentat 10 projectes (2 més que el 2017). Els projectes que es presenten a la 

convocatòria continuen mantenint qualitat i diversitat. 

Amb l’acord del jurat, es va resoldre repartir el premi entre els 3 projectes següents:  

• Arte Paliativo, de l'Associació Arte Paliativo, mereixedor d’endur-se la quantia de 

1.800,00 € de la convocatòria. Aquest projecte s’emmarca dins de la segona 

tipologia de la convocatòria, de projectes innovadors que fomenten l'ocupació 

dels educadors i les educadores socials. 

• L’educació a l’abast de totes. Per una escolarització amb igualtat d’oportunitats 

al Senegal, de la Fundación Babel Punto de Encuentro, mereixedor d’endur-se la 

quantia de 1.800,00 € de la convocatòria. Aquest s’emmarca dins de la primera 

tipologia de projectes, de cooperació internacional que es duguin a terme en 
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països empobrits, o projectes nacionals que es duguin a terme amb col·lectius 

empobrits. 

• El projecte Tasta’m, de la Fundació Servei Solidari, mereixedor d’endur-se la 

quantia de 1.000,38 € de la convocatòria, essent un projecte amb una menció 

especial a la seva tasca –imprescindible- en el moment actual. 

Objectiu B.12  

Donar continuïtat a la publicació Quaderns d’Educació Social com a 
referent professional 

Acció B12.1. Publicació i presentació del número anual de Quaderns d'Educació Social. 

Resultats previstos:  

 Publicació i presentació del número anual de Quaderns d'Educació Social.  

Al desembre s’ha editat el número 20 de Quaderns d'Educació Social sota el títol 
“Identitats”. 

Des del monogràfic es proposa una aturada per pensar entorn de la identitat i la seva 

construcció i per reflexionar sobre el paper que l’educació social té en aquesta construcció. 

El nombre de persones subscriptores es manté força estable. Ara es compta amb amb 
2.224, de les quals el 99,5% són persones col·legiades.  

Des del 2014, any en què es van regularitzar les subscripcions als Quaderns, s’han perdut 
un 9,3% de subscriptors, ja que en aquell any es comptava amb 2.453 persones subscrites.  

Per al número 20 dels Quaderns i amb la voluntat de saber l’opinió sobre la revista de les 
persones subscriptores, s’ha dissenyat un formulari que s’enviarà durant el mes de febrer 
del 2019.  

Acció B12.2. Digitalització dels números anteriors de Quaderns d'Educació Social. 

Resultats previstos:  

 Finalitzar la posada a disposició on line dels números anteriors de Quaderns 
d'Educació Social.  

Ja està disponible tota col·lecció dels Quaderns d'Educació Social on line en obert. 

El procés va començar el 2017 i durant el 2018 s’ha acabat de posar a disposició en línia i 

en obert tota la col·lecció dels Quaderns d'Educació Social. 

http://ceesc.cat/documents-publicacions/quaderns-educacio-social
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Són un total de 19 números, publicats entre el 2002 i el 2018. El darrer número editat no 

es publicarà en obert fins que no se n’hagi editat un de nou. 

Per tal de fer la revista accessible en línia, s’ha treballat a través de RACO (Revistes 

Catalanes amb Accés Obert), un repositori cooperatiu des del qual es poden consultar, en 

accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites 

catalanes. RACO és un projecte de la Biblioteca de Catalunya i el Consorci de Serveis 

Universitaris de Catalunya (CSUC). 

Durant el 2018 s’hi ha fet un total de 1.172 consultes.  

Objectiu B.13  

Establir espais de trobada amb el món universitari amb objectius 
compartits d'investigació i recerca 

Acció B13.1. Generació de nous espais de trobada amb el món universitari.  

Resultats previstos:  

 Donar resposta al 100% de demandes de col·laboració del món universitari 
amb el CEESC, i definir i acordar les condicions per fer-les viables.  

A partir de la consulta i informe del 2017 a les universitats a través d’un qüestionari en 

línia i a través dels coordinadors i coordinadores del grau amb els quals ens reunim de 

manera periòdica, hem seguit col·laborant: 

1. Amb la recerca interuniversitària ‘Projecte Hebe’ sobre apoderament juvenil. 

2. Amb la URL en la construcció del Postgrau sobre adolescents i joves no 

acompanyats. 

3. S’ha tancat la 2a edició del Seminari Interuniversitari d’Educació Social i Escola, 

en col·laboració amb la UB, UOC, UAB, Pere Tarrés, UdG, UdL, UVIC i URV. 

4. S’ha informat a tots els Col·lectius professionals de les possibilitats de recerca 

que hem detectat. 

  

http://www.raco.cat/index.php/raco
http://www.raco.cat/index.php/raco
http://www.bnc.cat/
http://www.csuc.cat/ca/el-csuc/el-consorci
http://www.csuc.cat/ca/el-csuc/el-consorci
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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  

Fer aportacions i posicionaments davant els canvis socials que afecten el 
col·lectiu professional i la ciutadania 

Acció C1.1. 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, de persones col·legiades o d'altres agents.  

S’han fet 10 posicionaments propis: 

 Demanem que l’Educació Social sigui inclosa a les professions que atenen el número 
de telèfon per a víctimes de l’assetjament escolar. 

 Posicionament del CGCEES pel 8 de març, Dia Internacional de la Dona. 

 Condemnem la sentència de "La Manada".  

 Comunicat del CEESC amb relació al documental "Desemparats" de Sense Ficció  

 Manifest pel Dia Mundial de les Persones Refugiades, 20 de juny. 

 Comunicat “Són els CRAE saturats els que han d’acollir els infants i adolescents 
estrangers no acompanyats? Debat i solucions JA!” 

 Posicionament del CEESC en referència a les mesures preses pel govern central per 
a l’atenció dels joves migrants sense referents familiars i la situació actual a 
Catalunya 

 Comunicat de Col·legis Professionals pel Dia Universal dels Drets dels Infants. La 
protecció dels infants és el nostre compromís  

 Manifest "Una sola infància", denunciant l’agudització de la divisió entre infàncies. 

 Comunicat dels Col·legis Professionals en relació amb l'agressió a una treballadora 
social dels Serveis Socials de Salt. 

I el CEESC s’ha adherit a 11 crides d’altres entitats i/o col·lectius: 

 Suport al Document marc sobre infància promogut per Espai Freud 

 Manifest de convocatòria Educació360. Educació a temps complet. 

 La TIAC denuncia els abusos sexuals a infants i la vulneració dels seus drets. 
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 Ens adherim a la campanya de Pobresa Zero – Justícia Global perquè es faci 
seguiment de la garantia de drets fonamentals 

 Ens sumem a les mobilitzacions convocades pel moviment feminista el dia 16 de 
maig, contra l'incompliment del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.  

 Recolzem el Manifest per exigir la recuperació de la Llei catalana contra els 
desnonaments i els talls de subministraments. 

 Donem suport al Manifest del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) per la 
igualtat i contra la discriminació de les dones en l’exercici de la Fisioteràpia. 
Campanya #MeTooFISIO 

 Ens adherim al Manifest “Prou criminalitzar i perseguir joves!” de solidaritat amb un 
grup de joves de Girona, impulsat per tres entitats gironines: Girona Acull, La Forja - 
Gironès i Espai Antiracista. 

 El CEESC s'adhereix al manifest unitari per a l'eliminació de la violència envers les 
dones, “Les dones tenim dret a viure lliures de violències sexuals". 

 Comunicat conjunt. Dia Mundial de la sida 2018, “L’esforç conjunt cap a una 
resposta positiva”. 

 Adhesió al comunicat del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors 
de Dibuix de Catalunya arran de la mort de Laura Luelmo. 

 
Durant el 2017 es van fer 16 posicionaments propis (6 més) i 10 adhesions (1 menys). 
 

Objectiu C.2 

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 C2.1. Mantenir 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.  

S’han mantingut els espais de representació estables existents i gestionat el relleu de 

persones referents en tots els espais actius existents en el moment que ha estat precís. Es 

tracta de prop de 100 espais corresponents a àmbits i dimensions territorials diversos. 

Aquesta realitat contínuament canviant, es va actualitzant puntualment a la nostra pàgina 

web a l’apartat d’Espais de representació. 
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A més, s’ha cercat i nomenat les persones necessàries per cobrir els espais de caràcter 

temporal que s’han considerat d’interès (19 al llarg de l’any). 

Acció C2.2. 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.  

Com s’ha apuntat en l’apartat anterior, no ha quedat sense cobrir cap dels espais que 

s’han valorat d’interès. Les propostes que s’han valorat han arribat a instàncies de terceres 

entitats, en derivació d’altres espais relacionals o a proposta del conjunt de membres del 

Col·legi. Segurament encara quedin per explorar noves possibilitats i per això cal comptar 

tant amb la informació relativa a les mateixes com amb les persones disposades a aportar-

hi el seu coneixement expert. 

Acció C2.3. Coordinació dels espais de representació per tal que siguin llocs on transmetre 
discurs propi del CEESC en relació amb temes que són de l’interès de les persones usuàries 
i consumidores dels serveis professionals.  

Resultats previstos:  

 Difusió del mapa relacional del CEESC entre el 100% de les persones que 
participen en espais de representació. 

Com dèiem al B4.1, s’ha formalitat l’espai web on queda representat el mapa que es va 

actualitzant en funció de la realitat canviant. La informació dels espais de representació en 

què el CEESC és present de manera estable (els que tenen un caire puntual no s’hi recullen) 

està distribuïda segons els paràmetres d’àmbit professional i de dimensió territorial.  

Objectiu C.3  

Ser referents davant la societat sobre l’acció professional d’educadores i 
educadors socials 

Acció C3.1. Millora de la relació amb els principals mitjans de comunicació catalans. 

Resultats previstos:  

 Augment d’un 20% de l’aparició en premsa del discurs de l’educació social.  
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Durant el 2018 el CEESC ha tingut 56 aparicions en mitjans de comunicació (premsa, ràdio, 

televisió i mitjans digitals). Això suposa un 81% més de repercussió als mitjans que el 2017. 

El tema destacat és el tractament dels infants i adolescents migrants sense referents 

familiars, a través del qual el CEESC ha tingut veu en els principals mitjans catalans, com 

ara TV3, RTVE, Catalunya Ràdio, La Vanguardia o l’Ara. 

Acció C3.2. Donar resposta a les demandes d'informació dels mitjans de comunicació sobre 
l’acció professional.  

Resultats previstos:  

 Resposta del 100% de les demandes rebudes.  

S’han atès totes les demandes concretes dels mitjans de comunicació que ha rebut l’equip 

tècnic.  

A banda, el 2018 s’ha actualitzat la base de dades de contactes de mitjans de comunicació 

catalans. 

Objectiu C.4  

Ampliar la presència en les xarxes socials de major repercussió 
professional 

Acció C4.1. Dinamització de les eines de comunicació del CEESC. 

Resultats previstos:  

 Augment d'un 10% en el número de seguidors i visites en cada cas.  

FULL INFORMATIU 

Aquest any s’ha encetat una nova etapa del Full Informatiu, la revista del CEESC que va 

néixer l’abril de 1999 com a eina de comunicació directa amb les persones col·legiades. 

S’hi ha fet canvis per tal d’adequar-lo a les inquietuds i propostes de les persones 

col·legiades. Per això se’ls va proposar respondre a l’enquesta “Quin Full Informatiu vols?”, 

de la qual es van obtenir 144 respostes.  

S’han fet canvis en el disseny i en el contingut. La revista inclou ara més experiències, 

opinions i entrevistes, en resposta a les demandes de l'enquesta.  
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També ha canviat la periodicitat del Full, passant a ser: hivern /gener, primavera/abril, 

estiu/juliol i tardor/octubre.  

Aquest canvi, ha significat que durant el 2018 només s’hagin editat 3 dels 4 Fulls 
Informatius anuals, ja que el que s’hauria publicat al desembre s’ha convertit en el de 
gener de 2019.  

BUTLLETÍ ELECTRÒNIC 

Ara el CEESC compta amb diferents Butlletins electrònics, per tal de segmentar la 

informació que les persones interessades reben a la seva bústia de correu:  

 Butlletí setmanal del CEESC: amb informació actualitzada del món de l’Educació 

Social, del CEESC i notícies que poden interessar les educadores i els educadors 

socials. També inclou un recull de les novetats de jornades, congressos, xerrades i 

cursos d’altres entitats. Periodicitat setmanal.  

 Butlletí de formació: amb informació de la programació formativa del CEESC. 

Periodicitat quadrimestral. 

 Butlletins de les delegacions territorials: un total de 4 butlletins (Girona, Lleida, 

Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre). Amb informació de proximitat. Periodicitat 

mínima quadrimestral.  

El mes de maig es va realitzar una campanya per tal d’adequar totes les subscripcions al 

nou Reglament Europeu de Protecció de Dades. Es van renovar les llistes de subscripció de 

nou, cosa que ha fet perdre persones subscrites als dos butlletins genèrics (setmanal i 

fomació); en canvi, la renovació ha fet augmentar les subscripcions als butlletins 

territorials. 

 2017 2018 

Butlletí setmanal del CEESC 2.932 1.515 

Butlletí de formació 2.868 1.439 

Butlletí de Girona 380 426 

Butlletí de Lleida 302 307 

Butlletí de Camp de Tarragona 317 368 

Butlletí de Terres de l'Ebre 181 265 

 

  

http://ceesc.cat/agenda/informacio-d-altres-entitats
http://ceesc.cat/agenda/informacio-d-altres-entitats
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WEB 

El número de visites ha augmentat respecte l’any passat. Les seccions més vistes segueixen 

sent les de formació i la del servei SOOP.  

Comparativa 2017-2018* 

 2017 2018  

Sessions 92.141 104.295 +13,19% 

Usuaris** 43.810 48.613 +10,96% 

Pàgines vistes 221.500 243.743 +10,04% 

Pàgina per visita 2,40 2,34 -2,78% 

Visites noves 76,7% 76,4%  

Visites recurrents 23,3% 23,6%  

*Les dades no fan referència a la web de la Borsa de treball. 

**Els usuaris són les persones que han visitat la pàgina, com a mínim, una vegada al llarg de l’any. 

 

BLOG 

El blog és l’espai on es dona veu a entitats, projectes, experiències i estudis del món de 

l’acció social. Així se segueix publicant majoritàriament informació provinent d’altres 

entitats o persones externes al CEESC (62,5%), que no pas informació de la pròpia entitat 

(37,5%). 

S’hi ha mantingut el número d’articles publicats, amb un total de 16.  

Les visites han baixat un 60%. Com que és una baixada molt important s’han anat a revisar 

les xifres d’anys anteriors. Es veu una pujada del 300% de visites el 2016 que es va 

mantenir el 2017. Sense fixar-nos en aquesta dos anys, la pujada general, és força gradual, 

així que podria ser deguda a un error en el sistema de recollida de les dades. S’haurà de fer 

un seguiment de com evolucionen durant el 2019. 

 

 

 

  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Visites 7.412 9.154 9.375 10.182 41.241 42.291 16.898 
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XARXES SOCIALS 

Segueix l’augment sostingut de les persones que ens segueixen en totes les xarxes socials. 

La pujada més gran és a Instagram, una xarxa en la qual darrerament també s’hi estan 

posat més esforços, començant a publicar stories, a banda d’imatges al timeline.  

Evolució dels seguidors en els últims 5 anys: 

 2014 2015 2016 2017 2018 % darrer any 

Facebook 3.164 3.714 4.587 5.105 5.336 +11% 

Twitter 3.166 3.670 4.439 5.396 6.327 +15% 

Instagram 236 288 399 490 670 +27% 

LinkedIn   213 306 412 +26% 

Objectiu C.5 

Consolidar la presència del discurs de la professió en convocatòries on 
es valori l'exercici professional.  

Acció C5.1. Participació en convocatòries de valoració de la tasca professional. 

Resultats previstos:  

 Participar en el 100% de les convocatòries en què el CEESC sigui convocat.  

En aquest apartat fem referència a la presència de persones en representació del CEESC en 

jurats de convocatòries externes en què es valora de manera general el paper de persones 

i professionals en el marc de l’acció social o, en concret, de la figura d’educadors i 

educadores socials. L’any 2018 s’ha continuat formant part del jurat dels Premis Josep 

Maria Rueda (impulsats per la Diputació de Barcelona per premiar projectes comunitaris) i 

als Premis de la Fundació Biblioteca Social, que valoren l’acció socioeducativa des dels 

equipaments bibliotecaris. Aquest any hem format part també del jurat de selecció del 

Premi Aspasia en defensa de l’equitat de gènere, promogut per la xarxa de Dones 

Directives i Professionals de l’Acció Social i l’Observatori del Tercer Sector. I del Jurat en la 

presentació d'avantprojectes d'alumnat del Curs Superior de Postgrau Universitari Smart 

Social City. 
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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 C6.1. Publicació d’articles en mitjans especialitzats.  

Resultats previstos:  

 Mantenir el mateix número d’articles publicats (100%) de l’any anterior. 

S’ha seguit col·laborant amb la plataforma Social.cat. Aquest any, s’hi han publicat els 4 

articles que tenim acordats i 2 més per petició pròpia. Els articles són: 

 “Treballem conjuntament per construir el futur de l’educació social” [4 de gener]. 

 “Quin paper demanem als equips de Serveis Socials Bàsics en relació amb les 

comunitats?” [16 de febrer]. 

 “Un mapa interactiu en l'educació social?” [5 d’abril]. 

 “I després del Sense Ficció, què?” [14 de juny]. 

 “I tu, què fas per defensar la teva professió?” [5 de juliol]. 

 “L’error com a font d’aprenentatge i experiència en l’àmbit social” [2 d’octubre]. 

A banda, com a novetat, aquest any s’han publicat 2 peces en dos altres mitjans del món 

de l’educació: 

 “Els educadors i educadores socials a l’Escola. Treballem plegats?”, a El diari de 

l'Educació [28 d’agost]. 

 “El desenvolupament de la professió des de la perspectiva del Col·legi d’Educadores 

i Educadors Socials de Catalunya”, a la revista Educació Social. Revista d’Intervenció 

Socioeducativa [desembre 2018]. 

Objectiu C.7 

Realitzar projectes d’interès per a l’educació social i que contribueixin al 
seu reconeixement 

Acció C7.1. Impuls de la plataforma RetinES per a audiovisuals socials.  

Resultats previstos:  

 Presentació de 30 audiovisuals.  
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A 31 de desembre de 2018, la plataforma RetinES recull fins a 137 vídeos a través de 

diversos usuaris (93 en total). 22 vídeos i 11 usuaris més que l’any passat. 9 d’aquestes 

propostes audiovisuals s’han presentat a la Convocatòria 2018 dels Premis. 

El jurat va atorgar tres premis: 

- 1r Premi: “VincularXeducar” de l’Institut Municipal de Serveis Socials Bàsics de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

- 2n Premi: “Com t’agradaria que fos el local del Projecte Click?” del servei 

d’acompanyament socioeducatiu adreçat a adolescents i joves del Districte de Sant 

Martí de Barcelona. 

I en la categoria al millor projecte audiovisual en construcció i en benefici a l’acció i/o 

activitat socioeducativa, el vídeo guanyador fou “Relats: Escoltant els grans” del SIAF i la 

Residència Sant Bernat de Sallent. 

A part, el web del projecte ha millorat molt la seva dinàmica i afluència ja que hi ha hagut 

més activitat i propostes que en anys anteriors: un concurs de ressenyes, 4 reportatges 

especials d’audiovisuals en relació amb temàtiques especials, informació de descomptes a 

cursos o festivals a l’entorn del cinema social. 

Per segon any consecutiu, les peces audiovisuals premiades al RetinES es van presentar en 

el marc de la mostra Miradocs, el 19 de gener a la Casa Elizalde de Barcelona. Les peces 

que s’hi van projectar van ser: Somatiche, Somnis i drets, Paidós i La Lluna, la Pruna. 

Acció C7.2. Coorganització del Premi Quim Grau.  

Resultats previstos:  

 Publicació de l’obra guanyadora de la 5ena edició del Premi. 

Al llarg d’aquest 2018 s’ha treballat en l’adaptació i publicació del treball guanyador de la 

5a edició del Premi Quim Grau. 

El treball titulat “Prácticas restaurativas en centros de protección a la Infancia de 

Catalunya: una propuesta metodològica” de l’educador social David Román es va presentar 

el 22 de novembre en un acte a la Biblioteca Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat al qual 

van assistir un centenar de persones. En el mateix acte es van presentar les bases de la 6a 

edició del Premi.  

La Comissió Organitzadora ha realitzat 3 reunions al llarg de 2018. 
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Acció C7.3. Consolidació de la celebració del Dia Internacional de l’Educació Social.  

Resultats previstos:  

 Més de 100 persones assistents/participants als actes del Dia. 

El Dia Internacional està consolidat des de fa dos anys amb el número de participants. El 

CEESC, aquest any ho va celebrar amb cinc actes:  

 Celebrem i construïm professió 2018. 2 d’octubre. Barcelona. Amb la participació de 

8 universitats, 18 alumnes i 63 assistents. 

 Carnaval de Blogs. 2 d'octubre, a les xarxes. El tema escollit va ser de que les i els 

bloggers ens parlessin dels seus errors professionals. Hi van participar 13 persones 

amb 13 articles. 

 Jornada sobre Mediació i comunitat. Una mirada des de l’acció social. 3 d’octubre. 

Barcelona. Hi van participar 83 persones. 

 Càpsula sobre Com estan treballant els professionals d’educació social a les escoles i 

instituts? Mostra d’experiències. 4 d’octubre. Tortosa. Hi van participar 20 persones. 

 Com ser educador/a social i no morir en el intent? 4 d’octubre. Barcelona. Hi van 

participar 38 persones. 

 La Maternitat, 30 anys després. 4 d’octubre. Lleida. Hi van participar 62 persones. 

 Festivalet'ES. 6 d’octubre. Girona. Hi van participar 19 persones. 

 Peixera ètica 2018: Posem una mirada ètica a la tasca professional. 29 d’octubre. 

Barcelona. Hi van participar 16 persones. 

ALTRES PROJECTES I ACTIVITATS DESENVOLUPATS DURANT L’ANY 2018 

D’INTERÈS PER A L’EDUCACIÓ SOCIAL I QUE CONTRIBUEIXIN AL SEU 

RECONEIXEMENT 

PROJECTES QUE FEM AMB D’ALTRES 

Projecte de remodelació de la Rambla de Barcelona 

El CEESC ha participat al projecte de remodelació de la Rambla de Barcelona, amb l’equip 

de Km_Zero, encapçalat per Itziar González, arquitecta i exregidora de Ciutat Vella. 

Després d’algunes reunions i programar una càpsula oberta, el Col·legi va presentar tot un 

seguit de recomanacions a l’equip per tal de que la remodelació tingui una mirada i 

perspectives educatives. 
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Presentació de les novetats del Catàleg de Serveis 2018. Jornada anual Cercle de 

Comparació Intermunicipal de Serveis Socials 

El CEESC hi presenta el Dictamen de revisió “Situació dels serveis socials bàsics des de la 

perspectiva de l’educació social”, document elaborat pel Col·legi a petició de l’Àrea 

d’Atenció a les persones de la Diputació de Barcelona, i que reflecteix el debat engegat el 

març de 2017.  

VII Jornades de Mediació a Tarragona. Mediació és salut 

Durant els dies 5, 6 i 7 de febrer es va dur a terme aquest espai de trobada per a 

professionals i estudiants de mediació, membres d’institucions, entitats i la ciutadania, 

interessats en conèixer i difondre la cultura de pau i la mediació a Tarragona com a ciutat 

educadora. 

Acte reivindicatiu amb motiu del Dia Internacional de les Dones #donaXdona 

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, la Sectorial Social, Ensenyament i 

Humanitats de l'Associació Intercol·legial, de la qual el CEESC formem part, el 7 de març 

vam organitzar un acte per reivindicar el paper de la dona al llarg de la història, així com el 

paper de la dona en el món de les professions. 

Acte de presentació de l'Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats socials de 

Barcelona 2017-2027 

En el marc de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, s’ha elaborat la nova Estratègia 

d'inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027. Com a resultat 

dels diferents espais de treball i participatius, es va elaborar el document de l'Estratègia en 

la qual han participat directament 167 entitats, organitzacions, xarxes i departaments 

municipals, i que incorpora un total de 892 projectes i serveis que impacten en la reducció 

de les desigualtats socials. La presentació del document es va fer el 9 d’abril.  

Reunió amb el Col·lectiu de professionals del Treball Comunitari  

El CEESC, conjuntament amb el Col·lectiu de Professionals del Treball Comunitari i el 

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, va organitzar el 15 de juny questa trobada de 

professionals que treballen en l'àmbit de l'acció comunitària amb l'objectiu de compartir 

reflexió sobre el context i reptes de l'acció comunitària. 
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Jornada 'L'acció comunitària inclusiva, cap a la transformació dels serveis socials'  

El 19 de juny el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va organitzar aquesta 

jornada amb l’objectiu de posar en valor el treball comunitari com a motor de canvi dels 

serveis socials bàsics. El CEESC hi presenta l’estudi "Àmbits de treball grupal i comunitari a 

desenvolupar pels educadors socials dels equips de Serveis Socials Bàsics".  

3r Congrés de Serveis Socials Bàsics 

El 17 i 18 d'octubre es va celebrar el 3r Congrés de Serveis Socials Bàsics sota el lema 

‘Acompanyament professional, transformació col·lectiva’, organitzat conjuntament pel 

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials 

de Catalunya, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i el Col·legi de Pedagogs de 

Catalunya. El congrés bianual, és un espai que serveix per analitzar el passat, per parlar de 

present i, sobre tot, per dissenyar el futur, que es consolida amb més de 750 assistents, 20 

taules rodones i 100 expertes i experts de diferents disciplines i àmbits. 

Educació inclusiva: entre el decret i la realitat. Jornades de debat sobre l’educació 

inclusiva a les nostres escoles. 

El 17 d'octubre el CEESC va participar a la Taula rodona amb experiències de projectes 

d’educació inclusiva en centres escolars.  

Menors no acompanyats. Una emergència de país. Aproximació al fenomen i aportacions 

des de Santa Coloma de Gramenet 

El CEESC va participar en el col·loqui debat organitzat per Fundació Integramenet el 25 

d’octubre per pensar sobre la naturalesa de la resposta que els infants i adolescents no 

acompanyats necessiten. 

Àgora Ciutadana 2018 

El 12 de novembre va tenir lloc l’Àgora Ciutadana 2018 un espai que vol destacar la 

col·laboració de la societat civil i del voluntariat amb les entitats per construir una ciutat 

compromesa. 

Conferència: Els drets dels nens i nenes avui 

Aprofitant el Dia Universal de la Infància, el 20 de novembre, diferents col·legis membres 

de la Sectorial Social, Ensenyament i Humanitats de l’Associació Intercol·legial organitzem 
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conjuntament aquest acte, amb l’objectiu de fer un recorregut pels drets dels infants en 

l’actualitat i al nostre país. 

Presentació Dictamen a l’entorn de la realitat professional dels educadors i les 

educadores socials en els serveis socials bàsics. 

Aprofitant la jornada d’avaluació dels Serveis Socials Bàsics de 2017 de Vilafranca del 

Penedès, vam presentar el Dictamen a l’entorn de la realitat professional dels educadors i 

les educadores socials en els serveis socials bàsics de la província de Barcelona.  

Exposicions allotjades a la seu social del CEESC 

Diversitats - Fotos que reflecteixen l’activisme per reivindicar el valor d’un barri [de 

novembre de 2017 a gener de 2018]. 

Gent de barri, de Sasha Asensio. Veïns i veïnes del Raval que ens mostren una mirada nua i 

crua de la realitat del barri  

Els carrers són nostres. El graffiti com una forma d’incidir en l’entorn de forma personal i 

unidireccional i com una nova eina d’activisme [d’octubre a desembre].  

PROJECTES EN QUÈ HEM COL·LABORAT 

Particamps (Salt) 

Des de la Direcció General de Joventut ens van conviadar a compartir la nostra experiència 

sobre la participació de les persones joves en el marc dels PartiCamps. 

Jornada post 6è Congrés. Migracions, exili i refugi: drets humans i salut mental 

El 2 de març la Fundació Congrés Català de Salut Mental va organitzar la jornada post 6è 

Congrés. Migracions, exili i refugi: drets humans i salut mental. 

Les dinàmiques dels grups d’infants i adults. Estratègies i metodologies a debat. Tot un 

aprenentatge per als professionals 

APEFAC va organitzar el 27 d’abril una formació a càrrec de Núria Vendrell, psicòloga, 

especialista en temes de família en l’àmbit clínic i escolar.  

Jornada: Més enllà del TDAH: La mirada sobre l’infant 

L’11 de maig va tenir lloc aquesta jornada que promou un debat obert sobre tot allò que 

envolta la infància i que va més enllà d’un diagnòstic tan polèmic com el del TDAH. 
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Calidoscopi de la Reforma Psiquiàtrica a Catalunya 

La FCCSM va organitzar aquesta jornada que volia apropar-nos a la concepció de la malaltia 

mental, així com els seus tractaments. 

Jornades de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut 2018. Terrassa: autogestió juvenil 

El 27 de setembre va tenir lloc aquesta jornada per endinsar-nos en la relació dels 

professionals de joventut i debatre sobre el paper de la professió als espais juvenils. 

Diploma de Postgrau en Salut Mental Col·lectiva 

Postgrau coordinat per URV i FCCSM que vol formar professionals experts en la creació i el 

desenvolupament de dispositius en l'àmbit de la rehabilitació i atenció en salut mental.  

Màster de Criança 0-3 i atenció socioeducativa  

Títol de la UB, en col·laboració amb el CEESC, per fer un millor acompanyament a les 

famílies amb infants de 0 a 3 anys. 

Jornada Avaluació i Qualitat en la Pràctica de la Mediació. Cap a una Mediació de 

Qualitat 

El 15 d’octubre va tenir lloc aquesta Jornada, organitzada per ICE-UB per conèixer les 

experiències avaluadores de programes i serveis de mediació. 

V Jornada Tècnica de Prevenció i d'Atenció a Adolescents en Risc 

El 17 d’octubre va tenir lloc aquesta jornada organitzada per Fundació Privada Portal, de 

suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies. 

VII Congrés Iberoamericà d’Animació Sociocultural 

Del 24 al 26 d’octubre es va celebrar el VII Congrés Iberoamericà d’Animació Sociocultural: 

"L'ASC com a acció transformadora: transformació, moviments socials i canvis". 

Conferència: “Educar a través de la sorpresa. Com aprèn el cervell?” 

El 9 de novembre, la delegació a Lleida del CEESC va col·laborar en l’organització de la 

conferència inaugural de l'Escola d'Hivern Victorina Vila, a càrrec de David Bueno. 

Realitat i reptes de l’acció socioeducativa. La mirada professional 

Cicle de conferències organitzat per la Facultat d’Educació de la UB que dona veu a 

professionals de diferents àmbits per conèixer les seves realitats i els seus reptes.  
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XIV Congrés Internacional d'Infància Maltractada, "No parlar, no veure no sentir. Donem 

visibilitat al maltractament infantil" 

Del 22 al 24 de novembre es va celebrar aquest Congrés amb el propòsit de seguir 

fomentant una actitud crítica cap a la situació de la infància al nostre país. 

9a jornada La Xarxa a Debat. SALUT MENTAL I COMUNITAT: Quines Intervencions? Quins 

Models? 

El 23 de novembre, la FCCSM i AEN Catalunya van posar a debat temes relacionats amb la 

realitat assistencial i xarxa pública de serveis en salut mental.  

XIV Congreso Español de Sexología y VIII Encuentro Iberoamericano de Profesionales de 

la Sexología 

El CEESC col·labora amb el Congrés, organitzat per la Federación Española de Sociedades 

de Sexología (FESS). 

Nova edició del Mapa d'Educació Comunitària 

La UAB va impulsar una nova edició del Mapa d’Educació Comunitària, que sigui un fidel 

reflex de la riquesa i el tarannà de la ciutat, els seus barris i la ciutadania que hi viu. 

PARTICIPACIÓ DEL CEESC EN PROJECTES INTERNACIONALS  

Minorities as Opportunity and Occasion for Chrysalis (MOOC) 

Projecte Europeu Erasmus+ "Minorities as opportunity and occasion for chrysalis-MOOC”, 

liderat per l’entitat italiana Informa Giovani, i promogut per 15 organitzacions de 7 països 

de la Unió Europea (Itàlia, Finlàndia, Portugal, Holanda, Bèlgica, Espanya i Àustria), tres de 

les quals som catalanes: la Fundació FICAT, la Fundació Catalunya Voluntària i el CEESC. 

Després de gairebé dos anys de feina, s’ha acabat i està disponible el curs “Union of 

minorities. Educational tools for the European cultural mosaic”, un curs obert, gratuït i en 

línia per a professionals que treballen amb joves (educadors, professors, formadors) i per a 

totes aquelles persones que treballen en entorns multiculturals i que volen millorar les 

seves capacitats d’aprenentatge intercultural, de gestió de la diversitat cultural i, en 

definitiva, aprofitar i donar valor a aquesta diversitat per assolir objectius d’aprenentatge 

més rellevants. 
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ESTAT DE COMPTES ANY 2018  

Diferència Ingressos-Despeses 
INGRESSOS 649.743,85 

DESPESES 618.367,22 

Resultat econòmic 31.376,63 
 

DESPESES 2018 
Concepte Pressupost Realitzat % 

    DESPESES GENERALS 436.828,04 430.217,61 70% 

Comunitat de propietaris (Barcelona)  7.200,00   7.152,00  
 Comunitat de propietaris (Girona)  500,00   379,03  
 Comunitat de propietaris (Derrames)  500,00   683,14  
 Comunitat de propietaris delegacions  8.200,00   8.214,17   

 Lloguer Lleida  3.000,00    5.452,15   
 Lloguer Camp de Tarragona  3.336,00    4.168,45   
 Lloguer Terres de l'Ebre  700,00    718,57   
 Lloguer delegacions  7.036,00    10.339,17   
 Manteniment Barcelona  1.800,00    1.730,98   
 Manteniment Girona  500,00    464,97   
 Manteniment i adequació de locals  2.300,00    2.195,95   
 Ibi Barcelona  8.654,08    5.716,74   
 Ibi Girona  1.111,80    1.115,83   
 Escombraries Barcelona  255,00    261,65   
 Escombraries Girona  400,00    348,05   
 Altres taxes  200,00    512,31   
 Taxes municipals delegacions  10.620,88    7.954,58   
 Assegurança Delegacions  1.383,00    1.416,30   
 Assegurances delegacions  1.383,00    1.416,30   
 Electricitat Barcelona  4.200,00    3.691,72   
 Electricitat Girona  1.500,00    1.517,31   
 Subministraments electricitat delegacions  5.700,00    5.209,03   
 Aigua Barcelona  450,00    629,31   
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Aigua Girona  150,00    85,86   
 Subministrament aigua delegacions  600,00    715,17   
 Neteja Girona  1.000,00    1.087,92   
 Neteja locals  1.000,00    1.087,92   
 LOCALS   36.839,88    37.132,29   
 Subministrament per telefonia i Internet  6.400,00    8.049,87   
 Renovació de dominis Internet  580,00    508,11   
 Serveis informàtics  5.500,00    5.511,96   
 Actualització i manteniment pàgina web  1.000,00    1.234,08   
 Actualització i manteniment equips informàtics  500,00    -   
 Equips informàtics  1.500,00    1.234,08   
 Enviaments interns i missatgeria  100,00    -   
 Material oficina Barcelona  1.000,00    1.681,02   
 Material oficina Girona  50,00    29,20   
 Material oficina Lleida  50,00    -   
 Material oficina Camp de Tarragona  50,00    173,91   
 Material oficina Terres de l'Ebre  50,00    47,20   
 Material d'oficina  1.200,00    1.931,33   
 Impremta Barcelona  400,00    518,06   
 Impremta Girona  50,00    -   
 Impremta Lleida  50,00    -   
 Impremta Camp de Tarragona  50,00    14,46   
 Impremta Terres de l'Ebre  50,00    -   
 Impremta/Fotocòpies  600,00    532,52   
 Material neteja Barcelona  150,00    215,18   
 Material neteja Girona  30,00    20,25   
 Material de neteja  180,00    235,43   
 Correus Barcelona  3.000,00    911,74   
 Correus Girona  100,00    18,62   
 Correus Lleida  100,00    8,10   
 Correus Camp de Tarragona  100,00    45,50   
 Correus Terres de l'Ebre  100,00    -   
 Servei de correus  3.400,00    983,96   
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Comissions bancàries per compte corrent i altres  6.000,00    4.179,45   
 Serveis bancaris (TPV-Infobanc)  600,00    245,59   
 Serveis bancaris  6.600,00    4.425,04   
 Protocol Barcelona  400,00    801,17   
 Protocol Girona  50,00    -   
 Protocol Lleida  50,00    23,26   
 Protocol Camp de Tarragona  50,00    48,24   
 Protocol Terres de l'Ebre  50,00    90,75   
 Protocol  600,00    963,42   
 Amortització acumulada - Dotació any en curs  26.500,00    25.893,46   
 EQUIPAMENT, DESPESES ORDINÀRIES I FUNGIBLES   53.160,00    50.269,18   
 Director Equip Gerència (35,5h)   42.141,65    42.669,33   
 Sotsdirectora Equip Gerència (35,5h)   35.964,49    36.100,81   
 Tècnic/a (30h)  22.358,23    22.934,86   
 Tècnica (25h)   18.631,86    19.588,42   
 Tècnic (25h)  18.631,86    13.041,50   
 Tècnic (25h)   18.631,86    23.807,63   
 Informàtic (35,5h)   24.392,92    24.763,06   
 Comptable (25h)   17.178,11    17.228,65   
 Tècnica/Administrativa (27h)  18.713,54    19.000,56   
 Administrativa (30h)  18.444,72    18.542,79   
 Administrativa (6h)  3.688,94    -   
 Administratiu/iva (6h)  3.688,94    3.135,95   
 Administrativa (3h)  1.844,47    1.785,96   
 Netejadora (12h)  5.540,23    5.201,23   
 Sous personal  249.851,82    247.800,75   
 Director Equip Gerència (35,5h)   13.295,69    12.219,31   
 Sotsdirectora Equip Gerència (35,5h)   11.346,80    10.608,30   
 Tècnic/a (30h)  7.054,02    9.088,75   
 Tècnica (25h)   5.878,35    6.190,75   
 Tècnic (25h)  5.878,35    3.746,93   
 Tècnic (25h)   5.878,35    7.521,79   
 Informàtic (35,5h)   7.695,97    7.770,40   
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Comptable (25h)   5.419,70    5.416,98   
 Tècnica/Administrativa (27h)  5.904,12    5.976,29   
 Administrativa (30h)  5.819,31    5.889,57   
 Administrativa (6h)  1.163,86    -   
 Administratiu/iva (6h)  1.163,86    720,90   
 Administrativa (3h)  581,93    543,06   
 Netejadora (12h)  1.747,94    1.788,58   
 Seguretat Social personal  78.828,25    77.481,61   
 Fons d'acció social  2.300,19    2.300,19   
 Assessoria laboral  3.700,00    3.723,33   
 Mútua laboral  1.151,29    1.069,06   
 Pla de formació  800,00    662,50   
 Despeses gerència  150,00    40,15   
 Despeses personal (dietes i desplaçaments)  150,00    628,19   
 Despeses govern entitat (desplaçaments i compensacions)  2.500,00    1.621,16   
 Assessoria comptable  2.800,00    2.889,90   
 Auditoria  2.900,00    2.902,69   
 Reserva per a responsabilitats socials  1.000,00    1.000,00   
 Assegurança directius i administradors  696,61    696,61   
  GESTIÓ TÈCNICA I GOVERN DE L'ENTITAT   346.828,16    342.816,14   
       
 DESPESES PER ACTIVITAT COL·LEGIAL   113.706,38      165.051,91   27% 

Assessoria i despeses jurídiques  13.260,00    7.804,50   
 Assessoria protecció de dades  2.000,00    1.089,00   
 Atenció Personalitzada - Ocupabilitat  3.600,00    4.140,00   
 #sinergiaCRM  3.630,00    3.630,00   
 Atenció col·legial  22.490,00    16.663,50   
 Càpsules d'Educació Social  400,00    108,44   
 Sèniors del CEESC  200,00    64,90   
 Projectes NIU i altres innovadors  1.000,00    29,10   
 Consultoria experta  1.000,00    52.013,52   
 Exposicions Seus  500,00    382,30   
 RetinES  1.000,00    900,00   
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Actes #DiaES  1.000,00    2.757,72   
 Projectes i programes propis  5.100,00    56.255,98   
 Premi Joaquim Grau  8.600,00    6.075,39   
 Posem en Joc l'Educador  300,00    -   
 Jornades Mediació Tarragona  300,00    -   
 Jornada Drets Humans / Professions Socials  200,00    -   
 Jornada Professió/Formació  400,00    226,54   
 Jornades Interuniversitàries ES i Escola  300,00    18,46   
 Projectes i programes en coorganitzazió  10.100,00    6.320,39   
 Assegurança activitats  500,00    512,64   
 Col·laboracions en iniciatives de tercers  300,00    1.512,64   
 Docents  7.000,00    18.277,48   
 Formació  7.000,00    18.277,48   
 RC Individuals  11.000,00    10.184,02   
 Assegurances Responsabilitat Civil  11.000,00    10.184,02   
  SERVEIS   56.490,00    109.726,65   
 Activitat col·lectius professionals  2.500,00    2.019,07   
 Activitat territorial  2.000,00    84,70   
 Cooperació  4.600,38    4.600,38   
  PARTICIPACIÓ   9.100,38    6.704,15   
 Quota anual TIAC  400,00    400,00   
 Quota anual Intercol·legial  516,00    516,00   
 Desplaçaments representació institucional  1.200,00    1.375,77   
 Relacions nacionals  2.116,00    2.291,77   
 Quota anual CGCEES  18.000,00    17.742,61   
 Relacions estatals  18.000,00    17.742,61   
  RELACIONS   20.116,00    20.034,38   
 Full Informatiu  14.000,00    12.283,86   
 Quaderns d'Educació Social  12.000,00    16.302,87   
 Material promocional CEESC  2.000,00    -   
  COMUNICACIÓ   28.000,00    28.586,73   
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DESPESES IMPAGATS I IMPREVISTOS    14.000,00          23.097,70 4% 

Previsió quotes impagades  12.000,00   21.795,89  
 Imprevistos  2.000,00    1.301,81   
 

    TOTAL DESPESES   564.534,42      618.367,22   100% 
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INGRESSOS 2018 
Concepte Pressupost Realitzat % 

INGRESSOS GENERALS 470.038,28 466.812,15 72% 

Barcelona  4.480,00    4.480,00   
 Lleida  640,00    480,00   
 Girona  266,00    240,00   
 Camp de Tarragona  373,00    320,00   
 Terres de l'Ebre  53,00    200,00   
 Sol·licituds inscripció  5.812,00    5.720,00   
 Barcelona  338.296,65    326.819,51   
 Lleida  28.528,41    29.528,11   
 Girona  39.894,63    41.970,84   
 Camp de Tarragona  27.580,21    27.810,58   
 Terres de l'Ebre  10.960,00    10.441,99   
 Fora de Catalunya  5.493,33    4.588,77   
 Quotes col·legials  450.753,23    441.159,80   
 Barcelona  2.281,22    1.313,80   
 Lleida  91,00    19,17   
 Girona  325,00    220,60   
 Camp de Tarragona  160,33    78,15   
 Terres de l'Ebre  65,00    26,00   
 Fora de Catalunya  83,00    59,81   
 Quotes col·legials reduïdes  3.005,55    1.717,53   
 Barcelona  207,35    306,38   
 Lleida  16,80    30,75   
 Girona  33,25    31,13   
 Camp de Tarragona  50,05    31,13   
 Terres de l'Ebre  33,25    31,13   
 Fora de Catalunya  16,80    15,73   
 Quotes Sèniors  357,50    446,25   
 Barcelona  110,00    110,00   
 Quotes Amics del CEESC  110,00    110,00   
 Previsió retorn quotes  10.000,00    17.658,57   
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INGRESSOS PER ACTIVITAT COL·LEGIAL 53.460,00 122.488,83 19% 

Convenis amb altres col·legis professionals de l'Estat  100,00    145,00   
 Diputació de Barcelona  8.000,00    8.000,00   
 CGCEES  1.100,00    1.378,00   
 Departament de Benestar Social i Família. Generalitat  25.400,00    25.400,00   
 Altres convenis  1.500,00    702,42   
 Convenis per activitat ordinària  36.100,00    35.625,42   
 Premi Joaquim Grau (DGAIA, Aj. L'Hospitalet)  7.000,00    7.000,00   
 Banc de Sabadell  3.000,00    3.000,00   
 Altres subvencions  2.000,00    -   
 Subvencions i patrocinis per projectes  12.000,00    10.000,00   
 Altres contractes  1.000,00    7.235,00   
 Contractes de serveis  1.000,00    7.235,00   
 Espais de representació i consultoria  4.360,00    69.628,41   
 Ingressos per representació i consultoria  4.360,00    69.628,41   
 

    INGRESSOS PER SERVEIS COL·LEGIALS 35.300,00  44.040,69 7% 

Publicacions  14.000,00    12.975,50   
 Publicacions  14.000,00    12.975,50   
 Inscripcions  10.000,00    23.694,75   
 Formació a tercers  3.000,00    1.125,11   
 Formació  13.000,00    24.819,86   
 Programa Cruïlles  7.500,00    5.904,24   
 Altres cessions d'espais  500,00    86,63   
 Cessió d'espais  8.000,00    5.990,87   
 Gestió documental a persones col·legiades de baixa  200,00    165,00   
 Certificacions  200,00    165,00   
 Quotes o inscripcions a altres  100,00    89,46   
 Altres serveis  100,00    89,46   
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ALTRES INGRESSOS 5.736,14  16.402,18 3% 

Interessos comptes  100,00    -   
 Ingressos financers  100,00    -   
 Recobrament de rebuts retornats  200,00    1.052,27   
 Full Informatiu  1.500,00    1.062,00   
 Altres eines  1.500,00    2.167,00   
 Publicitat  3.000,00    3.229,00   
 Factures enrederides  781,20  

Fons d’Acció Social  3.121,82  

Regularitzacions de previsions no executades  8.217,89  

Altres ingressos  2.436,14    12.120,91   
 

    TOTAL INGRESSOS 564.534,42      649.743,85 100% 
 

BALANÇ DE SITUACIÓ 

ACTIU 
 IMMOBILITZAT   504.092,96   

  
Immobilitzacions immaterials 274,33  

   
APLICACIONS INFORMÀTIQUES 3.288,71  

   
AMORTIZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL -3.014,38  

  
Immobilitzacions materials 503.818,63  

   
CONSTRUCCIONS 868.486,90  

   
MAQUINÀRIA 29.396,19  

   
MOBILIARI 32.411,59  

   
ALTRE IMMOBILIZAT MATERIAL 18.038,33  

   
EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 46.212,46  

   
AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILIZTAT MATERIAL -490.726,84  

 ACTIU CIRCULANT   160.746,66   

  
Deutors 34.874,06  

   
DEUTORS 34.218,53  

   
HISENDA PÚBLICA DEUTOR 655,53  

  
Tresoreria 124.790,70  

   
CAIXA EFECTIU 1.276,75  

   
BANCS i INSTITUCIONS DE CRÈDIT A LA VISTA 123.513,95  

  
Ajustos per periodificació 1.081,90  

   
DESPESES ANTICIPADES 1.081,90  
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  TOTAL ACTIU 664.839,62  

 PASSIU 
 FONS PROPIS    557.580,83  

  Capital subscrit   526.204,20  

    Capital social   526.204,20  

  Pèrdues i guanys   31.376,63  

    Pèrdues i guanys   31.376,63  

 PROVISIÓ PER RISCOS I DESPESES  3.426,34  

  Provisió per responsabilitats 3.426,34  

 CREDITORS A LLARG TERMINI  17.579,56  

  Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 17.579,56  

 CREDITORS A CURT TERMINI  86.252,89  

  Creditors per prestació de servei 16.776,62  

  Remuneracions pendent de pagament 14.597,26  

  Hisenda pública creditora per conceptes fiscals  16.887,18  

  Organismes de la seguretat social creditora 7.692,94  

  Hisenda pública IVA repercutit 25,18  

  Ingressos anticipats   1.313,00  

  Provisió per altres operacions de tràfic 20.865,59  

  Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 7.295,12  

  Deutes a curt termini   800,00  

TOTAL PASSIU   664.839,62  
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COL·LECTIUS PROFESSIONALS 

Alba Juncosa, Albert Tribó, Amalia Bartolini, Ana Jové Aguilar, Àngels Bros, Anna Cano, 
Anna Janer, Anna Pineda, Antoni Cortiñas, Antoni Pallarès, Antonio Alcántara, Antonio 
Gutiérrez, Ariadna Jara, Assumpció Costals, Beatriu Caparrós, Beatriz Jodar, Bego Lara 
Haro, Blanca Barredo, Carme Panchón, Carlos Sánchez-Valverde, Carme Aragall, Carme 
Beà, Carme Ruiz, Carmen Redondo, Carol Sallent, Cecilia Carrasco, César Hergueta, Chema 
Santiago, Cibel Suárez, Clara Clapés, Clara Martínez, Clara Naya, Cloti Bracamonte, Conxa 
Zapata, Cristina Marin, Cristina Curto, Cristina Garcia, Cristina Lozano, David Bernal, David 
Homedes, David Roman, David Román, David Vázquez, David Ventura, Dolors Garcia, Edgar 
Fernández, Eduardo Cano, Elena Cobler, Elena Enseñat, Elena Márquez, Eli Arpal, Elisabet 
Moreras, Emma de la Haba, Esmeralda Romero, Estefania Aragüas, Esteve Torregrossa, 
Eugenia Montes, Eulàlia López, Eva Pérez, Fátima Morancho, Ferran Ferrer, Fidel Prellezo, 
Fina Trullàs, Francesc Reina, Francesca Ferrari, Frederic Estrada, Gemma Sambola, Gisela 
López, Glòria Ferrer, Guillem Jara, Helena Barba, Herman Fernández, Imma Jeremíes, Inés 
Fontanals, Inma Viudes, Inmi Roura, Irene Berenguer, Irene Fernández, Isabel Bujalance, 
Isabel Maestre, Isabel Esteve, Izaskun Zabalza, Jennifer Tudury, Jessica Segovia, Joan 
García, Joan Marc, Joan Muntané, Joan Naharro, Joana Busquets, Jordi Martínez, Jordi 
Muñoz, Jordi Pros, Jordi Sabater, Jorge Moreno, Jose Jiménez, Josep Gázquez Cuenca, 
Juanjo Vernet, Karim Bennaser, Laia González, Laia Niubo, Lali Arus, Laura Aubeso, Laura 
Ausebio, Laura Jarque, Laura Monte, Laura Sola, Lídia Puigvert, Llibertat León, Lluís Vila, 
Loli Rodríguez, Lourdes López, Lourdes Riba, Maite Expósito, Manel Ponsa, Manel Roda, 
Manolo Cortes, Manuela Gil, Marcel Sendra, Margarita Coma, Mari Carmen Jiménez, Maria 
Maeso, Maria Prat, Maria Ruiz Molins, Maria Serra, Maribel Balufo, Maribel Checa, Maribel 
Morrales, Marina Martínez, Mariona Garriga, Marta Canal, Marta Muntané, Marta Prats, 
Meritxell Carbó, Meritxell Garrido, Meritxell Martorell, Miquel Alís, Mireia Guitart, Mireia 
Latorre, Mireia Subiela, Montse Reixach, Montserrat Freixa, Montserrat Panareda, 
Montserrat Sánchez, Muguet Figuerola Alsina, Neus Moron, Nil Itxart, Nina Sabaté, Núria 
Garrido, Núria Guasch, Núria Herrosa, Núria Llopis Roca, Óscar Negredo, Pati Rodríguez, 
Patricia Blumhofer, Pau Alcalde, Paula Ruscalleda, Pedro Gonzales, Pep Otin, Pep Plana, 
Pep Puig, Pep Roig, Pepi Borràs, Pere Mazarico, Pilar Fontanet, Quico Manyós, Quima 
Sugranyes, Ramon Masip, Raquel Naval, Regina Gairal, Remei Fabregat, Remei Fuguet, 
Robert Moral, Roberto Narciso, Roberto Pescador, Roger Fe Espín, Rosa Corominas, Rosa 
Guitart, Rosa M. Canela, Rosa Pino, Rubèn Fornós, Sagui Palomino, Sandra Hernández, 
Sandra López Gil, Sandra Zamora Jerez, Santi Ruiz de Loizaga, Sergi Amat, Silvia González, 
Sole Ferrer, Toni Rubio, Úrsula Gadpen, Verónica Beas, Vicky Blanco, Victor Pavia, Víctor 
Ribas, Xavi Campos, Xavi Franch, Xavier Manero i Yara Téllez. 
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REPRESENTANTS DEL CEESC 

Adolf Martínez, Ana Valencia, Andreu Pelàez, Anna Vilanova, Araceli Lázaro, Ariadna Jara, 
Begoña Escribano, Carlos Sánchez-Valverde, Carme Ruiz, Carmen Redondo, Charo Quero, 
David Bernal, David Roman, David Ventura, Erika Sanabria, Ester Nieto, Esteve Ollé, Fidel 
Prellezo, Francesca Ferrari, Gabriel Ndjoli, Imma Jiménez, Irene Andrés, Irene Fernández, 
Irma Rognoni, Joan Dueñas, Joan Gerard, Joan Muntané, Jordi Casanovas, Jorge Moreno, 
José Miguel Leo, Juan Narciso López, Juanjo Vernet, Laia González, Laia Mollón, Lluc 
Flotats, Lluís Vila, Lola Lacuna, Maite Mauricio, Manel Gassó, Manolo Cortés, Maria Prat, 
Maria Rosa Monreal, Marilen Herrero, Marta Fité, Marta Salla, Martí Moliné, Miquel 
Rubio, Núria Ferrer, Óscar Martínez, Pep Vallès, Pepi Borràs, Quim Ortilles, Rafel López, 
Ricard Fernàndez, Rosa González, Rossend Viñes, Rubèn Fornós, Tania Zafra, Toni Rubio, 
Xavi Campos, Xavi Franch, Xavi Puig i Xavier Bru. 

SÈNIORS 

Elisabet Massons, Francesc Xavier Brú, Francesca Ferrari, Imma Jeremías, Joseba Jokin 
Goiburu, Juanje Guerrero, Julio Martínez, Marilen Herrero, Mercè Òdena, Montserrat 
Panareda, Pepi Borràs i Roser Morató. 

CÀPSULES D’EDUCACIÓ SOCIAL 

Anna Blasco, Catarina Alves, Francesca Ferrari, Isa Piñeiro, Itziar González, Jordi Rojas, 

Marino de la Cruz, Miquel Folch, Mohamed el Bouhali, Mónica Aragón i Pere Clotet. 

COMITÈ D’ÈTICA 

Araceli Lázaro, Jesús Vilar, Joan Dueñas, Joan Muntané, Maite Mauricio, Ònia Navarro i 
Rossend Viñes. 

COL·LABORACIONS A REVISTES I EINES DE COMUNICACIÓ 

Anna Vilanova, Araceli Lázaro, Begoña Escribano, Carmen Redondo, César Hergueta, Daniel 
Hernández, Eva Alesanco, Glòria Ferrer, Inmi Roura, Ivan Molins, Jordi Casanovas, Jordi 
Martínez, Jordi Martínez, Laura Aubeso, Maria Rosa Monreal, Marino de la Cruz, Marta 
Nolla, Marta Prats, Marta Tejedor, Mercè Òdena, Meritxell Lozano, Míriem Solsona, Núria 
Llopis, Pep Vallès, Rafel López, Raquel Prado, Raquel Sala i Xavi Puig. 

Associació Social Business City Barcelona, Bostik Murals, Col·lectiu Educació Social i Escola 
del CEESC, Consorci per a la Normalització Lingüística, Fundació Biblioteca Social, Fundació 
FITA i Mediacorp. 
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Anna Vilanova, Ester Nieto Ortiz, Joan Gerard Sánchez, Laia Mollón, Lola Lacuna, Maria 
Rosa Monreal, Marta Fité i Marti Moliné. 

UNIVERSITATS 
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