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0- PRESENTACIÓ:
Vos presentam la memòria de les activitats duites a terme durant 2021.
L’any 2021 ha suposat el tancament d’una legislatura i l’inici d’una nova junta de
govern del CEESIB. La nova junta de govern compta en l’equip de feina amb nous
membres per tal de donar continuïtat a la feina duta a terme durant la legislatura
anterior.

La pandèmia de la COVID-19 i la crisi sanitària i social que aquesta ha provocat, ha
continuat marcant la feina feta i ha deixat nous escenaris i reptes per l’Educació
Social.

Com a col·legi professional, des del CEESIB, continuam reclamant a les autoritats,
administracions, entitats i agents, les eines i el context per poder donar resposta a les
necessitats socioeducatives de la nostra societat. És necessari continuar avançant cap
a la regulació i consolidació de la nostra professió en diferents àmbits: centres
educatius, serveis socials comunitaris bàsics, reforma de menors,...
Continuam vetllant per l’exercici de l’Educació Social des de l’ètica professional i la
responsabilitat en tots els àmbits en els que educadores i educadors socials
desenvolupam la nostra intervenció socioeducativa.
S’ha pogut reactivar l’oferta formativa que des del CEESIB es dóna a les persones
col·legiades fent servir models online i/o presencials. De la mateixa manera, ens
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implicam activament en la formació de les futures promocions d’educadores i
educadors socials fent feina conjuntament amb la universitat.

Aquest 2021 de reptes, entrebancs i aprenentatges també ha suposat el
reconeixement de la feina que educadors i educadores socials duem a terme
diàriament amb la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Verd al
CEESIB.
Aquí teniu la memòria d’activitats de 2021 que recull totes les accions fetes durant
aquest any i el compromís de continuar avançant cap a la millora de la nostra
professió en tots els àmbit.

Violeta Rojas González
Presidenta del CEESIB
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1- ÓRGANS DE GOVERN:

1.1 COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN:
La junta de govern del CEESIB està constituïda de la següent manera:

* Presidència: Violeta Rojas González.
* Vicepresidència: Maria Antònia Amengual Cerdà.
* Tresoreria: Marta Ferrer Coll.
* Secretaria: Jordi Fuster Simó.
* Vocalia de Menorca: Pol Mercadal Benejam.
* Vocalia d’Eivissa i Formentera: Aixa Provencio Aguriondo.
* Vocals: Catalina Sampol Mas, Mónica Román Pérez, David Aguilera Fernández,
Saioa Mota Ferri, Pau Francesc Ramón Lladó i Dácil López Carbonell.
* Suplents: M. Victòria Suárez Bilbao, Mª Ángeles Villalba Moya, Magdalena
Ramis Perelló, Antonio Reaño Montoro, Mateu Mas Perelló, Marta Fiol Crespí i M.
Belén López-Higuera Marí.

1.2 COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT:
La comissió permanent del CEESIB va quedar constituïda de la següent forma:
 Presidència: Violeta Rojas González.
 Vicepresidència: Maria Antònia Amengual Cerdà.
 Tresoreria: Marta Ferrer Coll.
 Secretaria: Jordi Fuster Simó.
 Vocals: Mónica Román Pérez i Pau Francesc Ramón Lladó.

1.3 VOCALIES, COMISSIONS I GRUPS DE FEINA.
a) VOCALIA DE FORMACIÓ I UNIVERSITAT.
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b)VOCALIA DE COMUNICACIÓ I ESTATAL.
c) VOCALIA D’ÀMBITS I INTERVENCIÓ.
d) VOCALIA DE SITUACIÓ SOCIOLABORAL.
e) COMISSIÓ D’ÈTICA I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL.

1.4 ASSEMBLEA GENERAL:
-

Assemblea General Ordinària de 7 de maig de 2021 via Zoom.
* Assistència: 22 persones col·legiades.
* Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea 2020.
2. Aprovació de la gestió del CEESIB 2020.
2.1. Memòria d’activitats 2020.
2.2. Balanç de comptes i liquidació del pressupost 2020.
3. Valoració de la gestió del CEESIB 2017/2021.
4. Proclamació candidatura CEESIB 2021/2025.
4.1. Línies estratègiques de la nova junta de govern.
4.2. Aprovació del pressupost 2021.
5. Precs i suggeriments.
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2 – ACTIVITATS REALITZADES AL 2021:
1. PRESIDÈNCIA – VICEPRESIDÈNCIA.
OBJECTIU 1.
- Coordinar i donar suport a l’organització per vocalies, comissions de
feina i els diferents òrgans de govern del CEESIB.
- Activitats realitzades.
 Participació a les sessions de la junta de govern.
 Participació a les reunions de comissió permanent.
 Contacte diari, via telefònica i whatsapp, amb la secretaria tècnica.
 Divendres 23 d’abril reunió semipresencial de les persones de la junta de
govern del CEESIB 2021-2025.
 Dilluns 17 de maig reunió traspàs càrrec de presidència del CEESIB.
 Dimarts 6 de juliol reunió amb el referent de la comissió d’ètica i deontologia
del CEESIB.

OBJECTIU 2.
- Representar al CEESIB en les actuacions organitzades per altres
institucions i/o entitats, relacionades amb la professió.
- Activitats realitzades.
 Dilluns 26 d’abril reunió per parlar del possible suport del col·legi a la petició
de creació del grau d’Educació Social a la Universidad Antonio de Nebrija.
 Divendres 29 d’octubre assistència a l’acte de lliurament dels premis al mèrit
policial per recollir la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd atorgada al
CEESIB.

OBJECTIU 3.
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- Representar els interessos de la professió davant els processos
legislatius proposats pel govern autonòmic, els consells insulars i els
diferents municipis de les Illes Balears.
- Activitats realitzades.
 Dilluns 25 de gener reunió virtual per triar al representant de la comissió
permanent del Consell Escolar Municipal de Palma.
 Dijous 18 de febrer reunió amb el president i la directora insular de l’àrea
d’Infància i Família de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).
 Dijous 4 de març reunió amb l’assessor jurídic del CEESIB per parlar sobre la
situació als centres de menors de Balears.
 Dimecres 19 de maig participació a la reunió virtual del Consell de Serveis
Socials de les Illes Balears.
 Dilluns 24 de maig reunió virtual amb l’advocat del CEESIB per tractar de la
situació als centres de menors de Balears.
 Dijous 16 de setembre reunió amb la directora d’Infància i Família de l’IMAS
per parlar sobre la situació dels centres de menors.
 Dilluns 15 de novembre reunió amb el nou director de l’Oficina Balear de la
Infància i l’Adolescència (OBIA) per traslladar la preocupació del col·legi per
la situació dels centres de menors.
 Dijous 18 de novembre reunió amb la directora insular de suport territorial i el
cap del servei per parlar sobre la figura del/la referent/suport tècnic dels
educadors/es socials de Mallorca.
 Dijous 25 de novembre participació a la reunió del grup de feina sobre
perspectiva de gènere a la infància de l’Observatori de la Infància i
Adolescència de Mallorca (OIAM).
 Dimecres 15 de desembre assistència a la reunió de l’Observatori d’Infància
Adolescència de Mallorca (OIAM).
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 Aportacions al Projecte de decret que regula el Registre per als professionals
públics i per als professionals de les entitats col·laboradores que intervenen en
l’àmbit dels serveis socials i/o en l’àmbit de protecció de la infància i
l’adolescència a les Illes Balears.
 Al·legacions a la modificació del Reial Decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual
es va incorporar a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 2013/55/UE,
2005/36/CE relatives a el reconeixement de qualificacions professionals.
 Contactes amb la conselleria de Salut i Consum per gestionar i tramitar la
vacunació del professionals de l’àmbit social en actiu.
 El CEESIB, a nivell local, insular i autonòmic, és membre o participa en els
següents organismes o institucions:
 Consell Assessor per a la Integració de les Persones Immigrants de les
Illes Balears.
 Consell de Serveis Socials de les Illes Balears.
 Consell Municipal de Serveis Socials de Palma.
 Consell Escolar Municipal de Palma.
 Consell de Serveis Socials de Menorca.
 Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Ciutadella.
 Mesa de l’Habitatge Social de Menorca.
 Consell Municipal de Serveis Socials d’Eivissa.
 Consell d’Infància i Família de les Illes Balears (CIFIB).
 Comitè d’Ètica de Serveis Socials de les Illes Balears.
 Cimera Social.
 Cercle per a l’educació.
 Illes per un Pacte Educatiu.
 Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca.
 Observatori per a la Igualtat.
 Observatori de Majors de l’IMAS.

OBJECTIU 4.
- Representar el CEESIB al CGCEES i fomentar la participació
activa a través de les vocalies i comissions de feina.
- Activitats realitzades.
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 Divendres 15 de gener participació a la reunió virtual de les presidències dels
col·legis membres del CGCEES.
 Dijous 25 de gener participació a la reunió online de la comissió de feina
d’Educació Social en el sistema educatiu del CGCEES.
 Divendres 12 de març participació en línia a l’Assemblea General Ordinària
del CGCEES.
 Dijous 3 de juny assistència online a l’Assemblea General Extraordinària del
CGCEES.
 Dimecres 16 de juny assistència a la formació online del CGCEES “El rol de
los colegios profesionales ante las ofertas públicas de Empleo (OPE)”.
 Dilluns 19 de juliol participació a la reunió virtual de la comissió d’Educació
Social al sistema educatiu del CGCEES.
 Dimecres 24 i dijous 25 de novembre assistència al curs virtual sobre
protecció de dades organitzat pel CEESCAN i impartit per l’assessor jurídic
del CGCEES.
 Actualització i renovació dels referents del CEESIB a les diferents
comissions i grups de feina del CGCEES.

OBJECTIU 5.
- Representar al CEESIB a les Universitats.
- Activitats realitzades.
 Divendres 16 de juliol participació online a la jornada de la UIB “I ara què?”
destinada a l’alumnat de darrer curs del grau d’Educació Social.
 Dimarts 21 de setembre reunió amb el degà de la Facultat d’Educació i la cap
d’estudis d’Educació Social de la UIB.
 Divendres 8 d’octubre participació al Seminari de Pràctiques d’Educació
Social de la UIB.
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 Dilluns 8 de novembre reunió amb la cap d’estudis d’Educació Social de la
UIB per començar a organitzar les Jornades d’Educació Social.
 Dijous 25 de novembre reunió del grup de feina UIB-CEESIB encarregat
d’organitzar les properes Jornades d’Educació Social.
 Dijous 9 de desembre reunió del grup de feina CEESIB-UIB encarregat
d’organitzar les properes Jornades d’Educació Social.

OBJECTIU 6.
- Participar en els processos legislatius en curs: Llei Orgànica de
Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència enfront a la
Violència i Projecte de Llei Orgànica per la qual es modifica la Llei
Orgànica 2/2006 de 3 de maig d’Educació.
OBJECTIU 7.
- Promoure la implicació en l’organització i participació del VIII
Congrés d’Educació Social en format virtual setembre de 2021.
- Activitats realitzades.


Difusió, via correu electrònic, de les notícies i de les noves dates del VIII
Congrés d’Educació Social.



Publicació, en les xarxes socials del col·legi, de les informacions del
Congrés.

2. SECRETARIA.
OBJECTIU 1.
- Donar suport a l’estructura interna del CEESIB.
- Activitats realitzades.
 Confecció i enviament de l’ordre del dia i de les actes de les reunions de
comissió permanent i de junta de govern.
 Coordinació de les reunions de la junta de govern:
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 26 de febrer.
 26 de març.
 28 de maig.
 18 de juny.
 23 de juliol.
 24 de setembre.
 19 de novembre.
 Coordinació de les reunions de la comissió permanent:
 15 de gener.
 26 de febrer.
 26 de març.
 23 d’abril.
 7 de maig.
 18 de juny.
 23 de juliol.
 24 de setembre.
 29 d’octubre.
 19 de novembre.
 20 de desembre.

OBJECTIU 2.
- Supervisar el funcionament dels serveis administratius del CEESIB.
- Activitats realitzades.
 Seguiment dels serveis administratius.
 Contacte setmanal de la secretaria tècnica amb presidència.
 Durant l’any 2021 s’han atès 86 consultes i peticions de professionals,
estudiants

i

altres

col·legis

estatals

que

han

estat

ateses

per
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presidència/secretaria i 3 consultes que han estat derivades a la graduada
social.
 Signatura de conveni de col·laboració amb la Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR).
 Signatura de conveni de col·laboració amb la acadèmia de formació online
“Actitud a un Clic”.
 Seguiment dels convenis vigents durant l’any 2021.
- Amb la Universitat de les Illes Balears (UIB).
- Amb la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
- Amb la Fundació Pere Tarrés.
- Amb la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel.
- Amb la companyia d’assegurances ATLANTIS.
- Amb el Banc Sabadell Atlàntic.
- Amb Omnia despatx de psiquiatria i psicologia.
- Amb Viatges Es Freus.
- Amb Gatell Viatges.
- Amb l’establiment hoteler Vitium Urban Suites de Madrid.
- Amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
- Amb el “Centro de Terapia y Pareja Palma”.
- Amb l’Espai TCI Mallorca, l’Espai TCI Eivissa i l’Associació Balear de
Teràpia Corporal Integrativa.

OBJECTIU 3.
- Garantir l’organització de la informació interna del CEESIB.
- Activitats realitzades.


Des de l’1 de gener de 2021, secretaria ha donat d’alta a 68 persones.



Durant l’any 2021, s’han produït 29 baixes de persones col·legiades i han
quedat 14 rebuts impagats.
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Dades dels companys del CEESIB a 31 de desembre de 2021: 3.



Dades de col·legiació a 31 de desembre de 2021: 549 persones
col·legiades.
- Distribució:

Col·legiació d’altres Comunitats: 10.
Col·legiació de les Illes Balears: 539.

- Distribució per illes:

* Menorca: 45.

* Eivissa: 34.

* Formentera: 3.

* Mallorca: 457.

 Recepció d’un trasllat d’expedient del CEESC i un del CEESPV.
 Renovació de la inscripció del CEESIB en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes de l’Ajuntament de Palma.

 Correu electrònic amb la felicitació de Nadal per a les persones col·legiades,
les Administracions i les entitats membres del CGCEES.

 Correu electrònic amb la convocatòria i l’ordre del dia de l’Assemblea
General Ordinària de dia 7 de maig de 2021.

 Correu electrònic de la renovació de registre de perits judicials en educació
social.

 Recepció i gestió de la documentació per al registre de perits judicials.
 Enviament del llistat actualitzat de perits judicials al Tribunal Superior de
Justícia, al Decanat Civil de Palma i de Menorca.

 Correus electrònics amb l’agenda mensual del CEESIB.
 Carta d’agraïment als col·laboradors del calendari 2021 del CEESIB.
 Enviament correus electrònics per a la vacunació dels professionals de
l’àmbit social.

 Gestió, tramitació, recollida de dades, reclamacions i enviament de llistats de
professionals de l’àmbit social en actiu a la Direcció Assistencial de l’IBSalut per a la vacunació.
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 Difusió, via xarxes socials, del qüestionari d’una estudiant d’Educació
Social de la Universidad de León per al seu Treball de Fi de Grau (TFG)
sobre la figura de l’educador/a social a l’àmbit educatiu.

 Carta de canvi de representants del CEESIB al Consell de Serveis Socials de
Menorca.

 Carta de canvi de representants del CEESIB al Consell Assessor per a la
Integració de les Persones Immigrants de les Illes Balears.

 Carta de nomenament de representants del CEESIB a l’Observatori per a la
Igualtat.

 Carta d’agraïment per la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu
Verd.

 Realització de certificats de col·legiació i de pagament de quotes.
 Tramitació de les altes i baixes en l’assegurança de Responsabilitat Civil i
cobrament de les quotes.

 Realització de la felicitació de Nadal.
 Realització de la formació “El rol de los colegios profesionales ante las
ofertas públicas de Empleo (OPE)”.

 Realització del curs online “La protección de datos en el contexto de las
funciones de los colegios profesionales”.

OBJECTIU 4.
- Organitzar l’Assemblea General Ordinària.
- Activitats realitzades.
 Realització de la memòria d’activitats de l’any 2020.
 Enviament de correu electrònic a les persones col·legiades amb la
convocatòria virtual i l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària de dia
7 de maig.
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 Preparació del llistat de les persones col·legiades.
 Publicació de la documentació (convocatòria, ordre del dia, acta de
l’assemblea general ordinària 2020, memòria d’activitats i memòria
econòmica 2020, pressupost 2021, ...) a la pàgina web del col·legi.

 Transcripció de l’acta de l’assemblea 2020.
 Realització d’un power point per fer la presentació de la memòria d’activitats
i econòmica 2020 i el pressupost 2021.

 Presentació de la documentació al Registre d’Entitats Jurídiques de la
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

OBJECTIU 5.
- Actualitzar i explotar la informació de la base de dades del CEESIB.
- Activitats realitzades.
 Actualització de la base de dades del CEESIB.
OBJECTIU 6.
- Millorar la xarxa informàtica i de comunicacions del CEESIB.
- Activitats realitzades.
 Adquisició portàtil i equip per realitzar videoconferències.
 Subscripció a la plataforma Zoom per poder realitzar reunions, formacions,
activitats,... de manera virtual.

 Programació de reunions, cursos i sessions de junta de govern mitjançant la
plataforma Zoom.

OBJECTIU 7.
- Elaborar un pla d’acolliment de col·legiats/des del CEESIB.
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OBJECTIU 8.
- Actualitzar i activar la finestreta única.

3. TRESORERIA .
OBJECTIU 1.
- Realitzar el seguiment econòmic ordinari del col·legi, per garantirne la transparència i l’adequat assoliment dels objectius del
CEESIB.
- Activitats realitzades:
 Realització del pressupost per al període gener - desembre 2021.
 Actualització de l’inventari del col·legi.
 Control i seguiment dels saldos i gestions bancàries.
 Revisió i supervisió dels balanços mensuals realitzats per la secretaria
tècnica.
 Balanços trimestrals i balanç anual d’ingressos i despeses.

OBJECTIU 2.
- Realitzar el canvi d’entitat bancària a Colonya, Caixa Pollença.
- Activitats realitzades:
 Contactes i visites a la sucursal de l’entitat bancària Colonya, Caixa Pollença.
 Gestió, tramitació i enviament de la documentació necessària per realitzar
l’obertura de compte.
 Obertura de compte a Colonya, Caixa Pollença.

OBJECTIU 3.
- Realitzar un estudi de viabilitat per a la contractació d’un/a
educador/a social.
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4. VOCALIA DE MENORCA.
OBJECTIUS.
- Esser un enllaç entre el CEESIB i els educadors/es socials de
Menorca i viceversa.
- Fomentar la participació dels educadors/es socials a la vida i a les
accions del CEESIB i a la resta d’àmbits de l’educació social.
- Promoure la col·legiació de les persones titulades i/o habilitades en
Educació Social de Menorca.
- Donar resposta a les demandes de les persones col·legiades de
Menorca.
- Mantenir coordinació amb entitats públiques i privades que formen
part de l’àmbit social i educatiu.
- Esser un suport i difondre les accions formatives tant del CEESIB
com d’altres entitats.
- Vetllar per l’exercici correcte de la professió.
- Activitats realitzades:
 Assistència i participació a les sessions de junta de govern del CEESIB.
 Assistència a l’Assemblea General Ordinària del CEESIB.
 Informar i facilitar els tràmits per la col·legiació. Durant l’any 2021 s’han
col·legiat 4 persones de Menorca i s’ha donat de baixa 3.
 Contactes presencials, via telefònica o correu electrònic amb les persones
col·legiades i els educadors/es socials de Menorca.
 Durant l’any 2021 s’han atès 1 consulta d’una persona col·legiada de l’illa de
Menorca que han estat atesa per la secretaria tècnica i la presidència.
 Dijous 6 de maig col·laboració en la tesi doctoral “La dimensió ètica en la
relació socioeducativa: una teoria fonamentada” d’una investigadora de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 Dimarts 21 de desembre assistència a la reunió en línia del Ple del Consell de
Serveis Socials de Menorca.
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 Durant l’any 2021 s’ha fet difusió de diferents notícies i accions formatives de
diferents entitats a l’illa de Menorca.
 Seguiment de les ofertes públiques i privades d’educador/a social a l’illa de
Menorca.
 Enviament de 23 ofertes de feina de Menorca:
- 1 borsa d’educació social.
- 6 ofertes de director-a de programes del SOIB Jove i SOIB 30.
- 1 oferta de dinamització comunitària.
- 2 ofertes de docents col·laboradors de la UOC.
- 3 ofertes d’educador-a social.
- 1 oferta pública d’ocupació.
- 1 oferta de tècnic/a educació per a la ciutadania global.
- 1 oferta de tècnic/a de formació.
- 1 oferta de tècnic/a d’inclusió.
- 1 oferta de tècnic/a laboral.
- 1 oferta de tècnic/a del marc d’atenció a les persones.
- 1 oferta de tècnic/a valorador/a.
- 1 oferta de tècnic/a de grau mitjà.
- 1 convocatòria del borsí d’interins de la Conselleria d’Educació i
Formació Professional.
- 1 convocatòria de places de cos docent de la Conselleria d’Educació i
Formació Professional.

5. VOCALIA D´EIVISSA – FORMENTERA.
OBJECTIU S.
- Ésser un enllaç entre el CEESIB i els educadors i educadores socials
d'Eivissa i Formentera.
- Realitzar un seguiment de les convocatòries de feina tant de les
institucions públiques i/o privades per tal de que es compleixi amb
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la normativa.
- Orientar i assessorar sobre la professió de l’educació social
(funcions, competències, àmbits d'intervenció...) a institucions i
estudiants que ho requereixin.
- Detecció, valoració, anàlisi i actuació d'aquelles situacions i/o
activitats dins l'àmbit de l'atenció social que considerem que no són
apropiades o correctes; així com seguiment del tractament a la
informació que fan els diferents mitjans de comunicació de les
Pitiüses davant notícies i/o situacions de les persones o col·lectius
vulnerables.
Activitats realitzades:

-



Assistència i participació a les reunions de junta de govern del CEESIB.



Assistència a l’assemblea general ordinària del CEESIB.



Contactes presencials, via telefònica o correu electrònic amb les persones
col·legiades i els educadors/es socials de les Pitiüses.



Informar i facilitar els tràmits per la col·legiació. A l’any 2021 s’han
col·legiat 6 persones de les Pitiüses i s’han donat de baixa 3.



Durant l’any 2021 s’han atès 10 consultes i peticions de professionals i
persones col·legiades de l’illa d’Eivissa que han estat ateses per la secretaria
tècnica i la presidència.



Enviament de 41 ofertes de feina d’Eivissa i Formentera:
- 2 borses d’educador/a social.
- 1 convocatòria del borsí d’interins de la Conselleria d’Educació i
Formació Professional.
- 1 convocatòria de places de cos docent de la Conselleria d’Educació i
Formació Professional.
- 2 ofertes de docents col·laboradors de la UOC.
- 1 convocatòria d’educador-a social.
- 15 ofertes d’educador-a social.
- 4 ofertes de director-a de programes del SOIB Jove i SOIB 30.
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- 1 oferta de docent sociosanitari.
- 1oferta d’orientador-a laboral.
- 2 ofertes de tècnic-a de mediació social.
- 1 oferta de tècnic-a d’igualtat.
- 1 oferta de tècnic-a d’inserció laboral.
- 2 ofertes de tècnic-a d’ocupació.
- 1 oferta de tècnic-a de protecció de menors.
- 2 ofertes de tècnic-a de punt de trobada familiar.
- 2 ofertes de tècnic-a valorador.
- 1 oferta de terapeuta.

6 . VOCALIA DE COMUNICACIÓ I ESTATAL.
OBJECTIUS
- Mantenir el contacte i la col·laboració amb la resta de vocalies de
comunicació de l’estat.
- Informar i dinamitzar les diferents xarxes socials del CEESIB.
- Cercar alternatives al monogràfic de la revista trobada: model de
revista i replantejar el comitè de redacció.
- Establir lligams de cooperació i col·laboració amb el departament
responsable del grau d’educació social de la UIB per donar una
sortida científica als articles dels futurs/es educadors/es socials.
- Contribuir a la visualització de la tasca de l’educador/a social a la
nostra societat i la seva importància.
-

Activitats realitzades:
 Al llarg de l’any 2021 s’ha enviat a les persones col·legiades, via correu
electrònic, l’agenda mensual amb les informacions sobre les activitats,
reunions i esdeveniments en els que el CEESIB ha pres part.
 Recerca i enviament d’informacions d’interès a través del correu electrònic.
 Revisió i difusió de les ofertes de feina.
 Col·laboració amb secretaria tècnica.
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 Dimecres 23 de juny difusió, via correu electrònic als mitjans de comunicació,
del comunicat de premsa que recull la posició del col·legi en relació a la
substitució de la figura de l’educador/a social als centres educatius de
secundària de les Illes Balears.
 Dimecres 23 de juny difusió, via correu electrònic a les persones col·legiades,
del comunicat i de les passes fetes pel CEESIB en relació a la notícia de la
substitució dels/les educadors/es socials als centres de secundària de les Illes
Balears.
 Publicació a les xarxes socials del comunicat de premsa que recull la posició
del col·legi en relació a la substitució de la figura de l’educador/a social als
centres educatius de secundària de les Illes Balears.
 Publicació a les xarxes socials de totes les notícies relacionades amb la
substitució de la figura de l’educador/a social als centres educatius de
secundària de les Illes Balears.
 Dijous 8 de juliol entrevista al programa “Els dematins” d’IB3 TV en relació a
la notícia de la substitució de la figura de l’educador/a social als IES de
Balears.
 Divendres 9 de juliol participació al programa de ràdio d’IB3 “Al dia” per
comentar la notícia de la substitució de la figura de l’educador/a social als
centres de secundària de Balears.
 Referent del CEESIB en la vocalia de comunicació estatal del CGCEES.
 Coordinació amb el comitè de comunicació del CGCEES.
 Difusió, via correu electrònic i xarxes socials, de formació i recursos d’interès
per als educadors/es socials.
 Difusió de les accions del CEESIB, així com altres informacions d’interès.
 Difusió a les xarxes socials de les publicacions del CGCEES i d’altres

col·legis estatals d’educació social.
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WEB:
 Renovació i actualització setmanal de la plana web.
 El número de visites que ha rebut la web del col·legi durant l’any 2021 ha estat

de 13.541.
 El número de pàgines visitades a la web del CEESIB des del mes de gener fins

a desembre ha pujat a 82.242.
 El mes de l’any que més visites va rebre la plana web va ser el de juliol

(1.685) seguit pels mesos de març (1.295) i novembre (1.191).
 A l’any 2021 els dies de la setmana amb més visitants varen ser els dimecres i

els dijous.
 Del mes de gener al mes de desembre les hores del dia amb més visites és la

franja horària de les 09:00 a les 12:00 hores.
 Les seccions més visitades són: la de contacte, la de col·legiació i la de

formació.
 Els accessos no directes o enllaços a la web més utilitzats són: Google, Yahoo,

Bing i SoGou.
XARXES SOCIALS:
 Revisió diària del Facebook del col·legi i publicació de notícies d’interès

relacionades amb l’educació social a nivell local, insular, autonòmic, estatal i
internacional.
 El número de seguidors/es del Facebook del CEESIB a data de 31 de desembre

era de 1.839.
 La notícia més vista al Facebook del col·legi durant l’any 2021, va aconseguir

arribar a 17.150 persones.
 Actualització diària del Twitter del col·legi.
 El número de seguidors/es del Twitter del CEESIB a data 31 de desembre era

de 1.216.
 Revisió setmanal del perfil d’Instagram amb 527 seguidors-es.
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7. VOCALIA DE FORMACIÓ I UNIVERSITAT.
OBJECTIUS.
- Atendre les necessitats de formació permanent de tots/es els/les
professionals col·legiats/des de les Illes Balears.
- Facilitar fàcil accés a la formació mitjançant el nostre col·legi.
- Crear noves necessitats en la formació d'aquest col·lectiu.
- Respondre a les demandes formatives de les persones col·legiades.
- Mantenir i potenciar el nexe d'unió entre la Universitat de les Illes
Balears i el CEESIB. Informar i assessorar de tota la formació
(gratuïta o de pagament).
- Facilitar totes les notícies formatives.
- Explorar possibilitat de formació online i a distància.
-

Activitats realitzades:
 Contacte amb les persones col·legiades, professionals i entitats perquè puguin

oferir cursos de formació a través del CEESIB.
 Contactes amb els/les professionals i educadors/es socials que han enviat
propostes de formació al col·legi.
 Divendres 29 de gener xerrada, via Zoom, d’Obertament Balears

sobre

“Autoestigma i Estigma en salut mental. #Enprimerapersona".
 Dimecres 12 de maig col·laboració amb estudiant del grau d’Educació Social
de la UIB amb la realització d’un qüestionari-entrevista a una educadora
social.
 Assistència i participació a les reunions del grup de feina encarregat
d’organitzar les Jornades d’Educació Social del 2022.
 Dilluns 22 de novembre reunió amb el coordinador de la comissió d’ètica i
deontologia del CEESPV per programar una formació sobre ètica i deontologia
professional.
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Formacions realitzades.
 “Model d'acollida i intervenció per a persones que es relacionen amb
drogues”.
Dates: 9, 11, 16 i 18 de març.
Durada: 20 hores.
Modalitat: Via Zoom.
Formador:
- Iván Castro Sánchez.
Inscripcions: 25 persones.
 “Drogues, gènere i violència”.
Data: 20 de maig.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Videoconferència.
Impartit per:
- Personal de Metges del Món.
Inscripcions: 8 persones.
 “Prevenció, sensibilització, conscienciació i eradicació de la violència
contra les dones desfavorides en risc d'exclusió social”.
Data: 24 de novembre.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Videoconferència.
Impartit per:
- Psicòloga del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB).
Inscripcions: 9 persones.
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 “Càpsula introductòria a la participació infantil i adolescent per
educadors/es socials”.
Data: 13 de desembre.
Durada: 2 hores i 30 minuts.
Modalitat: Via Zoom.
Impartit per:
- Circula Cultura Coop.
Inscripcions: 8 persones.
 “El Codi Deontològic de l’Educació Social. Una visió des de la pràctica
professional”.
Data: 15 de desembre.
Durada: 2 hores.
Lloc: Sala d’actes edifici Gaspar Melchor de Jovellano de la UIB i
retransmissió per videoconferència a les seus universitàries de Menorca i
Eivissa.
A càrrec de:
- Iñaki Rodríguez Cueto.
Inscripcions: 119 persones.
 Programació i organització del curs presencial “Abordatge del consum de

drogues en persones en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social” que no
es va realitzar per no arribar al número mínim d’inscripcions.
 Programació i organització de la xerrada online “Presentació del projecte

d’informació comunitària InfoCovid” que no es va realitzar per no arribar al
número mínim d’inscripcions.
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8. VOCALIA ÀMBITS I INTERVENCIÓ.
OBJECTIUS.
- Impulsar la reflexió sobre els diferents àmbits de l’educació social, i
els diferents espais d’intervenció per avançar en el desenvolupament
de la professió.
- Coordinar i impulsar els grups de feina relacionats amb els diferents
àmbits i espais d’intervenció de l’educació social.
- Coordinació amb l’IMAS per tal de realitzar la tasca, a nivell de
Mallorca, per a la unificació de protocols, funcions i competències
de l’educador/a social als serveis socials comunitaris.
- Promoció de la participació de les persones col·legiades en la creació
de nous grups de treball: TISOC, inquietuds envers la COVID-19 i
prevenció de suïcidis.
-

Activitats realitzades:
 Dilluns 12 d’abril reunió per parlar de l’engegada del grup de feina de
prevenció del suïcidi.
 Dilluns 12 d’abril reunió per parlar de la creació d’un nou grup de feina del
CEESIB sobre inquietuds envers la COVID-19.
 Divendres 10 de setembre reunió del grup de feina del CEESIB de prevenció
del suïcidi, via Zoom.
 Divendres 22 d’octubre sessió en línia del grup de treball del CEESIB de
prevenció del suïcidi.

9. VOCALIA SOCIOLABORAL.
OBJECTIUS.
- Lluitar contra l’intrusisme professional i vetllar per unes adequades
condicions socioprofessionals de les educadores i educadors socials.
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- Treballar de forma conjunta amb sindicats, associacions, entitats i

altres col·legis professionals per a la millora de les condicions
laborals dels educadors i educadores socials.
- Realitzar les accions pertinents, administratives i legals, per lluitar
contra l’intrusisme professional.
- Visibilitzar de manera positiva la figura de l’educador/a social.
-

Activitats realitzades:
 Dilluns 15 de febrer reunió amb els/les educadors/es socials del programa
per a la prevenció de l’abandonament escolar de la Conselleria d’Educació i
Formació Professional.
 Divendres 18 de juny reunió semi presencial amb les educadores socials del
programa de prevenció de l’abandonament escolar de l’alumnat de
secundària.
 Dilluns 21 de juny enviament carta als als/les directors/es de secundària
afectats per tal d'explicar la diferència que suposaria la substitució dels/de les
educadors/es socials pels PTSCs.
 Dimecres 23 de juny difusió del comunicat de premsa que recull la posició
del col·legi en relació a la substitució de la figura de l’educador/a social als
centres educatius de secundària de les Illes Balears.
 Dimarts 6 de juliol reunió en línia amb el grup parlamentari socialista per
parlar de la figura de l’educador/a social als centres educatius.
 Dimecres 7 de juliol reunió virtual amb representants del col·lectiu de PTSC.
 Dijous 8 de juliol reunió presencial amb el conseller d’Educació i Formació
Professional per parlar sobre la continuïtat el programa de prevenció de
l’abandonament escolar de l’alumnat de secundària.
 Dimecres 14 de juliol reunió en línia amb les educadores socials del
programa de prevenció de l’abandonament escolar de l’alumnat de
secundària.
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 Dilluns 25 d’octubre reunió amb representant del comitè d’empresa de la
Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel.
 Revisió diària del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i del “Boletín
Oficial del Estado” (BOE) en recerca de convocatòries públiques
d’educador/a social.
 Recerca a les webs i portals d’ofertes de feina.
 Contactes amb entitats socioeducatives per fer difusió de les ofertes de feina.
 Difusió, via correu electrònic i pàgina web, de les convocatòries públiques i
les ofertes de treball.
 Des del mes de gener fins al mes de desembre de 2021 s’han revisat i enviat

201 ofertes de feina.
 Distribució de les ofertes de feina:

* Mallorca: 135.

* Menorca: 23.

* Eivissa: 35.

* Formentera: 6.

* Estatal: 2.

 Distribució de les ofertes per categories laborals.

 8 borses de treball d’educador/a social.
 1 borsa de tècnic/a d’inserció laboral.
 1 borsa de tècnic/a d’intervenció.
 1 borsí de docents interins.
 5 convocatòries d’educador/a social.
 82 ofertes d’educador/a social.
 12 ofertes d’orientador/a laboral.
 4 ofertes de docents.
 4 ofertes de coordinador/a.
 2 ofertes de dinamitzador/a lingüístic.
 14 ofertes de director/a.
 8 ofertes de tècnic/a d’inserció laboral.
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 59 ofertes de treball relacionades amb altres àmbits (igualtat, mediació
social, cooperació, educació, ocupació, formació, joventut, infància,...).
 Presentació de recursos i escrits:

 Escrit de suport al canvi de nivell de la categoria d’educador/a social a la
Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Calvià.
 Recurs d’alçada a l’Institut Balear de la Dona respecte a les bases de les
subvencions per a entitats locals per a projectes de foment i suport a la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes, d’eliminació de qualsevol
forma de discriminació per raó de sexe i de prevenció i intervenció
davant les violències masclistes.
 Escrit a l’organització Aldeas Infantiles SOS respecte als requisits
demanats a una oferta d’educador/a social.
 Escrit a l’Ajuntament de Bunyola en relació als requisits demanats a una
oferta de feina.
 Escrit a la Conselleria d’Educació i Formació Professional en relació a la
substitució de la figura de l’educador/a social als centres educatius de
secundària de les Illes Balears.
 Recurs potestatiu de reposició a la Direcció General de Personal Docent
en relació a la modificació de l'apartat B de l'annex 4 de la Resolució de
la directora general de Personal Docent de data 16 de desembre de 2020.
 Escrit a la gerència de la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel respecte
als requisits demanats a una oferta d’educador/a.

10. COMISSIÓ D’ÈTICA I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL.
OBJECTIUS:
- Posar en pràctica el reglament de la comissió.
- Difondre el Codi Deontològic entre professionals, empreses, entitats i
persones col·legiades en general.
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- Incorporar més persones a la comissió: professors UIB, col·legiats i
col·legiades, ...
- Assistir a la trobada estatal de la comissió deontològica del
CGCEES.
-

Activitats realitzades:
 Referent a la comissió deontològica del CGCEES.
 Dilluns 12 d’abril participació a la reunió online de la Comissió Deontològica
del CGCEES.
 Divendres 7 i dissabte 8 de maig participació al curs del CGCEES “Código
Deontológico y comisiones deontológicas” via Zoom.
 Dimarts 6 de juliol reunió amb la presidència del CEESIB.
 Dilluns 27 de setembre participació a la reunió en línia de la comissió d’ètica i
deontologia professional del CGCEES.
 Dilluns 25 d’octubre participació a la reunió en línia de la comissió d’ètica i
deontologia professional del CGCEES.
 Dilluns 22 de novembre participació a la reunió virtual del comitè d’ètica i
deontologia del CGCEES.
 Dimecres 15 de desembre assistència al seminari “El Codi Deontològic de
l’Educació Social. Una visió des de la pràctica professional”.

3 - SERVEIS A LES PERSONES COL·LEGIADES:

-

Serpreco corredoria d’enginyers: oferta de pòlissa d'assegurança de
Responsabilitat Civil professional per una prima 4,50 euros anuals.

-

Omnia despatx de psiquiatria i psicologia: primera consulta d’atenció
psicològica gratuïta i atenció personalitzada en Omnia despatx de psiquiatria
i psicologia o en el seu propi domicili, facilitant el seu desplaçament i amb un
preu a convenir.
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-

Fundació Pere Tarrés: les persones col·legiades del CEESIB es
beneficiaran d'un descompte d'un 10% en els màsters universitaris i
postgraus propis de la Fundació Pere Tarrés.

-

Universitat Oberta de Catalunya (UOC): descompte d’un 10% en la
matrícula d’alguns graus, màsters, postgraus, seminaris i altres cursos.

-

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR): descompte mínim d’un
10% en tots els graus i postgraus. També és aplicable per als familiars de 1er
grau.

-

“Centro de Terapia y Pareja Palma”: les persones col·legiades tenen un
descompte d'un 10% en les accions formatives i un 15% en les sessions de
teràpia sexològica individual o de parella.

-

Tresimes psicologia: les persones col·legiades del CEESIB gaudiran d’un
descompte d’un 20% a les 3 primeres cites.

-

Acadèmia de formació online actitud a un clic: realitzar un descompte d'un
25% a les persones col·legiades del CEESIB en els cursos i altres serveis
relacionats majoritàriament amb l’àmbit de la diversitat funcional.

-

Espai TCI Mallorca i Eivissa: descompte d'un 15% en la formació de
Teràpia Corporal Integrativa, el grup setmanal de Teràpia Corporal
Integrativa, els tallers monogràfics i oferir l’àrea social en teràpies
individuals per persones a l’atur o amb problemes econòmics.

-

King’s College International: acord gràcies al qual les persones col·legiades
podien gaudir de descomptes a les activitats i cursos que organitza l’entitat.

-

ATLANTIS Assegurances: ofereix les millors condicions a tot el personal
del sector de l’educació social, com el 25% de descompte a
l’assegurança
d’auto i 6 mesos gratis a l’assegurança de llar i de vida.

-

Òptica Ciutadella (Menorca): fa un descompte del 15% amb la compra de
muntures, lents graduats i muntatge dels mateixos.

-

Òptiques Tur Viñas (Eivissa): descompta un 10% a les persones col·legiades
de les Pitiüses.

-

Llibreria Vara de Rey (Eivissa): ofereix descomptes d’un 10%.
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-

Vitium Urban Suites: establiment hoteler situat a la “Gran Vía” de Madrid .
Les persones col·legiades del CEESIB gaudiran de les següents avantatges:
prioritat en les reserves, dret d'escollir habitacions entre les disponibles,
descompte del 10% sobre les tarifes, check-in des de les 11 hores segons
disponibilitat de l'habitació, check-out fins a les 14 hores segons
disponibilitat de l'habitació, minibar gratuït a l'habitació i esmorzar buffet
inclòs en el preu de l'habitació.

-

Gatell Tours: acord amb l’agència de viatges Gatell Tours per oferir una
sèrie de descomptes en els seus viatges i ofertes a les col·legiades i
col·legiats del CEESIB.

-

Viajes Es Freus SA: acord amb aquesta agència de viatges gràcies al qual
els col·legiats i col·legiades gaudiran de les següents avantatges: 30% de
descompte, en les despeses de gestió per emissió de bitllets d’avió i vaixell;
8% de descompte en productes propis (paquets vacacionals organitzats per
l’agència) i 2% de descompte en productes no propis (gestió d’altres tipus de
paquets vacacionals).

-

Banc Sabadell: ofereix una sèrie d’avantatges als nostres col·legiats i
col·legiades.
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