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MEMÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL CEESIB 2016 

 

0- PRESENTACIÓ: 

 

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les  Illes Balears (CEESIB) us  

presenta  la seva memòria d’activitats de l’any 2016, correspon al quart i darrer any 

de la legislatura  2013-2017, iniciat per la junta de govern aprovada a l’assemblea 

general ordinària de 16 de març de 2013.  

 

Un any més presentam les actuacions i activitats desenvolupades des del CEESIB  

que han donat resposta als objectius plantejats al Pla de feina 2016 i al Pla Estratègic 

2013-2017.  

 

L’any 2016, hem continuat desenvolupant actuacions dirigides a la lluita contra 

l’intrussisme professional, a la millora de les condicions laborals dels professionals, 

a la participació a les polítiques socials que es desenvolupen des de les diferents 

adminsitracions i a la promoció de la professió, a través de la relació amb les 

Universitats, els diferents espais de difusió i comunicació del CEESIB i la formació. 

També hem continuat amb la línia de feina inciada els darrers anys, a través de la 

qual, hem impulsat i promocionat la col·laboració i participació de col·legiats i 

col·legiades a diferents grups de treball i/o tasques de col·laboració en temes 

concrets que s’han desenvolupat des del CEESIB. 

 

Si feim balanç, podem dir que valoram una millora de la professió en relació a 

l’oferta general de feina, encara així, des del CEESIB som conscients que continuam 

a un moment molt complicat, que en aparença hi ha una millora d’alguns aspectes de 

la professió a les nostres Illes, però encara patim les consequències de les retallades 
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que es varen produir a molts de serveis i recursos, juntament amb l’aplicació de 

normativa i legislació (estatal, autonòmica i/o local) que provoca que curiosament, 

es continuin empitjorarant les nostres condicions laborals, per això hem de continuar 

dedicant esforços a la defensa d’uns serveis socials de qualitat i unes condicions 

laborals dignes.   

 

Som conscients que queda molt per fer, i també que hem de continuar amb aquesta 

tasca, des d’aquí vos animam a col·laborar amb nosaltres,  ja que la única forma que 

tenim d’aconseguir resultats, es cercant aliances i unint les nostres forces amb un 

missatge comú. 

 

 

 

 

“A més educació social, més ciutadania: 

la professió com a impulsora de la transformació social” 

“ 100% Educació Social” 

 

 

 

 

 

 

 

                                

        Isabel Cortada Marín  

        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: Isabel Cortada Marín. 

* Vicepresidència: Andreu Barnés Serra. 

* Tresoreria: Mónica Ferrer Munar. 

* Secretaria: Margalida Pocoví Fernández. 

* Vocalia de Menorca: M. Victòria Suárez Bilbao. 

* Vocalia d’Eivissa i Formentera: M. Belén López-Higuera Marí. 

* Vocals: Susana Salas Planas, Francisca Moyà Quetglas, Aina Roldán Fernández 

de Heredia, Maria Bonet Oliver, Pilar Ferrer Amer i Gabriel Estelrich Estades. 

* Suplents: Lourdes Ribas Ahumada i Fernando Medina Marín. 

 

1.2 COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT: 

 

La Comissió Permanent del CEESIB va quedar constituïda de la següent forma: 

 Presidència: Isabel Cortada Marín. 

 Vicepresidència: Andreu Barnés Serra. 

 Tresoreria: Mónica Ferrer Munar. 

 Secretaria: Margalida Pocoví Fernández. 

 Vocals: Susana Salas Planas i Aina Roldán Fernández de Heredia. 
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1.3 COMISSIONS, GRUPS DE FEINA I COL·LABORACIÓ: 

 

Comissió d’ètica i deontologia professional. 

 Javier de la Iglesia Gutiérrez. 

 Mª Ángeles Fernández Valiente. 

 Antonio Muñoz Rico. 

 Josep Lluís Riera Moll. 

 Mª de la Salud Tur García. 

 

Grup de policies tutors – educadores social. 

 

 Isabel Cortada Marín. 

 Rafel Covas Femenía. 

 Catalina Pascual Durán. 

 Lucía Pons Calle. 

 Violeta Rojas González. 

 

Grup d’elaboració d’un protocol/manual d’intervenció socioeducativa als Serveis 

Socials d’Atenció Primària. 

 

 Francisca Adrover Colom. 

 Isabel Cortada Marín. 

 Cristina López Álvarez. 

 Catalina Aina Soler Martorell. 

 Mª de la Salud Tur García. 
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Grup de sociosanitari. 

 

 Rafael D. Bartolomé Magraner. 

 Josep Miquel Bosch Zornoza. 

 Iván García Moreno. 

 Yolanda Seco Pérez. 

 Diego Sivori Silva. 

 

Grup d’envelliment actiu. 

 María Isabel Cano Raya. 

 Margalida Capó Adrover. 

 Iván García Moreno. 

 Margalida Pocoví Fernández. 

 Antonio Portells Monjo. 

 Aina Roldán Fernández de Heredia. 

 

Comitè de redacció de la revista “Trobada d’educació social”. 

 

- Neus Fuxet Amengual. 

- Eladio Guijarro Caballero. 

- Jaume Quetglas Payeras. 

- Pilar Salas Felipe. 

- Catalina Seguí Cifre. 

 

Col·laboració amb el CEESIB. 

 María Isabel Cano Raya (Observatori de Majors de l’IMAS).  

 Llorenç Coll Vionesa (Cercle per a l’educació i Illes per un pacte educatiu).  

 Bernat Quetglas Escales (vocalia formació universitària CGCEES). 



MEMÒRIA 2016 

 
 

 6 

 Esperança Pons Truyol (Consell de Serveis Socials de Menorca). 

 

1.4 ASSEMBLEA GENERAL:  

- Assemblea General Ordinària de 11 de març de 2016 a la seu del CEESIB. 

* Assistència: 24 persones col·legiades +  7 vots delegats = 31 vots.   

* Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any 2015. 

2. Aprovació de la gestió del CEESIB 2015: 

2.1  Memòria d’activitats 2015. 

2.2 Balanç de comptes i liquidació del pressupost 2015. 

3. Aprovació pla de feina 2016. 

4. Aprovació del pressupost CEESIB 2016. 

5. Informacions. 

5.1. VII Congrés Estatal d’Educació Social. 

6. Precs i suggeriments. 

 

2 - OBJECTIUS ANY 2016: 

 

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.  

Actuacions previstes: 

- Contactes amb les vocalies i les comissions i grups de feina. 

- Assistència als territoris de Menorca i Eivissa - Formentera. 

- Reunions mensuals de la comissió permanent. 
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- Reunions de la junta de govern. 

- Seguiment del compliment del pla estratègic del CEESIB. 

 

Activitats realitzades: 

 Participació a les 4 reunions de la junta de govern. 

 Participació a les 9 reunions de comissió permanent. 

 Assistència i participació a les reunions del grup de feina de policies tutors-

educadores socials. 

 Participació al grup de feina de sociosanitari. 

 Participació al grup de feina d’elaboració d’un protocol/manual d’intervenció 

socioeducativa als Serveis Socials d’Atenció Primària. 

 Divendres 22 de gener desplaçament a Menorca per reunir-se amb les autoritats 

locals i insulars de l’illa. 

 Dilluns 1 de febrer reunió amb la comissió d’ètica i deontologia professional per 

parlar del pla de feina de la comissió. 

 Assistència a la reunió del grup de feina de sociosanitari, que va tenir lloc 

dimecres 18 de maig. 

 Dissabte 24 de setembre reunió amb les vocalies de Menorca i 

Eivissa/Formentera, per fer seguiment dels temes prioritaris a cada illa i 

planificar les properes actuacions. 

 Dilluns 19 de desembre desplaçament a Eivissa per reunir-se amb les persones 

col·legiades de l’illa i projectar el vídeo “L’Educació Social i els seus àmbits de 

feina”. 

 

- Objectiu 2. Lluitar contra l’intrusisme professional i vetllar per 

unes adequades condicions socioprofessionals de les educadores i 

educadors socials. 
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Actuacions previstes: 

- Informació sobre els convenis professionals que tenen a veure amb els 

diferents àmbits de feina dels educadors i educadores socials de les Illes 

Balears. 

- Gestions per l’impuls de convenis autonòmics a les Illes Balears. 

- Recerca i enviament d’ofertes de feina als col·legiats i col·legiades. 

- Seguiment de les convocatòries públiques i privades, per tal que a les ofertes 

de feina, es demanin els requisits adequats. 

- Elaboració d’escrits de resposta, recursos, etc sempre que no es compleixin 

aquest requisits. 

- Reunions amb les institucions públiques i entitats privades per defensar les 

adequades condicions de les ofertes de feina. 

- Reunions amb les institucions públiques i entitats privades per potenciar i obrir 

els nous àmbits de treball.  

- Revisió de les contractacions de serveis  que les entitats signen amb  

l’administració pública (ajuntaments, govern…..). 

- Reunions i/o contactes amb les persones col·legiades. 

- Participació en diferents fòrums de suport a l’Estat del Benestar. 

- Contactes amb diferents mitjans de comunicació per fer difusió/denúncia  de la 

situació de la professió a les Illes. 

- Accions  conjuntes amb altres col·legis i/o entitats davant la situació actual. 

 

Activitats realitzades: 

 Dilluns 11 de gener reunió del CEESIB, COTSIB i Prosocial per organitzar 

la taula rodona sobre el conveni col·lectiu d’acció i intervenció social. 

 Dimarts 19 de gener reunió amb una col·legiada per parlar de la seva 

col·laboració amb el col·legi. 
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 Divendres 22 de gener reunió amb el regidor de Benestar Social de 

l’Ajuntament des Mercadal per parlar de les funcions i competències dels 

educadors-es socials dins els Serveis Socials municipals. 

 Divendres 22 de gener reunió amb la consellera de Benestar Social i Família 

del Consell Insular de Menorca. 

 Dilluns 25 de gener reunió amb Prosocial i el COTSIB per preparar la taula 

rodona del conveni col·lectiu d’acció i intervenció social. 

 Dimecres 3 de febrer organització i presentació de la taula rodona “Coneixes 

el conveni d’acció i intervenció social? Defensa els teus DRETS”, que va 

tenir lloc al Club Diario de Mallorca. 

 Dilluns 8 de febrer reunió amb la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 

Socials (IMAS) per parlar dels plecs dels centres d’acolliment residencial de 

menors, de la necessitat de convocar el borsí d’educadors/es socials, de 

promocionar l’assistència al VII Congrés Estatal d’Educació Social i la 

necessitat d’actualitzar el reglament de centres. 

 Dilluns 22 de febrer reunió del CEESIB, COTSIB i Prosocial per valorar la 

taula rodona del conveni estatal d’acció i intervenció social i planificar noves 

actuacions conjuntes. 

 Cessió de la seu del CEESIB a l’associació Prosocial perquè pugui celebrar 

la seva reunió de comissió permanent de dia 26 de febrer. 

 Dilluns 4 d’abril reunió de la comissió de feina formada pel CEESIB, el 

COTSIB i l’associació Prosocial. A aquest grup s’ha afegit una comissió del 

COPIB. 

 Dimecres 6 d’abril reunió amb una col·legiada per assessorar-la i orientar-la 

en temes laborals. 

 Dimecres 13 d’abril cessió de la seu del col·legi a l’associació Prosocial 

perquè pugui realitzar la seva Assemblea General. 
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 Divendres 22 d’abril entrevista telefònica per a IB3 Ràdio sobre la integració 

dels nouvinguts al barri de Son Gotleu. 

 Dissabte 23 d’abril retransmissió d’una part de l’entrevista a les noticies 

vespre d’IB3 Ràdio. 

 Dimecres 27 d’abril reunió del CEESIB, COTSIB, Prosocial i la comissió del 

COPIB. 

 Dilluns 2 de maig reunió amb la directora de l’Institut Balear de la Dona per 

parlar de la figura de l’educador/a social i de les seves funcions i tasques en 

la prevenció de la violència masclista. 

 Divendres 13 de maig reunió amb la presidenta de l’IMAS per parlar del 

projecte de mediació intercultural als municipis de Mallorca i del borsí 

d’educadors i educadores socials. 

 Dimecres 18 de maig reunió del CEESIB, COTSIB, Prosocial i la comissió 

del COPIB. 

 Dijous 26 de maig reunió amb el director general d’Innovació i Comunitat 

Educativa, per demanar la incoporació de la figura de l’educador/a social als 

centres educatius. 

 Divendres 27 de maig entrevista telefònica per les notícies d’IB3 Ràdio sobre 

la tasca socioeducativa que es realitza als centres socioeducatius de 

compliment de mesures judicials. 

  Dissabte 28 de maig emissió de l’entrevista sobre la tasca socioeducativa que 

es realitza als centres socioeducatius de compliment de mesures judicials a 

les notícies d’IB3 Ràdio. 

 Dimecres 1 de juny organització de la taula rodona “Cap a un consens en el 

model de serveis social. Dignitat i qualitat”, organitzada pel grup de feina 

CEESIB-COTSIB-COPIB-Prosocial. 
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 Divendres 3 de juny entrevista i emissió a IB3 Ràdio sobre la notícia de la 

Facultat de Medicina i la relació amb la priorització de pressupost per a 

polítiques socials.  

 Dimarts 8 de novembre reunió amb la regidora de Funció Pública i Govern 

Interior de l’Ajuntament de Palma per parlar, entre d’altres coses, de la figura 

de l’educador/a social a les diferents àrees municipals i els requisists 

adequats. 

 Divendres 23 de desembre reunió amb el director de l’Oficina de Defensa 

dels Drets del Menor (ODDM) per parlar de la situació del centre de menors 

d’Eivissa. 

 Elaboració i difusió d’un manifest de suport als professionals del Centre 

Socioeducatiu Es Pinaret. 

 Contactes telefònics amb el regidor de Benestar Social i la regidora de 

Joventut de l’Ajuntament des Mercadal. 

 Assistència a les reunions del grup de feina de policies tutors i educadores 

socials. 

 Durant l’any 2016 l’assessor jurídic del col·legi ha atès la consulta de 7  

persones col·legiades per assessorar-los en diversos temes laborals i jurídics: 

 3 presencials. 

 4 telefòniques.  

 Presentació de recursos i escrits: 

 Escrit a l’Ajuntament de Capdepera. 

 Recurs a l’Ajuntament de Ciutadella. 

 Escrit a l’Ajuntament de Palma. 

 Escrit a l’Ajuntament de Santa Margalida. 

 Recurs a l’Ajuntament de Sant Lluís. 

 Escrit a l’Ajuntament des Mercadal. 

 Quatre escrits a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques. 
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 Escrit a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. 

 Recurs al Consell Insular de Formentera. 

 Escrit a la Direcció General de Dependència. 

 Escrit a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). 

 Escrit a la Fundació Aldaba. 

 Escrit a INTRESS. 

 Escrit a l’associació Lleure Actiu. 

 Escrit a l’ODDM. 

 

 Des del mes de gener fins al mes de desembre de 2016 s’han revisat i enviat 

58 ofertes de feina. 

 Distribució de les ofertes de feina:  

  * Mallorca: 49. * Menorca: 4.  * Estatal: 0. 

 * Eivissa: 3.  * Formentera: 1. * Internacional: 1.  

 Distribució de les ofertes per categories laborals. 

* 19 ofertes per cobrir places d’educador-a social a les diferents 

Administracions públiques o a entitats socioeducatives. 

* 11 convocatòries de borses de treball públic i privat. 

* 28 ofertes de treball relacionades amb altres àmbits (cooperació, 

animació sociocultural, orientació i inserció laboral, direcció de 

centres,...). 

 

- Objectiu 3. Representar al CEESIB en les actuacions organitzades 

per altres institucions i/o entitats, relacionades amb la professió.  

Actuacions previstes: 

- Participació als actes als quals el CEESIB, sigui convidat i es considerin 

d’interès, Consell de Serveis Socials, CIFIB,  ... 

- Assistència a assemblees, presentacions, etc d’altres col·legis. 
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- Signatura de convenis i de línies de feina conjunta per potenciar el creixement 

i la consolidació de la professió. 

- Relació i participació en activitats amb altres col·legis professionals i entitats 

de l’àmbit de l’educació social. 

- Reunions i/o contactes amb les institucions públiques i entitats privades 

relacionades amb l’educació social. 

 

Activitats realitzades: 

 Dimarts 19 de  gener reunió amb la directora del “Centro de Terapia y Pareja 

Palma” per parlar d’un possible conveni de col·laboració entre les dues 

entitats. 

 Assistència i participació a la reunió del Cercle per a l’educació de dia 21 de 

gener.  

 Dijous 18 de febrer signatura del conveni de col·laboració amb la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC). 

  Dimecres 24 de febrer participació a la sessió del Consell d’Infància i 

Família de les Illes Balears (CIFIB). 

 Dissabte 5 de març participació a l’acte de signatura i lliurament del 

document d’Illes per un Pacte al Govern de les Illes Balears. 

 Assistència i participació a les sessions del Consell de Serveis Socials de les 

Illes Balears, que van tenir lloc els dies: 9 de març i 14 de setembre. 

 Dimarts 22 de març signatura del conveni de col·laboració amb el “Centre 

Arteràpia i Educació: crea”. 

 Signatura de l’acord de col·laboració amb el “Centro de Terapia y Pareja 

Palma”, que va tenir lloc dimarts 22 de març. 

 Dimecres 23 de març assistència a la concentració pels drets humans de les 

persones refugiades, que va tenir lloc a la Plaça d’Espanya. 
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 Dijous 12 de maig presentació de la conferència del catedràtic Ferran Casas, 

dins del marc de la Jornada “Nous canvis legislatius en infància i 

adolescència. Entendre l'interès superior de l'infant", organitzada per 

l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM). 

 Dilluns 16 de maig adhesió del CEESIB al manifest i suport a la manifestació 

“Mallorca es mou pels refugiats”, que va tenir lloc dissabte 21 de maig. 

 Dilluns 30 de maig assistència a l’acte de presentació "15 anys de policia 

tutor a les Illes Balears", que va tenir lloc a l’IES Juníper Serra. 

 Dimarts 7 de juny assistència al debat “Per un canvi de rumb que freni la 

violació dels drets de les persones migrants i refugiades”, que va tenir lloc al 

Club Diari de Mallorca i va estar organitzada per SOS Refugiats.  

 Dijous 16 de juny  el CEESIB va cedir la seva seu a l’associació Numas per 

realitzar una reunió. 

 Dilluns 20 de juny suport a la manifestació convocada per SOS 

REFUGIATS, sota el lema “No et refugis en la resignació. Manifesta’t 

contra la indignitat”.  

 Assistència al sopar benèfic de la Fundació Natzaret, que va tenir lloc 

divendres 1 de juliol. 

 Divendres 22 de juliol reunió amb la representant de l’Associació Balear de 

Teràpia Corporal Integrativa per valorar un possible conveni de 

col·laboració. 

 Dilluns 25 de juliol reunió amb un representant de la Fundació Institut 

Socioeducatiu S’Estel per valorar una possible formació conjunta i diferents 

línies de col·laboració. 

 Diumenge dia 7 d’agost assistència a la recepció oficial a les autoritats i 

societat civil de les Illes Balears, que van oferir SSMM els Reis, al Palau 

Reial de l’Almudaina. 
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 Dimarts 20 de setembre reunió amb la directora general de Menors i Família 

per parlar, entre d’altres coses, d’un possible acord de col·laboració amb la 

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i una proposta formativa amb la 

Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel.  

 Signatura del conveni de col·laboració amb l’Espai TCI Mallorca, l’Espai 

TCI Eivissa i l’Associació Balear de Teràpia Corporal Integrativa, que va 

tenir lloc dimarts 20 de setembre. 

 Dimarts 11 d’octubre assistència a l’acte de presentació del Manual 

d’introducció de clàusules socials de l’Ajuntament de Palma.  

 Dilluns 17 d’octubre assistència a la concentració i lectura del Manifest sobre 

l’eradicació de la Pobresa d’EAPN-Illes Balears. 

 Dimarts 18 d’octubre signatura d’adhesió a les Plataformes que demanen un 

finançament més just per a les Illes Balears.  

 Dijous 27 d’octubre assistència a la Jornada “Els informes d’impacte en la 

infància i revisió de la normativa balear: de la reflexió a la pràctica”, 

organitzat per UNICEF, el Parlament de les Illes Balears i el Govern Balear. 

 Assistència al lliurament dels Premis del Consell de Mallorca a la Innovació 

Social, que va tenir lloc el dijous 27 d’octubre, al Teatre Principal de Palma.  

 Assistència a la presentació de l’Anuari de l’Envelliment Illes Balears 2016, 

que va tenir lloc dijous 10 de novembre, a la Cambra de Comerç. 

 Dilluns 21 de  novembre assistència a la presentació del Pacte Social Contra 

les Violències Masclistes, que va tenir lloc a la seu de l’Institut Balear de la 

Dona. 

 Dimecres 30 de novembre assistència a les jornades “Barris vulnerables: 

perspectives de futur”, organitzades per l’àrea de Model de Ciutat, 

Urbanisme i Habitatge Digne de l’Ajuntament de Palma i el Patronat 

Municipal de l’Habitatge i RIBA. 
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 Suport i adhesió al manifest  “Per un canvi de rumb que freni la violació de 

drets de les persones migrants i refugiades” de  SOS Refugiats. 

 Adhesió i difusió del Pacte Social Contra les Violències Masclistes de 

l’Institut Balear de la Dona. 

 

- Objectiu 4. 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. 

Actuacions previstes: 

- Revisió i aportacions a diferents documents, lleis, decrets, reglaments, ...que 

facin referència a l’educació social. 

- Seguiment del disseny de les polítiques socials a la nostra comunitat. 

- Reunions amb sindicats, partits polítics…. 

- Col·laboració amb altres col·legis professionals per tal d’unificar postures 

comunes. 

- Impuls de nous àmbits de feina. 

 

Activitats realitzades: 

 Dijous 4 de febrer participació a les “Jornades participatives per crear el nou 

Consell d’Inclusió Social de Mallorca” del Consell Insular de Mallorca. 

 Dimecres 23 de març reunió amb els representants parlamentaris del grup 

“Podemos” per parlar, entre d’altres coses, de la figura de l’educador-a social als 

centres educatius. 

 Divendres 27 de maig assistència a la jornada “La participació ciutadana com a 

estratègia clau per a la generació del Pla Litoral Ponent”, organitzada per la 

Regidoria de Model de Ciutat, d’Urbanisme i Habitatge Digne de l’Ajuntament 

de Palma, que va tenir lloc al Parc Bit. 



MEMÒRIA 2016 

 
 

 17 

 Dilluns 11 de juliol reunió amb la directora general de l’àrea d’Educació de 

l’Ajuntament de Palma per tractar els requisits de les places de tècnic/a 

socioeducatiu i de la col·laboració del CEESIB en el Consell Escolar Municipal. 

 Participació a la sessió de la comissió permanent del Consell Escolar municipal 

de Palma, que va tenir lloc dilluns 11 de juliol. 

 Dilluns 25 de juliol reunió amb la tècnica de l’Observatori de Majors de l’IMAS 

per parlar de les diferents comissions de feina de la institució i de la 

col·laboració del CEESIB. 

 Dimecres 26 d’octubre participació a la reunió del grup d'opinió "Quins serveis 

socials volem?" d’entitats i fundacions col·laboradores dels serveis socials. 

Reunió de la primera fase d'elaboració del Pla Estratègic de Benestar i Drets 

Socials (2017-2020) de l'Ajuntament de Palma. 

 Organització, en col·laboració amb la Facultat d’Educació, de l’acte del Dia 

Mundial de l’Educació Social, que va tenir lloc divendres 28 d’octubre, a 

l’edifici Son Lledó de la UIB. 

 Dimecres 2 de novembre reunió amb representants del sindicat UGT i de 

l’associació Prosocial per parlar del tema de les condicions laborals i de les 

possibles accions a realitzar conjuntament. 

 Assistència a la reunió de la comissió tècnica del Bo escolar curs 16-17 de 

l’Ajuntament de Palma, que va tenir lloc dimecres 2 de novembre. 

 Aportacions al reglament del Consell de Mallorca pel qual es regula la cartera de 

serveis i els requisits per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials 

d’atenció a persones amb discapacitat de Mallorca. 

 Aportacions a les bases de la convocatòria de la borsa de treball d’educador/a 

social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). 

 Esmenes a l’esborrany del projecte d’Ordre per la qual es regula l’orientació 

educativa i professional en la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
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 El CEESIB, a nivell 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 de Serveis Socials de Menorca. 

 Consell Municipal de Serveis Socials d’Eivissa. 

 Consell d’Infància i Família de les Illes Balears (CIFIB). 

 Consell Assessor de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears. 

 Cimera Social. 

 Cercle per a l’educació. 

 Illes per un Pacte Educatiu. 

 Consell Escolar Municipal de Palma. 

 Comissió de Seguiment de l’Ordenança reguladora de l’ús cívic dels 

espais públics de l’Ajuntament de Palma. 

 Observatori de Majors de l’IMAS. 

 Plataforma per un finançament més just per a les Illes Balears.  

 

- Objectiu 5. Representar les actuacions entre el CEESIB i el 

CGCEES. 

Actuacions previstes: 

- Assistència a les assemblees i  altres actes organitzats pel CGCEES.  

- Supervisió dels encàrrecs realitzats pel CGCEES al CEESIB. 

- Assistència si cal a actes organitzats per altres col·legis i/o associacions 

estatals de l’educació social. 

- Reunions i/o trobades amb la resta de presidències dels col·legis d’educadores 

i educadors socials. 
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- Comunicació a través de la llista de distribució amb les presidències dels altres 

col·legis d’educació social.  

- Suport a la participació del CEESIB en les diferents vocalies i grups de feina 

del CGCEES. 

- Suport a l’organització del Congrés estatal. 

 

 

Activitats realitzades: 

 Dijous 14 d’abril reunió per revisar la documentació i preparar l’assemblea 

general ordinària del CGCEES.  

 Difusió, via correu electrònic, de les notícies del VII Congrés d’Educació 

Social. 

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

Congrés. 

  Sol·licitud del codi “Promoció amiga” per a la inscripció grupal de les 

persones de Balears que van assistir al VII Congrés d’Educació Social de 

Sevilla. 

 19 persones van aprofitar l’oferta de viatge de Gatell Tours per assistir al 

Congrés.  

 Participació al VII Congrés Estatal d’Educació Social, que va tenir lloc a 

Sevilla del 21 al 23 d’abril. 

 Assistència de 45 persones de les Illes Balears al VII Congrés Estatal 

d’Educació Social. 

 Dijous 21 d’abril coordinació de l’espai de reflexió “Serveis Socials 

Comunitaris” en el marc del VII Congrés Estatal d’Educació Social. 

 Divendres 22 d’abril coordinació del taller “Com gestionar les nostres 

emocions per sentir-nos bé com a educadores i educadors socials” dins el 

marc del VII Congrés Estatal d’Educació Social. 
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 Dissabte 23 d’abril participació a l’assemblea general ordinària del CGCEES, 

que va tenir lloc a Sevilla. 

 Dijous 12 de maig, enviament a l’organització del VII Congrés Estatal 

d’Educació Social, de les conclusions de l’espai de reflexió “Serveis Socials 

Comunitaris”. 

 Contacte permanent amb les presidències dels col·legis estatals d’educació 

social, mitjançant una llista de distribució. 

 Escrit a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) sol·licitant la 

col·laboració per promocionar l’assistència al VII Congrés d’Educació Social 

de Sevilla. 

 Escrit a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany sol·licitant la 

col·laboració per facilitar l’assistència al VII Congrés d’Educació Social de 

Sevilla. 

 Suport i difusió del comunicat del “Consejo General de Colegios de 

Educadoras y Educadores Sociales”, demanant la retirada del programa 

“Proyecto bullying” de la cadena televisiva Cuatro (Grup Mediaset). 

 Revisió i aportacions al document la definició de la missió, visió, valors i 

propostes organitzatives del CGCEES. 

 

- Objectiu 6. Representar al CEESIB a les Universitats. 

Actuacions previstes: 

- Seguiment del desenvolupament del conveni UIB-CEESIB-Pere Tarrés. 

- Contacte amb l’IRIE per tal d’iniciar actuacions conjuntes. 

- Seguiments dels acords a nivell de comunitat autònoma amb la UNED. 

- Participació a la comissió de pràctiques  de la UIB. 

- Seguiment de la implantació del grau d’Educació Social. 

- Impuls de línies de divulgació conjuntes. 
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Activitats realitzades: 

 Dimecres 8 de juny reunió amb les vicedeganes dels estudis d’educació social 

de la UIB per parlar de futures col·laboracions.  

 Dimecres 15 de juny organització, conjuntament amb la Facultat d’Educació i 

l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB, del 

Seminari informatiu “Manitos-Canat: una proposta socioeducativa pels infants 

al nord de Perú”.  

 Divendres 17 de juny assistència a la Jornada sobre sortides professionals que 

van organitzar les responsables dels estudis d’educació social de la UIB.  

 Dimarts 19 de juliol contacte amb el degà de la Facultat d’Educació de la UIB 

per parlar sobre la celebració del Dia Mundial de l’Educació Social 2016. 

 Dijous 29 de setembre participació a l’espai d’avaluació del Grau d’Educació 

Social de la UIB conjuntament amb entitats socials i graduats i graduades, amb 

els avaluadors de l’ANECA encarregats del procés d’acreditació dels graus de la 

UIB. 

 Divendres 7 d’octubre assistència a l’acte d’inauguració del curs acadèmic 

2016-2017 de la UNED-Illes Balears. 

 Participació com a membres del Consell Assessor de l’Anuari de l’Educació de 

les Illes Balears. 

 Organització, en col·laboració amb la Facultat d’Educació, de l’acte del Dia 

Mundial de l’Educació Social, que va tenir lloc divendres 28 d’octubre, a 

l’edifici Son Lledó de la UIB. 

 

- Objectiu 7. Impulsar una nova candidatura per al 2017 que doni 

continuïtat a l’actual junta de govern. 

Actuacions previstes: 

- Contactes amb persones col·legiades i motivar-les a participar. 
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- Reunions amb les persones col·legiades interessades per explicar el model i 

funcionament del CEESIB. 

- Assistència a les reunions de junta de govern per situar-se. 

 

Activitats realitzades: 

 Contactes i trobades amb persones col·legiades per motivar-les a participar en la 

propera junta de govern. 

 Reunions amb persones col·legiades interessades en formar part de la propera 

candidatura de junta de govern del CEESIB:  

 

 8 de juny 

 20 de juny,  

 12 de juliol,  

 24 de setembre,  

 30 de novembre i  

 28 de desembre. 

 

 

2.  SECRETARIA.  

 

-  Objectiu 1. Donar suport a l’estructura interna del CEESIB. 

Actuacions previstes: 

- Confecció i enviament de l’ordre del dia de totes les reunions internes. 

- Coordinació de  les reunions de comissió permanent. 

- Coordinació de les reunions de junta de govern. 

- Seguiment de l’assistència a les reunions per part del membres de la junta de 

govern. 

- Supervisió de  les actes de totes les reunions internes.  
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- Control del seguiment dels acords pendents. 

- Ajuda en la incorporació de nous participants a la junta de govern. 

- Elaboració d’un dossier dels documents interns del CEESIB. 

 

Activitats realitzades: 

  Coordinació de les reunions de la junta de govern: 

* 23 de gener. 

* 12 de març. 

* 14 de maig. 

* 14 de desembre. 

 

 Coordinació de les reunions de la comissió permanent: 

* 13 de gener. 

* 17 de febrer. 

* 6 d’abril. 

* 20 de juny. 

* 12 de juliol. 

* 13 de setembre. 

* 6 d’octubre. 

* 17 de novembre. 

* 14 de desembre. 

 

-  Objectiu 2. Supervisar el funcionament dels serveis administratius 

del CEESIB.  

Actuacions previstes: 

- Reunions periòdiques amb la secretària tècnica del CEESIB. 

- Contacte telefònic sempre que sigui necessari. 

- Priorització de tasques quan sigui necessari. 
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- Seguiment de convenis. 

- Atenció i resposta a les consultes i peticions de les persones col·legiades. 

 

Activitats realitzades: 

 Seguiment dels serveis administratius. 

 Durant l’any 2016 s’han atès 76 consultes i peticions de professionals, 

estudiants i altres col·legis estatals, de les quals 7 han estat ateses per 

l’assessor jurídic i la resta des de presidència-vicepresidència. 

La tipologia de les demandes fetes és la següent: 

- Propostes de col·laboració i de formació. 

- Sol·licituds d’informació sobre el conveni estatal d’acció i 

intervenció social. 

- Consultes sobre nòmines, salaris, tarifes, honoraris i taules salarials. 

- Peticions de realització d’activitats formatives a Menorca i Eivissa. 

- Demanda de retransmissió de les jornades i cursos del col·legi. 

- Sol·licituds d’informació sobre la situació dels educadors/es socials 

als centres escolars. 

- Petició de difusió de qüestionari per fer el treball final de grau. 

- Sol·licituds per presentar un escrit en relació als requisits de la 

plaça de Cap de Servei de la DG Dependència. 

- Consulta sobre la plaça de Cap de Sector de l’Ajuntament de Palma. 

- Sol·licitud per consultar l’informe del CEESIB de la plaça de Cap 

de Sector de l’Ajuntament de Palma. 

- Queixes sobre la gestió de la Fundació Diagrama. 

- Petició d’informació sobre el programa Alter i la figura de 

l’educador-a social en els centres escolars. 

- Sol·licitud de dates sobre diversitat funcional a les Illes Balears. 
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- Proposta de canvis a la web del col·legi. 

- Consulta sobre temes de contractes laborals. 

- Peticions i col·laboracions per la realització de treballs finals de 

grau. 

- Peticions i consultes sobre l’assegurança de Responsabilitat Civil. 

- Consultes sobre si altres professionals poden col·laborar amb la 

revista. 

- Sol·licitud d’orientació laboral. 

- Informació sobre el requisit de titulació en les ofertes del DOIP. 

- Consulta sobre vacances i dies lliures. 

- Dubtes sobre la puntuació dels mèrits i la formació en les 

convocatòries de borses de feina. 

- Consulta sobre el reconeixement de l’habilitació. 

- Informació sobre reducció de jornada i petició d’excedència. 

- Sol·licitud d’informació d’una borsa de feina. 

- Consulta sobre la necessitat d’un/a director/a de temps lliure per a 

una activitat d’estiu. 

- Petició d’informació sobre entitats presentades a una licitació 

pública. 

- Sol·licitud per participar a un grup de treball del CEESIB. 

- Informació sobre els tràmits per inscriure’s al registre de mediadors 

de les Illes Balears. 

- Consulta sobre convalidació de la titulació d’educació social i el 

títol de monitor/a de temps lliure. 

- Demanda d’informació sobre la figura de l’educador/a social dins 

l’àmbit de persones majors. 
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- Petició d’informació sobre la situació de l’Ajuntament des 

Mercadal. 

- Consultes i sol·licituds sobre temaris d’educador/a social i grups de 

treball per preparar oposicions. 

- Consulta sobre si els educadors/es socials poden ser obligats a fer 

de monitors/es en una activitat puntual. 

- Demandes d’informació sobre el Máster del Professorat. 

- Petició de contacte d’una entitat que realitzi intervenció 

socioeducativa. 

- Consulta sobre el cas pràctic de la convocatòria d’una borsa de 

treball. 

- Petició d’informació sobre els requisits per contractar un/a 

educador/a social. 

- Consultes sobre la borsa d’educador/a social de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears. 

- Dubtes sobre la borsa d’educador/a social de l’Institut Mallorquí 

d’Afers Socials (IMAS). 

- Petició d’informació sobre riscs laborals dels educadors/es socials. 

- Demanda d’informació sobre les actuacions i les funcions de 

l’educador/a social autònom en les Administracions. 

- Dubtes sobre l’IVA i l’epígraf de l’IAE. 

- Consulta sobre la normativa dels Serveis Socials i el compliment de 

la mateixa per part dels ajuntaments. 

- Informació sobre els requisits demanats a una oferta d’educador/a 

de carrer. 

- Petició d’informació sobre les actuacions del col·legi en el tema 

dels educadors/es socials en els centres escolars. 
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- Informació sobre la trobada d’experiències a Eivissa. 

- Consulta sobre la figura de l’educador/a social a la Guardia Civil. 

- Queixa sobre requisits d’oferta d’auxiliar educatiu. 

- Petició d’informació sobre treballs o investigacions de l’educador/a 

social i l’animador/a sociocultural. 

- Assessorament legal per presentar recurs a la valoració de la borsa 

de treball. 

- Demanda d’informació sobre peritatge judicial. 

- Petició de revisió dels plecs del contracte dels serveis 

socioeducatius de l’Ajuntament d’Inca. 

- Consulta sobre certificat que recull funcions d’educador/a social i 

d’integrador/a social. 

- Petició reunió amb presidenta. 

 

 A l’any 2016 s’han signat els següents convenis de col·laboració amb:  

 

 la Universitat Oberta de Catalunya (UOC),  

 el “Centre Arteràpia i Educació: crea”,  

 el “Centro de Terapia y Pareja Palma” i  

 amb l’Espai TCI Mallorca, l’Espai TCI Eivissa i l’Associació Balear 

de Teràpia Corporal Integrativa 

 

 Seguiment dels convenis vigents durant l’any 2016. 

 

- Amb la Universitat de les Illes Balears (UIB).  

- Amb la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

- Amb la Fundació Pere Tarrés. 

- Amb la companyia d’assegurances ATLANTIS. 
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- Amb el Banc Sabadell Atlántico. 

- Amb Omnia despatx de psiquiatria i psicologia. 

- Amb Viatges Es Freus. 

- Amb Gatell Viatges. 

- Amb l’establiment hoteler Vitium Urban Suites de Madrid. 

 

-   Objectiu 3. Garantir l’organització de  la informació interna del 

CEESIB. 

Actuacions previstes: 

- Organització i supervisió de la informació en carpetes o documents 

informàtics. 

- Facilitació de la informació necessària als membres de la junta. 

- Creació del document de protocol comunicació interna 

- Facilitació de la informació necessària per a l’atenció al públic (persones 

col·legiades, serveis, estudiants, …). 

- Supervisió del registre de col·legiats i col·legiades. 

- Supervisió dels trasllats  d’expedients entre col·legis. 

- Supervisió de les habilitacions a altres col·legis. 

- Signatura de certificats i altres documents. 

 

Activitats realitzades: 

 Des de l’1 de gener de 2016, secretaria ha donat d’alta a 46 persones. 

 Durant l’any 2016, s’han produït 17 baixes de persones col·legiades de les 

Illes Balears:  

 

 1 baixa d’una col·legiada d’una altra comunitat autònoma.  

 han quedat 6 rebuts impagats. 
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 Dades dels companys del CEESIB a 31 de desembre de 2016: 7. 

 Dades de col·legiació a 31 de desembre de 2016: 473 persones col·legiades. 

 

 -  Distribució: Col·legiació  d’altres Comunitats: 16. 

    Col·legiació de les Illes Balears: 457. 

 

 -  Distribució per illes: * Menorca: 27.  * Eivissa: 30. 

     * Formentera: 1.  * Mallorca: 399. 

 Des del dia 1 de gener la secretaria tècnica del CEESIB ha tramitat el trasllat 

de 4 expedients; 3 d’alta i 1 de baixa; a altres territoris (Andalusia, Astúries i 

Canàries).  

 Renovació de la inscripció del CEESIB en el Registre d’Entitats Ciutadanes 

de l’Ajuntament de Palma. 

 El CEESIB ha rebut al llarg de l’any, 5 trasllats d’expedients procedent de: 

Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi i La Rioja. 

 Cartes d’estiu i de nadal a les persones col·legiades. 

 Carta a les col·legiades i col·legiats amb la convocatòria i l’ordre del dia de 

l’Assemblea General Ordinària de dia 11 de març de 2016. 

 Carta a l’Ajuntament de Palma per nomenar als representants del col·legi en 

la Comissió de Seguiment de l’Ordenança reguladora de l’ús cívic dels espais 

públics de Palma.  

 Carta d’agraiment a l’Ajuntament de Felanitx per la seva col·laboració en la 

“Jornada Tècnica per a la millora del treball en xarxa entre educadors/es 

socials i policies tutors de les Illes Balears”. 

 Carta de felicitació a la Facultat d’Educació de la UIB per la renovació del 

degà i el nomenament de les caps d’estudis d’Educació Social. 
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 Carta a la Direcció General de Menors i Família per nomenar als 

representants del CEESIB en el Consell d’Infància i Família de les Illes 

Balears (CIFIB). 

 Carta a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per nomenar als 

representants del CEESIB en el Consell Assessor per a la Integració de les 

Persones Immigrants de les Illes Balears. 

 Carta a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per demanar que faciliti 

l’assistència dels educadors/es socials al VII Congrés Estatal d’Educació 

Social. 

 Carta a la regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Antoni de 

Portmany per demanar que faciliti l’assistència dels educadors/es socials 

municipals al VII Congrés Estatal d’Educació Social. 

 Carta a la Consellera de Benestar Social i Família del Consell de Menorca 

per nomenar els representants del col·legi en el Consell de Serveis Socials de 

Menorca. 

 Petició de col·laboració a l’Ajuntament de Felanitx perquè permeti participar 

a la seva educadora social en la “Jornada Tècnica per a la millora del treball 

en xarxa entre educadors/es socials i policies tutors de Menorca”. 

 Reserva d’espai en el Consell Insular de Menorca per celebrar la “Jornada 

Tècnica per a la millora del treball en xarxa entre educadors/es socials i 

policies tutors de Menorca”. 

 Realització de la felicitació de Nadal.  

 Disseny del cartell del Dia Mundial de l’Educació Social en les Illes Balears. 

 Realització del cartell del 25N del CEESIB en contra de la violència 

masclista.  

 Enviament de l’agenda mensual a través de correu electrònic. 

 

-  Objectiu 4. Organitzar l’Assemblea General Ordinària.  
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Actuacions previstes: 

- Supervisió de la redacció de la memòria d’activitats de l’any 2015. 

- Confecció de  la convocatòria i l’ordre del dia de l’assemblea. 

- Redacció d’una carta per enviar la informació corresponent als col·legiats i 

col·legiades. 

- Publicació a la pàgina web del CEESIB. 

- Preparació de  llistats, vots, urna i la documentació necessària,... 

- Control dels vots delegats. 

- Preparació de la presentació de la memòria d´activitats. 

- Redacció de l’acta de l’assemblea. 

 

Activitats realitzades: 

 Realització de la memòria d’activitats de l’any 2015. 

 Enviament de correu electrònic a les persones col·legiades amb la convocatòria i 

l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària. 

 Enviament de cartes amb la convocatòria i l’ordre del dia de l’assemblea, a les 

persones col·legiades sense correu electrònic. 

 Preparació del llistat de les persones col·legiades, els vots, l’urna i de les 

carpetes amb la documentació (ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària, 

acta de l’assemblea general ordinària 2015, memòria econòmica 2015, 

pressupost 2016, pla de feina 2016,...). 

 Publicació de la documentació (convocatòria, ordre del dia, acta de l’assemblea 

general ordinària 2015, memòria d’activitats i memòria econòmica 2015, 

pressupost 2016, pla de feina,...) a la pàgina web del col·legi. 

 Transcripció de l’acta de l’assemblea 2015. 

 Realització d’un power point per fer la presentació de la memòria d’activitats i 

econòmica 2015, el pla de feina i el pressupost 2016. 
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 Divendres 11 de març Assemblea General Ordinària del CEESIB. 

 Presentació de la documentació en el Registre d’Entitats Jurídiques de la 

Conselleria de Presidència. 

 

-  Objectiu 5. Actualitzar i explotar la informació de la base de dades 

del CEESIB.  

Actuacions previstes: 

- Recerca de pressuposts per actualitzar la base de dades. 

- Actualització de la base de dades. 

- Explotació de les dades actualitzades. 

 

Activitats realitzades: 

 Recerca d’empreses encarregades de realitzar i actualitzar bases de dades. 

 

 

3.  TRESORERIA . 

 

-    Objectiu 1. Realitzar el seguiment econòmic ordinari del col·legi, 

per garantir-ne la transparència i l’adequat assoliment dels 

objectius del CEESIB. 

Actuacions previstes: 

- Control i balanç mensual/trimestral d’ingressos i despeses (comptabilitat). 

- Control i seguiment dels saldos i gestions bancàries. 

- Memòria econòmica del 2015. 

- Realització del pressupost de l’any 2016. 

- Seguiment i revisió  préstec hipotecari. 

- Contacte i seguiment amb els referents de les entitats bancàries. 
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 Activitats realitzades: 

 Dijous 28 de gener reunió amb els responsables del Banc Sabadell Atlàntic 

per revisar el conveni de col·laboració entre les dues entitats. 

 Realització del pressupost per al període gener - desembre 2016. 

 Actualització de l’inventari del col·legi. 

 Seguiment de les quotes del préstec hipotecari. 

 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. Reajustar la despesa envers a la baixada pressupostària i 

activar mesures d’estalvi.  

Actuacions previstes: 

- Recerca de possibilitats d’abaratir despeses en la gestió del CEESIB. 

- Garantir una  eficaç gestió de la despesa. 

 

Activitats realitzades: 

 Supervisió dels pressuposts per a la renovació de la web del col·legi. 

 Dilluns 24 d’octubre assistència a la reunió amb l’empresa Connecting eDtos 

per concretar la renovació de la web del CEESIB.  

 

- Objectiu 3. Potenciar econòmicament l’assistència dels col·legiats i 

col·legiades del CEESIB al VII Congrés Estatal d’Educació Social.  

Actuacions previstes: 
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- Recerca d’ofertes de viatge i allotjament pels col·legiats i col·legiades del 

CEESIB. 

- Promocions i descomptes pels col·legiats/des que presentin comunicacions. 

- Sorteig d’una inscripció al Congrés per als col·legiats/des assistents a la 

Assemblea General Ordinària del CEESIB. 

 

Activitats realitzades: 

 Difusió entre les persones col·legiades del pressupost de l’oferta de viatge de 

Gatell Tours per assistir al Congrés.  

 Sol·licitud del codi “Promoció amiga” per a la inscripció grupal de les 

persones de Balears que van assistir al VII Congrés d’Educació Social de 

Sevilla. 

 Sorteig d’una inscripció al Congrés entre les persones col·legiades que van 

assistir a l’Assemblea General Ordinària del CEESIB. 

 Pagament de la inscripció del Congrés al col·legiat que va guanyar el sorteig.  

 

 

4.   VOCALIA DE MENORCA. 

 

- Objectiu 1. Ser la referent del CEESIB a l’illa de Menorca. 

Fomentar la participació dels educadors/es socials a la vida i a les 

accions del col·legi. Donar resposta a les demandes de les persones 

col·legiades de Menorca i promoure la col·legiació. 

Actuacions previstes: 

- Contactes assidus amb els col·legiats (telèfon, correu electrònic...). 

- Participació a les reunions de la junta de govern del CEESIB. 

- Facilitació dels tràmits administratius per a la col·legiació. 
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Activitats realitzades: 

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

 Informar i facilitar els tràmits per la col·legiació. Durant l’any 2016 s’han 

col·legiat 5 persones de Menorca. 

 Dissabte 24 de setembre reunió amb presidència i vicepresidència, per fer 

seguiment dels temes prioritaris de Menorca i planificar les properes 

actuacions 

 

- Objectiu 2. Mantenir coordinació amb entitats públiques i privades 

que formen part de l’àmbit social. 

Actuacions previstes: 

- Participació al Consell de Serveis Socials de Menorca. 

- Participació a la Comissió de Seguiment del Consell de Serveis Socials de 

Menorca. 

- Realització dels tallers sobre l’educació social dins del Programa “Salut 

Jove” del Consell Insular de Menorca (Curs 2015/16). 

- Seguiment de les convocatòries públiques d’educador/a social a Menorca. 

- Seguiment per a l’exercici correcte de la professió a l’illa. 

- Participació a les accions de “EDU 21! Dins “Per un pacte educatiu a les Illes 

Balears”. 

- Coordinació amb el vocal s a l’illa dels col·legis professionals de Treball 

Social, Psicologia, Infermeria i Advocats per a l’acollida de Refugiats. 

 

Activitats realitzades: 

 Divendres 22 de gener assistència a la reunió amb el regidor de Benestar 

Social de l’Ajuntament des Mercadal. 
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 Assistència a la reunió amb la consellera de Benestar Social i Família del 

Consell Insular de Menorca. 

 Assistència i participació a les sessions del Consell de Serveis Socials de 

Menorca de: 8 de març,  4 d’octubre i 12 de desembre. 

 Seguiment de les ofertes públiques i privades d’educador/a social a l’illa de 

Menorca. 

 Enviament de 4 ofertes de feina de Menorca:  

- 3 convocatòries de borses d’educador/a social als ajuntaments de: 

Ciutadella, Maó i Sant Lluís.  

- 1 oferta d’orientador/a laboral. 

 Presentació d’un recurs a l’Ajuntament de Ciutadella i a l’Ajuntament de Sant 

Lluís. 

 Enviament d’escrit resposta a l’Ajuntament des Mercadal sobre la situació de 

l’educadora social municipal. 

 

-  Objectiu 3. Esser un suport i difondre les accions formatives tant del 

CEESIB com d’altres entitats.  

Actuacions previstes: 

- Contactes amb la UNED i la UIB en matèria d’educació social: Grau. 

- Contactes amb estudiants del Grau d’Educació Social a Menorca. 

- Difusió del VII Congrés d’Educació Social. 

 

Activitats realitzades: 

 Reunió amb una estudiant del grau d’educació social de la UOC per orientar-la 

en el tema de les pràctiques a Menorca. 

 Difusió del VII Congrés d’Educació Social entre les persones col·legiades de 

Menorca. 



MEMÒRIA 2016 

 
 

 37 

 Difusió, entre les persones col·legiades de Menorca, del pressupost de l’oferta 

de viatge de Gatell Tours per assistir al Congrés.  

 Enviament, a les persones col·legiades de l’illa, del codi “Promoció amiga” 

per a la inscripció grupal de les persones de Balears que van assistir al VII 

Congrés d’Educació Social de Sevilla. 

 Assistència al VII Congrés d’Educació Social. 

 

5. VOCALIA D´EIVISSA – FORMENTERA. 

 

- Objectiu 1. Assistir a les reunions, informar i promoure la 

participació dels col·legiats/des a les activitats i actuacions que es 

portin a terme des del CEESIB; així com facilitar i impulsar la 

col·legiació.  

 

 Actuacions previstes: 

- Organització i participació en reunions amb educadors i educadores socials 

i/o estudiants de les Pitiüses. 

- Contacte presencial, via telefònica o correu electrònic amb els educadors i 

educadores socials d'Eivissa i Formentera per traspàs  i recollida 

d'informació, demandes i/o propostes.   

- Facilitar el procés de col·legiació els educadors i educadores socials 

d’Eivissa i Formentera. 

 

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 
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col·legiades i els educadors/es socials de les Pitiüses. S'han respost un total 

de 8 demandes. 

 Organització i difusió de la reunió amb els educadors i educadores socials de 

l'illa amb data divendres 31 de maig. 

 Divendres 31 de maig reunió amb les persones col·legiades d’Eivissa. 

 Informar i facilitar els tràmits per la col·legiació. Durant l’any 2016 s’han 

col·legiat 3 persones d’Eivissa. 

 Dissabte 24 de setembre reunió amb presidència i vicepresidència, per fer 

seguiment dels temes prioritaris d’Eivissa-Formentera i planificar les 

properes actuacions. 

 Dilluns 19 de desembre reunió amb les persones col·legiades de l’illa i 

projecció del vídeo “L’Educació Social i els seus àmbits de feina”. 

 

- Objectiu 2. Respondre a les demandes específiques de les Pitiüses 

dels col·legiats-des i/o alumnat d’educació social. 

Actuacions previstes: 

- Seguiment de les ofertes de feina públiques i privades, a l’illa d’Eivissa. I 

realitzar les gestions i tràmits necessaris quan les bases de les convocatòries 

no es publiquen correctament. 

- Contacte presencial, via telefònica o correu electrònic amb els educadors i 

educadores socials d'Eivissa i Formentera per resoldre dubtes, traslladar 

demandes i/o suggeriments, etc. 

 

Activitats realitzades: 

 Enviament de 3 ofertes de feina d’Eivissa i  Formentera: 

- 1 convocatòria per a la creació d’una borsa d’educadors/es socials del 

Consell Insular de Formentera. 

- 1 convocatòria per a la contractació d'un director/a de serveis residencials 
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per a la Residència i Centre de dia per a persones majors dependents de 

Sant Antoni de Portmany. 

- 1 oferta d’educador/a social a un centre de violència de gènere. 

 Contactes, via correu electrònic i telèfon, amb les persones col·legiades de 

l’illa. 

 

- Objectiu 3. Organitzar, fer difusió i facilitar l’accés dels educadors i 

educadores socials d’Eivissa i Formentera a formació contínua 

d’interès per al desenvolupament de la nostra feina. 

Actuacions previstes: 

- Facilitar que la formació que es realitza des del CEESIB es pugui portar a 

terme a l'illa d'Eivissa i/o Formentera sempre i quan hagi demanda suficient. 

 

Activitats realitzades: 

 Contacte i recollida de peticions de persones col·legiades d’Eivissa per fer 

alguna activitat formativa a l’illa. 

 Recollida de propostes i sol·licitud per formar un grup de treball. 

 Recollida de propostes per a l'organització d'una Trobada d'Educadores i 

educadores.  

 

- Objectiu 4.  Realitzar un seguiment de les convocatòries de feina 

tant de les institucions públiques i/o privades per tal de que es 

compleixi amb la normativa. 

Actuacions previstes: 

- Seguiment de les ofertes de feina públiques i privades, a l’illa d’Eivissa i 

Formentera i realitzar les gestions i tràmits necessaris quan les bases de les 

convocatòries no es publiquen correctament. 
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Activitats realitzades: 

 Presentació d’un recurs al Consell Insular de Formentera. 

 

- Objectiu 5. Apropar i informar als estudiants d’educació social de 

l’extensió universitària de la UIB i de la UNED del Col·legi 

d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balear, així com 

donar informació relacionada amb la professió. 

Actuacions previstes: 

- Organització i assistència a les dues seus universitàries. 

- Informació i assessorament als estudiants que ho requereixin envers llocs 

possibles on realitzar les pràctiques, orientació laboral al finalitzar, així com 

d'altres aspectes o dubtes de la professió. 

 

Activitats realitzades: 

 Contactes amb les representants de la UIB i de la UNED per parlar de la 

possibilitat de tornar a fer les xerrades informatives per l’alumnat d’educació 

social de l’illa. 

 

- Objectiu 6. Orientar i assessorar sobre la professió (funcions, 

competències, àmbits d’intervenció,...) a institucions que ho 

requereixin. 

Actuacions previstes: 

- Contacte, presentació del CEESIB i recollida de propostes a les 

administracions públiques de l'illa de Formentera. 

- Participació a les comissions, consells, grups de treball, plans d'acció 

comunitària com ara  Eivissa Ciutat Amiga de la infància que convoca 

l'Ajuntament d'Eivissa, al Consell municipal de Serveis socials de Vila, 
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Cercle per l'Educació, Mesa d'exclusió social, on valorem que els educadors i 

educadores socials podríem participar amb les nostres aportacions com 

agents educatius i socials. 

- Coordinacions amb la representant del Col·legi de Treball Social a l'illa per 

tal d'afavorir el treball conjunt per les illes d'Eivissa i Formentera. 

 

Activitats realitzades: 

 Contactes telefònics amb el departament de Benestar Social del Consell 

Insular de Formentera. 

 Petició de reunió amb la consellera insular de Benestar Social i Recursos 

Humans de Formentera. 

 

- Objectiu 7. Detectar, valorar, analitzar i actuar davant 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. 

Actuacions previstes: 

- Seguiment i actuacions per a la millora de la situació del Centre de Protecció 

de Menors “Padre Morey” d'Eivissa, així com del Servei de Protecció de 

Menors. 

- Potencia que les administracions públiques i altres organismes de les Pitiüses 

comprenguin la necessitat de incloure la figura de l’educador/a social a 

àmbits propis de la nostra competència  i on actualment encara no estem 

presents 

- Recollida i anàlisi de la informació publicada als mitjans de comunicació de 
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l'illa que considerem rellevant i/o que no compleix normativa del tractament 

de la informació. 

 

Activitats realitzades: 

 Redacció d’un escrit per lliurar a l’ODDM sobre les actuacions realitzades 

pel CEESIB en relació al centre de menors d’Eivissa. 

 Recollida de notícies publicades als mitjans de comunicació de l’illa en 

relació al centre de menors. 

 Contactes amb una persona del centre de menors per recollir informació i 

queixes.  

 

6 . VOCALIA  DE COMUNICACIÓ. 

 

- Objectiu 1. Informar de les actuacions realitzades pel CEESIB. 

Difondre informacions i esdeveniments d’interès per a l’educació 

social.  

Actuacions previstes: 

- Revisió i difusió de les ofertes de feina 

- Enviament de l’agenda informativa mensual a les persones col·legiades. 

- Recerca d’informació d’interès 

- Enviament d’informacions d’interès a través de correu electrònic 

 

Activitats realitzades:  

 Al llarg de l’any 2016 s’ha enviat, via correu electrònic, l’agenda mensual amb 

les informacions sobre les activitats, reunions i esdeveniments en els que el 

CEESIB ha pres part. 

 Revisió diària del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i del “Boletín 

Oficial del Estado” en recerca de convocatòries públiques d’educador/a social. 
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 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. 

 A l’any 2016 s’han revisat i enviat 58 ofertes de feina. 

 

 

- Objectiu 2.  Potenciar la participació mitjançant les xarxes socials 

(Facebook, Twitter i Instagram). 

Actuacions previstes: 

- Actualització i millora de la web del CEESIB. 

- Difusió d’ informacions i esdeveniments d’interès per a l’educació social. 

- Creació d’un manual d’estil de difusió. 

- Recollida de propostes o suggeriments dels col·legiats-des mitjançant les 

xarxes socials. 

- Investigació sobre materials i recursos digitals. 

- Difusió de les accions del CEESIB, així com altres informacions d’interès.  

- Creació d’espais i canals més participatius. 

 

Activitats realitzades: 

 Sol·licitud de pressuposts per a la renovació de la web a 4 empreses 

informàtiques. 

 Dissabte 30 de gener reunió de la vocalia de comunicació per parlar de la 

renovació de la pàgina web. 

 Dilluns 11 de juliol reunió de la vocalia de comunicació. 

 Dilluns 24 d’octubre reunió amb l’empresa Connecting eDtos per concretar la 

renovació de la web del CEESIB.  
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 Divendres 23 de desembre reunió de la vocalia de comunicació per revisar i fer 

aportacions a la proposta de web presentada per l’empresa Connecting eDtos.  

 Realització i muntatge del vídeo “L’Educació Social i els seu àmbits de feina” 

que es va projectar en el transcurs de l’acte de celebració del “Dia Mundial de 

l’Educació Social”. 

 Actualització setmanal de la web. 

 Revisió dels continguts de la web per canviar i afegir informacions quan es faci 

la renovació de la pàgina. 

 El número de visites que ha rebut la web del col·legi durant l’any 2016 ha estat 

de 19.166. 

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

desembre ha pujat a 67.646. 

 El mes de l’any que més visites va rebre la plana web va ser el de desembre 

(7.132) seguit pels mesos de novembre (1.436) i juny (1.323). 

 A l’any 2016 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 9:00 a 13:00 hores. 

 Les seccions més visitades són: la de notícies, la borsa de treball i la secció de 

formació.  

 Els accessos no directes o enllaços a la web més utilitzats són: google, yahoo, 

eduso i webs dels altres col·legis professionals. 

 Enviament d’informació actualitzada a la pàgina web EDUSO. 

 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 del Facebook del CEESIB a data de 31 de desembre era 

de 1047. 



MEMÒRIA 2016 

 
 

 45 

 La notícia més vista al Facebook del col·legi durant l’any 2016, va aconseguir 

arribar a 4425 persones. 

 Actualització diària del Twitter del col·legi. 

 El número de seguidors del Twitter del CEESIB a data 31 de desembre era de 

527. 

 Revisió setmanal del perfil d’Instagram amb 57 seguidors-es. 

 

 

- Objectiu 3. Elaborar i difondre el monogràfic anual. 

Actuacions previstes: 

- Elaboració i difusió del monogràfic anual. 

- Coordinació amb els membres del comitè de redacció. 

- Implicació dels professionals en la seva construcció.  

- Selecció del tema. 

- Selecció, modificació, correcció, traducció i adequació  dels articles rebuts.  

 

Activitats realitzades: 

 Divendres 19 de febrer reunió de la vocalia de comunicació per parlar del proper 

número de la revista-monogràfica del CEESIB. 

 Divendres 19 de febrer reunió del comitè de redacció de la revista “Trobada 

d’Educació Social” per proposar diferents temes per al proper número del 

monogràfic. 

 Dimecres 16 de març reunió del comitè de redacció de la revista “Trobada 

d’Educació Social”. 

 Dilluns 19 de setembre reunió del comitè de redacció de la revista “Trobada 

d’Educació Social” per revisar i valorar els diferents articles rebuts per a 

l’edició 2016.  
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 Enviament de correus electrònics a les persones col·legiades del CEESIB 

demanant la seva col·laboració per a la preparació de l’exemplar número 10 de 

la revista. 

 Enviament de correus electrònics als col·legis estatals d’educació social per 

demanar persones interessades en col·laborar mitjançant un article del tema 

proposat. 

 Sol·licitud de pressupost a la impremta per a l’edició i publicació de la revista 

del col·legi. 

 Realització de contactes amb la impremta encarregada. 

 Recepció i revisió dels 14 articles rebuts. 

 Selecció dels 10 articles publicats. 

 Realització de la reflexió del monogràfic. 

 Publicació de 4 articles del territori estatal (Catalunya, Castella i Lleó i Múrcia), 

5 de Mallorca i 1 de Menorca. 

 Coordinació i seguiment de la maquetació del monogràfic, correcció ortogràfica 

i prova. 

 Revisió i correcció de l’esborrany del monogràfic. 

 Contacte telefònic amb la dissenyadora gràfica per corregir les faltes. 

 Publicació al mes desembre del desè monogràfic “Trobada d’educació social”. 

Aquest darrer número es va dedicar a la inclusió social des de la intervenció 

socioeducativa. 

 Enviament de la revista per correu postal a totes les persones col·legiades del 

CEESIB i als col·laboradors i col·laboradores que van escriure els articles. 

 

 

7. VOCALIA DE FORMACIÓ. 
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- Objectiu 1. Oferir formació específica i adient a les necessitats de les 

persones col·legiades a través de la realització de cursos, seminaris, 

xerrades, etc.  

Actuacions previstes: 

- Contacte amb els col·legiats/des, professionals i entitats perquè puguin oferir 

cursos de formació a través del CEESIB. 

- Decisió de les temàtiques dels cursos. 

- Organització de les accions formatives (reunions amb els formadors, disseny 

del material divulgatiu, gestió de les necessitats tècniques...). 

- Difusió del tríptic a la web, Facebook i per correu electrònic als col·legiats/es 

i entitats d’educació social. 

 

Activitats realitzades: 

 Introducció a la intel·ligència emocional en educació social. 

 Dates: 26 i 31 de maig, 2 i 7 de juny de 2016. 

 Duració: 20 hores. 

 Lloc: sala de formació del CEESIB (C/ Jeroni Pou, 4 – baixos 2a de Palma). 

Formadores:  

- Ana Morey Alzamora: Doctora en Ciències de l’Educació i Experta 

Universitària en Intel·ligència Emocional. 

- Margalida Gili Alou: Diplomada en Magisteri, Llicenciada en 

Psicopedagogia i Màster en Intel·ligència Emocional. 

Assistència: 8 persones. 

 

 Sessió introductòria, per a educadors/es socials, de la formació en Teràpia 

Corporal Integrativa (TCI). 

Data: 5 d’octubre de 2016. 

Duració: 2 hores i 30 minuts. 
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 Lloc: sala de formació del CEESIB (C/ Jeroni Pou, 4 – baixos 2a de Palma). 

Formadores:  

- Ada Pascual i Carolina Coll. 

Assistència: 8 persones. 

 

 Col·laboració amb “Puentéate” per programar i organitzar el curs de 

“Acompanyament terapèutic” que no es va realitzar per no arribar al número 

mínim d’inscripcions. 

 Programació i organització del “Espai de supervisió i seguiment 

socioemocional” que no es va realitzar per no arribar al número mínim 

d’inscripcions. 

 Difusió de tots els cursos i activitats formatives del CEESIB mitjançant el 

correu electrònic, web i xarxes socials (Facebook i Twitter). 

 

- Objectiu 2. Mantenir contacte amb entitats, professionals i 

educadors/es socials que volen impartir formació a través del 

CEESIB. 

Actuacions previstes: 

- Elaboració de convenis amb associacions i professionals que ofereixen 

formació a través del CEESIB. 

- Reunions amb entitats, professionals i col·legiats interessats en donar 

formació en el CEESIB. 

 

Activitats realitzades: 

 Contactes amb els/les professionals i educadors/es socials que han enviat 

propostes de formació al col·legi. 
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8.  VOCALIA DE RELACIÓ AMB LES UNIVERSITATS. 

 

- Objectiu 1. Potenciar les relacions amb l’alumnat de la UIB-UNED. 

Mantenir contacte amb els/les alumnes que han finalitzat el grau 

d’Educació Social. Potenciar els “Companys del CEESIB”. 

Potenciar la participació de l’alumnat i el professorat de la UIB al 

VII Congrés d’Educació Social. 

Actuacions previstes: 

- Presentacions del CEESIB a la UIB-UNED. 

- Contacte amb antics alumnes. 

- Reunions periòdiques amb el degà i la vicedegana d’educació social de la 

UIB. 

- Formació conjunta amb la UIB-UNED.  

- Enllaç entre el món professional i els estudiants de la UIB i UNED. 

- Assistència al seminari de pràctiques de la UIB. 

 

Activitats realitzades: 

 Dijous 11 de febrer participació al taller del Codi Deontològic per a l’alumnat de 

4t curs del grau d’Educació Social de la UIB. 

 Dijous 16 de juny assistència al Seminari de Pràctiques de l’alumnat del 4t curs 

del grau d’educació social de la UIB.  

 Dimecres 28 de setembre assistència a la reunió de la comissió de pràctiques del 

grau d’Educació Social de la UIB.  

 Dijous 24 de novembre presentació del CEESIB a l’alumnat del grau d’Educació 

Social de la UIB. 
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9.  VOCALIA ESTATAL. 

 

- Objectiu 1. Contribuir al CGCEES des de la participació a les 

comissions de feina. 

Actuacions previstes: 

- Nomenament de referents per a les vocalies i comissions: 

 Comunicació. 

 Formació Universitària. 

 Socioprofessional. 

 Internacional. 

 VII Congrés d’Educació Social. 

- Participació a reunions de les vocalies/comissions. 

- Participació a través de la llista de distribució de cada vocalia/comissió. 

- Trasllat d’informació a les reunions de junta de govern del CEESIB. 

- Assistència a les assemblees del CGCEES. 

- Trasllat i compliment dels encàrrecs de l’assemblea. 

- Preparació i presa d’acords en junta de govern del CEESIB per aportar a les 

assemblees del CGCEES. 

- Enllaç entre el CEESIB i el CGCEES. 

- Assistència al VII Congrés d’Educació Social 

 

Activitats realitzades: 

 Dijous 31 de març participació en la reunió virtual de la vocalia internacional del 

CGCEES. 

 Dijous 21 d’abril participació a la reunió de la vocalia internacional del 

CGCEES, que va tenir lloc dins el marc del VII Congrés d’Educació Social. 

 Assistència i participació a l’assemblea general ordinària del CGCEES que va 

tenir lloc el dia 23 d’abril a Sevilla. 
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 Assistència al VII Congrés Estatal d’Educació Social que va tenir lloc a Sevilla, 

del 21 al 23 d’abril. 

 Participació activa, aportacions a documents i seguiment de propostes a través de 

la llista de distribució de la comissió socioprofessional. 

 Participació activa, aportacions a documents i seguiment a través de la llista de 

distribució de la comissió de formació Universitària. 

 

10. COMISSIÓ D’ÈTICA I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL.  

 

- Objectiu 1. Donar a conèixer i difondre el Codi Deontològic entre 

professionals, entitats i estudiants del grau d’Educació Social. 

Actuacions previstes: 

- Reunions amb la UNED. Seminari específic. 

- Presentació a quart de grau d’Educació social de la UIB. 

- Presentació a entitats socials. 

 

Activitats realitzades: 

 Dilluns 1 de febrer reunió de la comissió d’ètica i deontologia professional amb 

presidència i vicepresidència per parlar del pla de feina de la comissió. 

 Elaboració del pla de feina 2016 de la comissió. 

 Dijous 9 de juny participació de membres de la comissió d’ètica i deontologia 

professional del CEESIB a un grup de discussió amb representants de la Facultat 

d’Educació de la UIB, per reflexionar i debatre sobre el Codi Deontològic  i 

qüestions ètiques diverses.  

- Objectiu 2. Elaborar i presentar per a la seva aprovació el 

reglament i el protocol d’actuació de la comissió d’ètica i 

deontologia professional del CEESIB. 
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Actuacions previstes: 

- Presentació als col·legiats/des. 

- Preparació dels mecanismes d’accés i contacte amb la comissió per a 

presentació de casos. 

 

Activitats realitzades: 

 Elaboració de l’esborrany del reglament de la comissió d’ètica i deontologia 

professional del CEESIB.  

 Presentació del reglament de la comissió a la junta de govern per a la seva 

revisió i aprovació. 

 Reunions de la comissió d’ètica i deontologia professional: 8 de febrer, 7 de 

març i 28 de novembre. 

 

- Objectiu 3. Mantenir contacte amb les comissions d’ètica i 

deontologia d’altres col·legis professionals i amb les comissions 

d’ètica i deontologia del CGCEES. 

Actuacions previstes: 

- Elaboració d’una proposta i participació a les reunions que es realitzin sobre 

la nova proposta de document de Codi Deontològic que s’està redactant. 

- Participació al “II Encuentro de comisiones deontológicas de los colegios de 

educadores y educadoras sociales”. 

 

 

 

Activitats realitzades: 

 Divendres 22 d’abril assistència a la reunió de la comissió de deontologia del 

CGCEES, en el marc del VII Congrés d’Educació Social. 
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 Revisió del document “La funció deontològica de les organitzacions col·legials” 

de la Unió Professional.  

 Revisió i valoració del document “Agressions a educadores i educadors socials 

en el desenvolupament de la seva acció professional” realitzat per la comissió 

deontològica del CEESPV.  

 

11.  GRUP DE TREBALL EDUCADORS/ES SOCIALS I POLICIES TUTORS. 

 

- Objectiu 1. Proposar millores per a la coordinació entre 

educadors/es socials i policies tutors en relació a les demandes dels 

centres educatius.  

Actuacions previstes: 

- Organització d’una jornada tècnica conjunta. 

- Presentació del document de feina elaborat pel grup. 

- Participació a la comissió mixta entre la Conselleria d’Educació i Universitat i 

la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques (protocol detecció 

situacions de risc). 

 

Activitats realitzades: 

 Dimecres 13 de gener reunió del grup de treball de policies tutors i educadores 

socials a la seu del CEESIB. 

 Organització de la “Jornada tècnica per a la millora del treball en xarxa entre 

educadors/es socials i policies tutors de les Illes Balears”, que va tenir lloc dia 

24 de febrer, a Felanitx. 

 Dimecres 24 de febrer contacte del periòdic “Diario de Mallorca” per informar-

se i comentar la jornada de policies tutors i educadors/es socials. La notícia va 

ser publicada al dia següent al diari.  
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 Dimecres 27 d’abril reunió del grup de feina de policies tutors i educadores 

socials a la seu del CEESIB. 

 Dimecres 8 de juny desplaçament a Menorca per presentar i coordinar la 

“Jornada Tècnica per a la millora del treball en xarxa entre educadors/es 

socials i policies tutors de Menorca”.  

 Organització de la “Jornada Tècnica per a la millora del treball en xarxa entre 

educadors/es socials i policies tutors de Menorca”, que va tenir lloc dia 8 de 

juny, a Maó. 

 Dimarts 21 de juny sessió de treball del grup de feina de policies tutors i 

educadores socials del CEESIB. Des del grup de feina, s’ha iniciat una nova línia 

que compta amb la col·laboració d’educadors/es socials de Protecció de menors, 

de Fiscalia i responsables del compliment de mesures judicials (EMOS). 

 

 

12.  GRUP DE TREBALL ENVELLIMENT ACTIU. 

 

- Objectiu 1. Elaboració d’un document sobre les funcions i 

competències de l’educador/a social a l’àmbit de l’envelliment actiu.  

Actuacions previstes: 

- Recollida d’informació sobre recursos.  

- Elaboració d’un mapa de recursos. 

- Elaboració d’un document sobre funcions i competències. 

- Participació i col·laboració a les comissions de l’Observatori de persones 

majors de l’IMAS. 

- Presentació del document a les administracions competents. 

Activitats realitzades: 
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 Dilluns 1 de febrer participació a la reunió del grup de feina de detecció i 

intervenció de l’Observatori de Majors de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 

(IMAS). 

 Dilluns 8 de febrer participació a la reunió de la comissió de treball de promoció 

de l’autonomia de l’Observatori de Majors de l’IMAS. 

 Dimecres 10 de febrer reunió del grup de treball d’envelliment actiu. 

 Dilluns 11 d’abril assistència a la reunió del grup de treball de detecció, 

valoració i intervenció de l’Observatori de Majors de l’IMAS. 

 Dimecres 13 d’abril reunió del grup de feina d’envelliment actiu, a la seu del 

CEESIB. 

 Participació a la sessió de la comissió de treball de promoció de l’autonomia de 

l’Observatori de Majors de l’IMAS, que va tenir lloc dilluns 25 d’abril. 

 Dimecres 11 de maig reunió del grup de feina d’envelliment actiu, a la seu del 

CEESIB. 

 Dimecres 15 de juny reunió del grup de feina d’envelliment actiu. 

 Col·laboració en l’elaboració de l’informe del projecte “Donar veu a les 

persones majors de Mallorca: creació de fòrums de participació” de la comissió 

de treball de Promoció de l’Autonomia de l’Observatori de Majors de l’IMAS. 

 Divendres 21 d’octubre participació a la reunió de la comissió de treball de 

Promoció de l’Autonomia de l’Observatori de Majors de l’IMAS.  

 Reunió del grup de treball d’envelliment actiu que va tenir lloc dia 8 de 

novembre.  

 Divendres 16 de desembre assistència a la reunió del grup de treball de Promoció 

d’Oportunitats de participació de l’Observatori de Majors de l’IMAS. 

 Elaboració d’un document sobre funcions i competències de l’educador/a social 

dins l’àmbit de gent gran i dependència. 

 Participació, mitjançant referents, en les diferents vocalies i comissions del 

CGCEES. 
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13.  GRUP DE TREBALL ÀMBIT SOCIOSANITARI. 

 

- Objectiu 1. Elaboració d’un document sobre les funcions i 

competències de l’educador/a social a l’àmbit sociosanitari.  

Actuacions previstes: 

- Recollida d’informació sobre recursos.  

- Elaboració d’un mapa de recursos. 

- Elaboració d’un document sobre funcions i competències. 

- Presentació del document a les administracions competents. 

 

Activitats realitzades: 

 Dimecres 18 de maig reunió del grup de feina de sociosanitari a la seu del 

CEESIB. 

 

 

14. GRUP DE TREBALL MANUAL D’INTERVENCIÓ SOCIO-

EDUCATIVA ALS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. 

 

- Objectiu 1. Elaboració d’un document sobre les funcions i 

competències de l’educador/a social als serveis socials comunitaris.  

Actuacions previstes: 

- Recollida d’informació sobre les funcions i competències que es realitzen a 

diferents municipis.  

- Elaboració d’un document marc que unifiqui les funcions i competències 

d’un/a educador/a social als serveis socials comunitaris de les Illes Balears. 
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- Reunió amb les administracions competents. 

 

Activitats realitzades: 

 Proposta de guió i repartiment de tasques, per a l’elaboració del document sobre 

funcions i competències de l’educador/a social als serveis socials comunitaris. 

 

 

3 - SERVEIS A LES PERSONES COL·LEGIADES:  

 

- 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.  

 

- 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 5% en la 

matrícula d’alguns graus i d’un 10% en màsters, postgraus, seminaris i altres 

cursos. 

 

- Centre Arteràpia i Educació (creA): descompte d'un 10% a les persones 

col·legiades del CEESIB en les accions formatives i un 10% en les sessions 

de teràpia individual. 
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- “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. 

 

- 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. 

 

- 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.  

 

- Llibreria Pau (Menorca): ofereix un descompte d’un 5% per a les persones  

col·legiades.  

 

- 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%. 

 

- ASISA: ens ha fet una proposta de preus per a la seva pòlissa de salut. 

 

- 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, 
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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. 

 

 

 


