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PLA ESTRATÈGIC 2021-2025 

 

 

MISSIÓ:  
 
▪ Vetllar pel reconeixement social i professional de les educadores, els educadors 

socials i de l’educació social, per tal d’avançar en la millora socioeducativa de les 
persones i els col·lectius que atenem i assegurar que l’activitat professional 
s’adeqüi als interessos i necessitats de la ciutadania. Garantir un desenvolupament 
professional de l’educació social de qualitat, digne i estable per als professionals i la 
ciutadania. 

 

 
VISIÓ: 
 
▪ Ser via d’interlocució habitual per poder presentar i representar els sectors socials 

on es desenvolupa la intervenció de les educadores i els educadors socials i al 
propi col·lectiu. Aquesta interlocució es durà a terme des de la independència, dels 
poders polítics i socials de la nostra comunitat mitjançant la crítica constructiva i 
lliure. 

▪ Ser referents de l’Educació Social a les Illes Balears en els àmbits de formació, 
laboral.  

 

 
VALORS: Els valors que defineixen al CEESIB són: 
 

 Democràcia. 
 Transparència.  
 Voluntariat. 
 Igualtat. 
 Apartidisme. 
 Crítica constructiva. 
 Denúncia amb proposta.   
 Aconfessionalitat.  
 Promoció social. 
 Responsabilitat. 
 Participació. 

 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES. 

 
● Donar resposta als nous reptes i perfils de l’educació social.  
● Vetllar per els drets socials de la ciutadania. 
● Promoure el reconeixement professional de les educadores i dels educadors socials.  
● Tenir com a marc de referència de les nostres actuacions els documents 

professionalitzadors aprovats per totes les entitats estatals (Definició d’Educació 
Social, Codi Deontològic de l’educador i l’educadora social i Catàleg de Funcions i 
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Competències de l’educadora i l’educador social). 
● Participar en la dinàmica associativa estatal mantenint el contacte amb el CGGEES 

(Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales). 
● Respondre a les demandes i les necessitats de la ciutadania en matèria d’educació 

social. 
 

 
ALIANÇA/RECURSOS. 
 
● Fomentar la coordinació i la comunicació entre els territoris de les Illes Balears. 
● Potenciar les relacions i actuacions amb altres col·legis professionals, associacions 

d’educadores i educadors socials i altres col·lectius professionals. 
● Mantenir les relacions amb la UIB, la UNED i altres universitats (jornades, formació, 

alumnat en pràctiques, convenis...).  
● Mantenir contactes i participar amb les institucions públiques i privades 

relacionades amb l’educació social.  
 

 
POLÍTICA/ESTRATÈGIA. 
 
● Mantenir l’autogestió i l’autonomia del CEESIB. 
● Promoure la investigació i l’intercanvi d’experiències entre les educadores i els 

educadors socials. 
● Procurar que l’activitat professional respecti i s’adeqüi als drets i els interessos 

legítims de les persones. 
● Vetllar perquè les convocatòries públiques i privades d’educadores i educadors 

socials, s’adeqüin a la normativa vigent. 
● Lluitar contra l´intrusisme professional.  
 

 
PROCESSOS. 
 
● Mantenir l’organització interna del CEESIB. 
● Crear i potenciar comissions de feina entre les educadores i els educadors socials.  
● Fomentar la participació activa de les persones col·legiades en els instruments 

informatius i de divulgació  del CEESIB.  
● Oferir serveis a les col·legiades i als col·legiats (formació, borsa de feina, 

assessoria jurídica, orientació laboral, informació...).  
● Incrementar la presència del CEESIB als mitjans de comunicació i a les xarxes 

socials. 


