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0- PRESENTACIÓ:
Un any més presentam les actuacions i activitats desenvolupades des del CEESIB.
L’any 2017 ha estat un any de renovació dins el CEESIB. Un any de relleu de la
Junta de Govern que ha representat un procés de repensar i redefinir el Col·legi que
tenim i que volem. Durant aquest any ens hem centrar en conèixer en profunditat
tota la tasca feta per les Juntes anteriors, continuar amb les línies de feina i
actuacions ja existents, replantejar-ne algunes, i iniciar noves línies de feina que
pensam que poden millorar i ajudar a créixer la nostra professió.
Hem reestructurat les vocalies d’acord amb el que pensam necessari a l’hora de
vetllar per la nostra professió, intentat fomentar la participació dels col·legiats i
col·legiades. Hem acollit les demandes d’aquells que se’ns han acostat, i estant al
corrent dels temes que més preocupen a aquests.

Durant el 2017 hem continuat i intensificat les actuacions relacionades amb el
CGCEES i la Llei de regulació de l’educació social, tant a nivell estatal com
autonòmic.
Com no, ha estat un any intens de portes endins del CEESIB i de l’equip de feina de
la nova Junta de Govern. La tasca de creació de dinàmiques de feina amb el nou
equip de treball ha estat molt important, i amb l’esforç de totes i tots i cada un dels
integrants de la nova junta hem pogut continuar la tasca del CEESIB i tenir unes
línies de futur més clares cada vegada.
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Presentam la memòria d’aquest any encarant el 2018 amb il·lusió i ganes, per
plantejar enguany si, un pla de feina més concret.
La millora de l’educació social, la lluita per una educació social digne i de qualitat,
per una bona cobertura dels drets de la ciutadania, per unes millors condicions
laborals dels educadors i educadores socials, la presència social del CEESIB i el
foment de la participació i implicació de les educadores i educadors socials seran
se’ns dubte els reptes que tenim al davant.

Jordi Fuster Simó
President 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: Jordi Fuster Simó.
* Vicepresidència: Catalina Sampol Mas.
* Tresoreria: Marta Ferrer Coll.
* Secretaria: Violeta Rojas González.
* Vocalia de Menorca: M. Victòria Suárez Bilbao.
* Vocalia d’Eivissa i Formentera: M. Belén López-Higuera Marí.
* Vocals: Mercedes Mora Muñiz, Marta Orcera Duel, Margalida Francesca Tortell
Sastre, Maria Pilar Arévalo Ordóñez i Maria Antònia Amengual Cerdà.
* Suplents: Josep Miquel Bosch Zornoza, Marta Ortiz Pérez, Gloria Sánchez Ramos,
Esther Casas Moreno, Marina Cabrer Bonnín, Maria del Mar Benedí Sastre i
Victòria Faidella Planells.

1.2 COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT:
La Comissió Permanent del CEESIB va quedar constituïda de la següent forma:
 Presidència: Jordi Fuster Simó.
 Vicepresidència: Catalina Sampol Mas.
 Tresoreria: Marta Ferrer Coll.
 Secretaria: Violeta Rojas González.
 Vocals: Mercedes Mora Muñiz i Maria Pilar Arévalo Ordóñez.
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1.3 VOCALIES, COMISSIONS I GRUPS DE FEINA.
a) VOCALIA DE FORMACIÓ I UNIVERSITAT: Marta Orcera Duel.
b)VOCALIA DE COMUNICACIÓ I ESTATAL: Margalida F. Tortell
Sastre.
Comitè de redacció de la revista

 Eladio Guijarro Caballero.

“Trobada d’educació social”.

 Jaume Quetglas Payeras.
 Pilar Salas Felipe.
 Catalina Seguí Cifre.
 Mª de la Salud Tur García.
 Aina Velasco Borrás.
 Georgina Ventura González.

c) VOCALIA D’ÀMBITS I INTERVENCIÓ: Maria Amengual
Grup de policies tutors – educadores

Isabel Cortada Marín.

social

Rafel Covas Femenía.
Catalina Pascual Durán.
Lucía Pons Calle.
Violeta Rojas González.

Grup

d’elaboració

protocol/manual

d’un

d’intervenció

Francisca Adrover Colom.
Isabel Cortada Marín.

socioeducativa als Serveis Socials

Cristina López Álvarez.

d’Atenció Primària.

Catalina Aina Soler Martorell.
Mª de la Salud Tur García.

Grup de sociosanitari.

Rafael D. Bartolomé Magraner.
Josep Miquel Bosch Zornoza.
Iván García Moreno.
Diego Sivori Silva.
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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.

d) VOCALIA DE SITUACIÓ SOCIOLABORAL
e) COMISSIÓ D’ÈTICA I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL.
 Francisco Javier Caparrós Buazà.
 Mª Ángeles Fernández Valiente.
 Antonio Muñoz Rico.
 Josep Lluís Riera Moll.
 Mª Salud Tur García.

d) 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).
 Isabel Cortada Marín (Vocalia situació professional i sociolaboral CGCEES).
 Gabriel Estelrich Estades (Vocalia internacional CGCEES).
 Antonio Muñoz Rico (Comissió deontològica CGCEES)
 Bernat Quetglas Escalas (Vocalia formació universitària CGCEES).
 Aina Roldán Fernández de Heredia (Comissió envelliment actiu CGCEES).
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1.4 ASSEMBLEA GENERAL:
-

Assemblea General Ordinària de 17 de febrer de 2017 a la seu del
CEESIB.
* Assistència: 41 persones col·legiades + 11 vots delegats = 52 vots.
* Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea 2016.
2. Aprovació de la gestió del CEESIB 2016.
2.1. Memòria d’activitats 2016.
2.2. Balanç de comptes i liquidació del pressupost 2016.
3. Valoració de la gestió del CEESIB 2013/2017.
4. Proclamació candidatura CEESIB 2017/2021.
4.1. Línies estratègiques de la nova junta de govern.
4.2. Aprovació del pressupost 2017.
5. Precs i suggeriments.
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2 – ACTIVITATS REALITZADES AL 2017:
1. PRESIDÈNCIA – VICEPRESIDÈNCIA.
- Activitats realitzades.
 Reunions internes.
 Participació a les 6 reunions de la junta de govern.
 Participació a les 9 reunions de comissió permanent.
 Reunió setmanal amb secretaria tècnica.
 Divendres 3 de febrer reunió preparatòria de la nova junta de govern 20172021.
 Dimecres 22 de febrer reunió pel traspàs dels temes de presidència.


Dijous 2 de març reunió dels nous càrrecs CEESIB.



Dilluns 24 d’abril reunió amb la comissió d’ètica i deontologia professional
del CEESIB.



Dilluns 20 de novembre reunió amb la vocal de formació per preparar la
presentació del Seminari de Pràctiques del grau d’Educació Social de la UIB.



Dilluns 4 de desembre reunió amb la comissió d’ètica i deontologia
professional del CEESIB.

 Reunions externes.
 Dijous 19 de gener reunió amb representants d’EAPN-Illes Balears i de la
UIB per demanar el suport del CEESIB per a la posada en marxa del màster
en Intervenció Social Participativa i Polítiques Públiques.
 Dimarts 31 de gener reunió amb la Direcció General de Planificació i Serveis
Socials de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
 Divendres 10 de febrer reunió amb el COTSIB i els representants de
l’alumnat del grau de Treball Social de la UIB.

7

MEMÒRIA 2017

 Dijous 2 de març reunió del grup de feina CEESIB-COTSIB-COPIPProsocial amb el Comitè estudiantil de Treball Social de la UIB per
organitzar la concentració de dia 17 de març.
 Dijous 18 de maig reunió amb la directora insular de Família i Menors del
Consell de Mallorca.
 Dimecres 13 de setembre reunió amb la consellera de Serveis Socials i
Cooperació per parlar, entre d’altres temes, dels educadors/es socials als
IES.
 Dijous 28 de setembre reunió amb el conseller d’Educació i Universitat per
parlar de la incorporació de la figura de l’educador/a social als IES.
 Col·laboracions amb entitats, Administració i institucions.
 Dijous 20 d’abril reunió amb el responsable de “Tresimes psicologia” per
parlar de la col·laboració amb el CEESIB.
 Dijous 27 d’abril reunió amb la responsable de l’Obra Social de la Fundació
Sant Joan de Déu Mallorca per parlar del projecte solidari “Magic Line
Mallorca”.
 Dijous 27 d’abril xerrada de l’associació Acción Balear sobre el Servei de
Voluntariat Europeu.
 Divendres 19 de maig cessió de la seu del col·legi a l’associació Prosocial
perquè pugui realitzar la seva Assemblea General.
 Dijous 26 de gener signatura del conveni de col·laboració amb la Fundació
Institut Socioeducatiu S’Estel.
 Dijous 9 de novembre reunió amb la representant de la Caixa d’Enginyers per
parlar de la possible col·laboració entre les dues entitats.
 Dijous 23 de novembre reunió amb el representant de Metges del Món Illes
Balears per parlar de la col·laboració entre les dues entitats.
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 Assistència a actes.
 Divendres 3 de febrer assistència a la presentació del llibre “Jóvenes que
construyen futuros: de la exclusión a la inclusión social”, organitzat per la
Fundació Natzaret a la llibreria Literanta.
 Dissabte 18 de febrer adhesió i assistència a la manifestació per l’acollida de
persones refugiades i migrants.
 Dimecres 8 de març assistència a la presentació de la memòria dels policies
tutors de les Illes Balears.
 Divendres 17 de març assistència a la concentració, davant el Consolat de la
Mar, organitzada pel grup de feina CEESIB-COTSIB-COPIB-Prosocial i el
Comitè estudiantil de Treball Social de la UIB.
 Dimecres 22 de març assistència a la primera reunió de l’àrea d’educació de
l’entitat Ben Amics.
 Dimecres 5 d’abril assistència a l’espai de debat i reflexió “Serveis Socials:
Exercim violència cap els usuaris i usuàries?”, organitzat per l’associació
Prosocial, al Centre Flassaders.
 Divendres 26 de maig entrevista en Radio Nacional sobre les dades de
l’estudi de la pobresa presentat per l’Ajuntament de Palma.


Dimecres 31 de maig assistència a la Jornada de portes obertes per als
col·legis professionals d’Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de
Palma.



Dijous 31 d’agost assistència al 30è aniversari de Projecte Home Illes
Balears.



Dimarts 17 d’octubre assistència a la lectura del manifest d’EAPN-IB, amb
motiu del Dia Internacional per a l’eradicació de la pobresa.



Dijous 9 de novembre assistència a l’acte de celebració del 30è aniversari
d’ALAS, que va tenir lloc a S’Aljub (Museu Es Baluard).
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Dimecres 15 de novembre assistència a l’acte de presentació de l’Anuari de
l’Educació Illes Balears 2017, que va tenir lloc a la Cambra de Comerç de
Mallorca.



Dimarts 21 de novembre assistència a l’acte de presentació de l’Anuari de
l’Envelliment Illes Balears 2017, que va tenir lloc a S’Aljub (Museu Es
Baluard).



Dijous 23 de novembre ssistència a l’acte de celebració del 30è Aniversari
del GREC, al Teatre Xesc Forteza.

 Universitats.


Dijous 15 de juny reunió amb la representant de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) per renovar i actualitzar el conveni de col•laboració.



Dilluns 31 de juliol reunió amb una alumna del grau d’Educació Social de la
UNED per assessorar-la i orientar-la sobre les funcions i el treball que fan
els/les educadors/es socials.



Dimecres 22 de novembre assistència al col·loqui «TV i cinema, una frontera
que s’esvaeix?», organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
amb motiu de la inauguració de la seva seu a Palma.



Dijous 23 de novembre presentació del CEESIB a l’alumnat del Grau
d’Educació Social de la UIB.



Dimecres 13 de desembre reunió amb representants de la UIB per parlar de la
col·laboració en el proper Congrés Internacional de Pedagogia Social, que
tindrà lloc a Palma al mes de novembre de 2018.

 Participació com a membre.
 El CEESIB, a nivell insular i autonòmic, és membre o participa en els
següents organismes o institucions:
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 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.
 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.
 Participació a les següents sessions del Consell Municipal de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Palma: 7 de febrer i 23 de maig.
 Participació a la reunions del Consell de Serveis Socials de les Illes Balears
de dies: 17 de maig i 25 d’octubre.
 Dijous 23 de novembre assistència a la roda de premsa de la Plataforma Illes
per un Pacte Educatiu, que va tenir lloc al Centre Cultural de Sa Nostra.
 Dijous 14 de desembre Assistència a la reunió de la comissió de Treball
Comunitari del Consell Municipal de Serveis Socials de Palma, que va tenir
lloc al Centre Flassaders.
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 Estatal.
 Dies 13 i 14 de maig assistència a l’Assemblea General Ordinària del
CGCEES, que va tenir lloc a Barcelona.
 Dies 29 i 30 de juliol participació a la II Jornada de treball sobre la Llei
d’Educació Social, que va tenir lloc a la seu del CEESG, en Santiago de
Compostel·la (Galícia).
 Dissabte 30 de setembre assistència a l’acte de celebració del 10è aniversari
del CGCEES i del Dia Internacional de l’Educació Social, que va tenir lloc a
Madrid.
 Dissabte 30 de setembre i diumenge 1 d’octubre participació a l’Assemblea
General Extraordinària del CGCEES a Madrid.
 Campanya Llei Educació Social.
 Difusió, mitjançant correu electrònic i xarxes socials, de la campanya per
demanar una Llei estatal que reguli l’educació social.
 Presentació de la petició per a la creació d’una Llei estatal d’Educació Social
al registre de la Direcció General de Dependència de la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació del Govern Balear.
 Dilluns 23 d’octubre reunió amb el grup parlamentari “Més per Mallorca” per
demanar el suport del Parlament Balear a la proposta de Llei estatal
d’Educació Social.
 Dijous 2 de novembre reunió amb el grup parlamentari del “Partit Popular”
per demanar el suport del Parlament Balear a la proposta de Llei estatal
d’Educació Social.
 Divendres 3 de novembre reunió amb el grup parlamentari “Ciutadans” per
demanar el suport del Parlament Balear a la proposta de Llei estatal
d’Educació Social.
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 Dilluns 13 de novembre reunió amb el grup parlamentari “Socialista” per
demanar el suport del Parlament Balear a la proposta de Llei estatal i
autonòmica d’Educació Social.
 Dimecres 15 de novembre reunió amb el grup parlamentari “Podem” per
demanar el suport del Parlament Balear a la proposta de Llei autonòmica i
estatal d’Educació Social.
 Recursos, escrits i legislació.
 Durant l’any 2017 l’assessor jurídic del col·legi ha atès la consulta presencial
de 2 persones col·legiades per assessorar-los en diversos temes laborals i
jurídics.
 Presentació de recursos i escrits:
 Recurs de reposició a l’Ajuntament de Palma.
 Recurs de reposició a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
 Escrit a Amadiba.
 Recurs de reposició a l’Ajuntament de Sant Lluís.
 Aportacions al II Pla Estratègic de Serveis Socials de les Illes Balears 20172021.
 Al·legacions al Projecte de decret sobre els criteris d’autorització i
acreditació dels serveis per a joves en procés d’emancipació, i de regulació
de la renda d’autonomia personal per a joves que han estat sotmesos a
mesures de justícia juvenil.
 Comunicat del CEESIB en relació al contracte de serveis per a l’organització,
la gestió i l’aplicació del Programa per a la Millora de la Convivència en els
Centres Educatius de Secundària de les Illes Balears mitjançant la inclusió de
la figura professional d’educador social.
 Escrit a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació sobre la licitació del
contracte de serveis per a l’organització, la gestió i l’aplicació del Programa
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per a la Millora de la Convivència en els Centres Educatius de Secundària de
les Illes Balears mitjançant la inclusió de la figura professional d’educador
social.
 Escrit a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació informant de les
actuacions realitzades pel CEESIB en relació al centre de menors d’Eivissa.
 Escrit al president del Consell Insular d’Eivissa informant de les actuacions
realitzades pel CEESIB en relació al centre de menors d’Eivissa.
 Informe de les funcions i competències professionals dels educadors i
educadores socials a petició de la Direcció Insular de Benestar Social i
Família del Consell de Menorca.

2. SECRETARIA.
- Activitats realitzades:
 Coordinació de les reunions de la junta de govern:
* 14 de gener.
* 8 de febrer.
* 18 de març.
* 10 de juny.
* 9 de setembre.
* 4 de novembre.
 Coordinació de les reunions de la comissió permanent:
* 14 de gener.
* 5 d’abril.
* 3 de maig.
* 5 de juny.
* 24 de juliol.
* 31 d’agost.
* 25 de setembre.
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* 4 de novembre.
* 27 de novembre.
 Seguiment dels serveis administratius.
 Durant l’any 2017 s’han atès 58 consultes i peticions de professionals,
estudiants i altres col·legis estatals, de les quals 2 han estat ateses per
l’assessor jurídic i la resta des de presidència-vicepresidència.
 A l’any 2017 s’han signat els següents convenis de col·laboració amb:
 La Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel.
 Seguiment dels convenis vigents durant l’any 2017.
- 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.
- 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 “Centre Arteràpia i Educació: crea”.
- 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.
 Secretaria tècnica.
 Reunió setmanal amb presidència.
 Des de l’1 de gener de 2017, secretaria ha donat d’alta a 38 persones.
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 Durant l’any 2017, s’han produït 30 baixes de persones col·legiades de les
Illes Balears, 2 baixes de col·legiats/des d’altres comunitats autònomes i han
quedat 11 rebuts impagats.
 Dades dels companys del CEESIB a 31 de desembre de 2017: 5.
 Dades de col·legiació a 31 de desembre de 2017: 479 persones col·legiades.
- Distribució:

Col·legiació d’altres Comunitats: 14.
Col·legiació de les Illes Balears: 465.

- Distribució per illes:

* Menorca: 35.

* Eivissa: 31.

* Formentera: 1.

* Mallorca: 398

 El CEESIB ha rebut al llarg de l’any, 2 trasllats d’expedients procedent de:
Catalunya i Aragó.
 Renovació de la inscripció del CEESIB en el Registre d’Entitats Ciutadanes
de l’Ajuntament de Palma.
 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 17 de febrer de 2017.
 Realització de la felicitació de Nadal.

Assemblea.
 Realització de la memòria d’activitats de l’any 2016.
 Enviament de correu electrònic a les persones col·legiades amb la
convocatòria i l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària.
 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 2016, memòria econòmica
2016, pressupost 2017,...).
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 Publicació de la documentació (convocatòria, ordre del dia, acta de
l’assemblea general ordinària 2016, memòria d’activitats i memòria
econòmica 2016, pressupost 2017, ...) a la pàgina web del col·legi.
 Difusió de nota de premsa entre els mitjans de comunicació autonòmics
informant de la celebració de l’Assemblea General Ordinària i del canvi de
junta de govern.
 Transcripció de l’acta de l’assemblea 2016.
 Realització d’un power point per fer la presentació de la memòria d’activitats
i econòmica 2016 i el pressupost 2017.
 Divendres 17 de febrer Assemblea General Ordinària del CEESIB.
 Presentació de la documentació en el Registre d’Entitats Jurídiques de la
Conselleria de Presidència.

Correu electrònic.
 Al llarg de l’any 2017 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.
 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 2017 s’han revisat i enviat 125 ofertes de feina.

Web i xarxes socials.
 Renovació i actualització setmanal de la plana web.
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 El número de visites que ha rebut la web del col·legi durant l’any 2017 ha estat

de 13.297.
 El número de pàgines visitades a la web del CEESIB des del mes de gener fins

a desembre ha pujat a 53.748.
 El mes de l’any que més visites va rebre la plana web va ser el d’octubre

(1.957) seguit pels mesos de setembre (1.609) i gener (1.332).
 A l’any 2017 els dies de la setmana amb més visitants varen ser els dilluns i els

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

franja horària d’11:00 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, bing,

yahoo, eduso, UIB i Facebook.
 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 1.227
 La notícia més vista al Facebook del col·legi durant l’any 2017, va aconseguir

arribar a 6.866 persones.
 Actualització diària del Twitter del col·legi.
 El número de seguidors del Twitter del CEESIB a data 31 de desembre era de

731.
 Revisió setmanal del perfil d’Instagram amb 70 seguidors-es.
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Ofertes de feina.

 Des del mes de gener fins al mes de desembre de 2017 s’han revisat i enviat
125 ofertes de feina.

 Distribució de les ofertes de feina:
* Mallorca: 92.

* Menorca: 7.

* Estatal: 14.

* Eivissa: 9.

* Europa: 1.

* Internacional: 2.

 Distribució de les ofertes per categories laborals.
* 51 ofertes per cobrir places d’educador-a social a les diferents
Administracions públiques o a entitats socioeducatives.
* 2 ofertes d’educador-a ambiental.
* 5 convocatòries de borses d’educació social.
* 9 convocatòries de borses de treball públic i privat.
* 11 ofertes d’orientador-a laboral.
* 5 ofertes de tècnic-a d’inserció laboral.
* 42 ofertes de treball relacionades amb altres àmbits (cooperació,
animació sociocultural, coordinació, formació, direcció de centres,
tècnic-a de grau mitjà, agent d’igualtat,...).

3. TRESORERIA .
- Activitats realitzades:
 Dilluns 10 d’abril reunió de traspàs temes tresoreria CEESIB.
 Realització del pressupost per al període gener - desembre 2017.
 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.
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 Pagament de la segona part de la factura corresponent a la renovació de la
web del col·legi.

4. VOCALIA DE MENORCA.
-

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 2017 s’han
col·legiat 8 persones de Menorca.
 Dimarts 10 de gener assistència a la reunió del Pla de Suport a la Família de
l’illa de Menorca 2016-2019.
 Dimecres 18 de gener participació al Consell de Serveis Socials de Menorca.
 Dilluns 30 de gener reunió amb les persones col·legiades de l’illa i projecció
del vídeo “L’Educació Social i els seus àmbits de feina”.
 Dimarts 7 de març participació a la sessió del Consell de Serveis Socials de
Menorca.
 Dimarts 7 de març reunió amb la cap d’estudis online del Grau d’Educació
Social de la UIB i amb l’alumnat del Grau de l’illa de Menorca.
 Dijous 9 de març assistència a la reunió de la comissió tècnica del Pla
Menorca Jove.
 Dimecres 29 de març assistència a la reunió de la comissió específica del
Consell de Serveis Socials de Menorca sobre el Pla Insular de Suport a la
Família.
 Dijous 6 d’abril participació a la reunió de la Taula Transversal del Pla
Menorca Jove del Consell Insular de Menorca.
 Dimecres 26 d’abril participació a la comissió específica del Consell de
Serveis Socials de Menorca sobre el I Pla Insular de Suport a la Família.
 Dijous 4 de maig assistència a la reunió de la comissió tècnica del I Pla
Menorca Jove.
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 Dimecres 31 de maig participació a la reunió de la comissió específica del
Consell de Serveis Socials de Menorca sobre el Pla Insular de Suport a la
Família.
 Dimecres 31 de maig assistència a la sessió del Consell de Ciutat de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
 Dimecres 28 de juny participació a la reunió de la Comissió Específica del
Consell de Serveis Socials de Menorca sobre el I Pla Insular de Suport a la
Família.
 Dimarts 19 de desembre participació a la sessió del Consell de Serveis Socials
de Menorca, que va tenir lloc a la seu del Consell Insular de Menorca.
 Seguiment de les ofertes públiques i privades d’educador/a social a l’illa de
Menorca.
 Enviament de 7 ofertes de feina de Menorca:
- 1 convocatòries d’una plaça d’educador/a social a l’Ajuntament de Sant
Lluís.
- 2 ofertes de coordinador/a de formació.
- 1 oferta de director/a de projecte mixt SOIB JOVE.
- 1 borsa d’educació social amb estudis de gènere.
- 2 borsins d’interins docents de la Conselleria d’Educació i Universitat.
 Presentació d’un recurs a l’Ajuntament de Sant Lluís.

5. VOCALIA D´EIVISSA – FORMENTERA.
Activitats realitzades:

-



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



Assistència a l’assemblea general ordinària del CEESIB.
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Contactes presencials, via telefònica o correu electrònic amb les persones
col·legiades i els educadors/es socials de les Pitiüses. S’han realitzat 5
contactes per aclarir dubtes, respondre qüestions i assessorar en orientació
laboral.



Informar i facilitar els tràmits per la col·legiació. Durant l’any 2017 s’han
realitzat 3 consultes relacionades amb la col·legiació i s’ha col·legiat 1
persona d’Eivissa.

 Realització de gestions per poder organitzar el curs d’Intervenció en intents
de suïcidi amb adolescents i joves, encara que finalment no va estar possible.


Contactes i gestions amb 2 professionals de l’educació social per impartir
formació a l’illa d’Eivissa.



Enviament de 9 ofertes de feina d’Eivissa i Formentera:
- 1 borsa d’educadors/es socials de l’Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany.
- 1 borsa d’educació social amb estudis de gènere.
- 2 borsins d’interins docents de la Conselleria d’Educació i Universitat.
- 2 ofertes d’educador/a social publicades al SOIB per al municipi de Santa
Eulària des Riu.
- 1 oferta d’ocupació pública per l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
- 1 oferta de tècnic-a d’intermediació laboral per a Creu Roja.
- 1 oferta de tècnic-a orientació laboral per a Creu Roja.

 Contactes amb la coordinadora de pràctiques dels estudis de Grau d’Educació
Social de la UNED.


Seguiment de notícies publicades als mitjans de comunicació de l’illa en
relació al centre de menors Pare Morey.



Contactes amb personal del centre de menors Pare Morey per continuar amb
el seguiment de la situació.
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Dimarts 21 de març reunió amb una alumna del Grau d’Educació Social de la
UNED-Eivissa per col·laborar i facilitar informació sobre la figura de
l’educador/a social als Serveis Socials, per al Treball Final de Grau.



Dimecres 3 de maig participació a la sessió del Consell de Serveis Socials
d’Eivissa.



Petició al Consell de Serveis Socials d’Eivissa de la inclusió de la figura de
l’educador/a social als diferents serveis que conformen la cartera bàsica de
serveis socials del Consell d’Eivissa.

6 . VOCALIA DE COMUNICACIÓ I ESTATAL.
- Activitats realitzades:
 Impulsar la revista Trobada d’educació social conjuntament amb el comitè de
redacció.
o Divendres 28 d’abril reunió de traspàs del temes de la vocalia de
comunicació.
o Dimecres 18 d’octubre reunió del comitè de redacció de la revista
“Trobada d’educació social”.
o Dimecres 25 d’octubre reunió del comitè de redacció de la revista
“Trobada d’educació social”.
o Enviament de correus electrònics a les persones col·legiades del
CEESIB demanant la seva col·laboració per a la preparació de
l’exemplar número 11 de la revista.
o Enviament de correus electrònics als col·legis estatals d’educació
social per demanar persones interessades en col·laborar mitjançant un
article del tema proposat.
 Dilluns 2 octubre redacció i publicació a xarxes socials del posicionament de

junta de govern del CEESIB davant els fets succeïts durant la jornada de l’1
d’octubre a Catalunya.

23

MEMÒRIA 2017

 Referent del CEESIB en la vocalia de comunicació estatal del CGCEES.

7. VOCALIA DE FORMACIÓ I UNIVERSITAT.
-

Activitats realitzades:

Formacions realitzades.
 Espai de supervisió grupal.
Dates: 26 de gener, 23 de febrer, 23 de març, 20 d’abril, 18 de maig i 15 de
juny de 2017.
Duració: 24 hores.
Lloc: sala de formació del CEESIB (C/ Jeroni Pou, 4 – baixos 2a de Palma).
Formadors:
- Julio Bonillo i Antonio Echeverría.
Assistència: 6 persones.
 Intervenció en intents de suïcidi amb adolescents i joves.
Dates: 10 i 11 de febrer de 2017.
Duració: 12 hores.
Lloc: sala de formació del CEESIB (C/ Jeroni Pou, 4 – baixos 2a de Palma).
Formador:
- Juan Villanueva.
Assistència: 22 persones.


Abordatge del consum de drogues en persones en situació de vulnerabilitat
o exclusió social. (1a edició)
Dates: 6 i 7 de juny de 2017.
Duració: 8 hores.
Lloc: sala de formació del CEESIB (C/ Jeroni Pou, 4 – baixos 2a de Palma).
Formador:
- Juan Álvarez.
Assistència: 20 persones.
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 Abordatge del consum de drogues en persones en situació de vulnerabilitat o
exclusió social. (2a edició)
Dates: 26 i 27 de juny de 2017.
Duració: 8 hores.
Lloc: sala de formació del CEESIB (C/ Jeroni Pou, 4 – baixos 2a de Palma).
Formador:
- Juan Álvarez.
Assistència: 11 persones.
 Interpretació del comportament no verbal com eina a la intervenció
educativa: reconeixement emocional mitjançant la detecció d’expressions i
microexpressions facials.
Dates: 27, 28 i 30 de novembre de 2017.
Duració: 12 hores.
Lloc: sala de formació del CEESIB (C/ Jeroni Pou, 4 – baixos 2a de Palma).
Formador:
- Francisco Campos.
Assistència: 18 persones.

ACTUACIONS FORMACIÓ:
 Programació i organització del taller “L'ARTETERÀPIA una eina en la
relació d’ajuda” 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).

 Contactes amb els/les professionals i educadors/es socials que han enviat
propostes de formació al col·legi.
 Enviament a les persones col·legiades d’un qüestionari per poder conèixer les
necessitats formatives i així oferir la formació més interessant i adequada.
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 Posada en marxa d’una convocatòria per impulsar una nova sortida
professional pels educadors i educadores socials en forma d’accions
formatives organitzades a través del col·legi.
 Dimecres 26 d’abril reunió amb representants de Metges del Món per parlar
de propostes formatives i de les I Jornades de Prostitució i Salut en Mallorca.
 Dijous 11 de maig presentació i moderació d’una taula rodona de la III
Escola de Primavera de Serveis Socials, organitzada per la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació.

ACTUACIONS UNIVERSITAT:
 Dimecres 7 de juny participació a la jornada “I ara què?”, organitzada per la
Facultat d’Educació de la UIB i dirigida a l’alumnat de 4t curs del grau
d’Educació Social.
 Dijous 29 de juny assistència juntament amb presidència al Seminari de
pràctiques de 4t curs del grau d’Educació Social de la UIB.
 Divendres 10 de novembre assistència conjuntament amb presidència a la
reunió amb les responsables dels estudis del Grau d’Educació Social de la
UIB.
 Dilluns 20 de novembre reunió amb presidència per preparar la presentació
del Seminari de Pràctiques del grau d’Educació Social de la UIB.
 Dijous 23 de novembre presentació del CEESIB a l’alumnat del Grau
d’Educació Social de la UIB.

8. VOCALIA ÀMBITS I INTERVENCIÓ.
-

Activitats realitzades:

Contacte amb els grups de feina per a exercir de pont entre la junta i els grups de
feina dels diferents àmbits.
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Grup de policies tutors – educadores -

Activitats realitzades:

socials

Vocalia

ha

iniciat

contactes

per

reactivar l’activitat del grup, i fer de
pont entre la junta de govern i el grup.
Grup

d’elaboració

protocol/manual

d’un -

d’intervenció

Activitats realitzades:
Vocalia

ha

iniciat

contactes

per

socioeducativa als Serveis Socials

reactivar l’activitat del grup, i fer de

d’Atenció Primària.

pont entre la junta de govern i el grup.

Grup de sociosanitari.

-

Activitats realitzades:
Vocalia

ha

iniciat

contactes

per

reactivar l’activitat del grup, i fer de
pont entre la junta de govern i el grup.
Grup d’envelliment actiu.

-

Activitats realitzades:



Dilluns 16 de gener reunió del grup de
l’Observatori de Majors de l’IMAS
encarregat de realitzar un article per
l’Anuari de l’Envelliment 2017.



Dilluns 13 de febrer participació a la
reunió de la comissió de treball de
promoció

de

l’autonomia

de

l’Observatori de Majors de l’IMAS.


Participació, mitjançant referents, en
les diferents vocalies i comissions del
CGCEES.
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9. VOCALIA SITUACIÓ PROFESSIONAL.
- Activitats realitzades:
Reunions internes de presidència:


Dijous 11 de maig reunió amb una col·legiada per realitzar una supervisió
professional.



Dilluns 5 de juny reunió amb una col·legiada per parlar de condicions
laborals.



Dimecres 28 de juny reunió amb un col·legiat per parlar de les condicions
laborals.



Dilluns 7 d’agost reunió amb una col·legiada per parlar i revisar les seves
funcions com a educadora social.

Reunions externes presidència:
 Dijous 20 d’abril reunió amb una representant de l’Ajuntament de Marratxí
per parlar de la figura de l’educador/a social als Serveis Socials municipals.

10. COMISSIÓ D’ÈTICA I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL.
- Activitats realitzades:


La comissió d’ètica i deontologia professional del CEESIB s’ha reunit els
següents dies: 27 de març, 24 d’abril, 16 de maig, 13 de juny, 19 d’octubre i 4 de
desembre.



Dissabte 11 de novembre membres de la comissió d’ètica i deontologia
professional del CEESIB van viatjar a Madrid per assistir a la III Trobada
Deontològica Estatal d'Educació Social.
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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.

-

“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.

-

Espai TCI Mallorca i Eivissa: descompte d'un 15% en la formació de
Teràpia Corporal Integrativa, el grup setmanal de Teràpia Corporal
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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,
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.
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-

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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