
 
 

 

LÍNIES DE TREBALL COEESCV – 2016 

Els plans de treball se solen realitzar per a una legislatura de 4 anys, però com que el 

COEESCV contempla en els seus Estatuts legislatures de 2 anys, entenem que les línies 

de treball que aprovàrem en l’anterior assemblea tenen continuïtat. 

  

1. Consolidar l’organització del Col·legi professional 

1.1. Ajustar els objectius del Col·legi a la nova Llei de serveis i col·legis professionals. 
Reestructuració de l’organització interna del COEESCV amb la consolidació del 
Programa de Gestió Integral de la Secretaria (GIS). 
  
1.2. Dinamitzar i potenciar el treball de les àrees i seccions professionals ja existents i 
donar suport a la creació de noves seccions i comissions. Refermar el document de 
protocol de documentació i funcionament intern de les SP. Fomentar el treball 
coordinat entre seccions. Potenciar la participació de les SP en els diferents territoris 
en la mesura de les seues possibilitats.  
  
1.3. Ampliar, donar a conéixer i afavorir l’ús de la cartera de serveis per a totes les 
persones col·legiades. Rendibilitzar les possibilitats de la finestreta única i del nou 
Programa de Gestió Integral de la Secretaria (GIS). 
  
1.4. Fomentar accions encaminades a la col·legiació i a la figura d’Amigues i Amics del 
Col·legi. Desenvolupament del Pla d’Acció Col·legial. 
  
1.5. Generar un grup de persones expertes o figura sènior en educació social a fi de fer 
propostes que milloren l’activitat professional. 
  

2. Promoure una delegació del COEESCV a Alacant i una altra a Castelló 

2.1. Propiciar l’acostament del COEESCV a educadors i educadores socials i persones 
interessades en l’educació social en general, a través de les delegacions. 
 
2.2. Potenciar la participació de les col·legiades i els col·legiats en els diferents 
territoris. 
  

3. Promoció i defensa de l’educació social 

3.1. Millora de les possibilitats informàtiques del web i de les xarxes socials del 
COEESCV. 
  
3.2. Mantenir el contacte amb les institucions públiques i privades per a la 
representació, promoció i defensa de la professió. 
  
3.3. Defensa per la via administrativa i judicial de la professió. 



 
 

 

  
3.4. Establir i desenvolupar convenis i acords de col·laboració amb universitats per a 
acostar l’activitat professional a l’àmbit acadèmic de l’educació social. 
 
3.5. Establir llaços de col·laboració amb associacions, les ONG i sindicats que treballen 
en àmbits d’intervenció relacionats amb la nostra activitat i consolidar les ja existents. 
  
3.6. Continuar la promoció d’Amigues i Amics del Col·legi entre estudiants i 
professionals del sector i incentivar la seua participació. 
  
3.7. Promocionar, difondre i estimular la participació de la figura sènior dins del 
Col·legi. 
 
3.8. Mantenir l’edició del butlletí informatiu del COEESCV. 
  
  
4. Àmbits de l’educació social i ocupació 

4.1. Promoure el COEESCV com a agent per a la formació, assessorament i creació 
d’ocupació d’educadors i educadores socials. 
  
4.2. Estudiar la viabilitat per a la creació d’una fundació per a la promoció de l’educació 
social a la Comunitat Valenciana. 
  
4.3. Atendre i desenvolupar els nous àmbits d’actuació de l’educació social. 
  
4.4. Estimular i incentivar l’emprenedoria laboral. 
  
4.5. Estudiar la creació de línies de col·laboració professional amb entitats afins a 
l’educació social en l’àmbit local, nacional i internacional. 
  
4.6. Desenvolupar el contacte i establir convenis amb institucions i empreses, a fi de 
promocionar l’ocupació d’educadores i educadors socials.  
  

5. Estudi, investigació i formació 

5.1. Crear i participar en espais de reflexió professional. Donar continuïtat a les 
col·laboracions d’investigació existents. 
  
5.2. Potenciar la labor documental i d’investigació de les àrees i seccions professionals. 
  
5.3. Potenciar el servei de la biblioteca i impulsar la creació d’una biblioteca digital. 
  
5.4. Promoure les experiències de l’educació social en l’àmbit judicial: mediació, 
peritatge, etc. 
  



 
 

 

5.5. Promoure l’edició de la revista Espai Social en versió digital. 
 
5.6. Establir línies de treball conjuntes sobre aspectes formatius amb les universitats i 
entitats relacionades amb l’estudi i la investigació. Donar continuïtat a les ja existents. 
  
5.7. Elaborar el Pla de Formació del COEESCV 2016-2017. 
  
5.8. Iniciar un estudi sobre el perfil de la persona col·legiada del COEESCV com a 
antesala d’un estudi més ampli sobre el perfil de l’educador i educadora social a la 
Comunitat Valenciana. 
  
5.9. Contactar i vincular experiències de bones pràctiques professionals i acadèmiques.  
  
6. Participació en l’associacionisme estatal i internacional 

6.1. Participar activament en els encàrrecs derivats de la Junta de Govern del Consell 
General de Col·legis. 
  
6.2. Participació i suport en les vocalies i àrees de treball del Consell General de 
Col·legis: Situació Sociolaboral, Formació Universitària i Internacional, Mesures 
Judicials, Comissió de Comunicació.  
  
6.3. Estimular vies d’intercanvi d’experiències formatives i laborals en l’àmbit 
internacional. 
  
6.4. Col·laboració amb l’organització del pròxim Congrés Estatal d’Educació Social. 
  

7. Promoure la qualitat i l’ètica professional 

7.1. Continuar els treballs de la Comissió d’Ètica dins del mateix COEESCV i 
desenvolupar els compromisos de la I Trobada Nacional d’Ètica i Deontologia. 
  
7.2. Difondre i debatre tots aquells aspectes relacionats amb l’ètica, codi deontològic i 
bones pràctiques professionals. Constituir un grup de treball sobre ètica. 
  
7.3. Estimular els serveis de qualitat i supervisió professional. 
  
7.4. Revisar la Guia Ètica del COEESCV com a referència de compromisos i deures del 
nostre Col·legi, en tant que organització professional, i contrastar amb els documents 
que està treballant la Unió Professional com a referència per als col·legis professionals. 
  

 
     València, 9 d’abril de 2016 


