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Us presentem la memòria anual del Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de 
la Comunitat Valenciana (d’ara en avant COEESCV) a fi de complir el que estableix 
l’article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals. 

 

1. SERVEIS I QUOTES COL·LEGIALS 

Els serveis que presta el Col·legi són, entre d’altres: 

 Atenció i informació col·legial en les llengües cooficials 

 Borsa d’ocupació 

 Assessoria jurídica 

 Promoció, visibilització i defensa de la professió 

 Supervisió i assessorament per a les bones pràctiques professionals 

 Assegurança de responsabilitat civil 

 Compulsa de documentació 

 Pàgina web. Xarxes socials 

 Comissions de treball i seccions professionals 

 Publicacions: revista Espai Social i butlletins informatius 

 Estudis d’investigació 

 Formació: jornades professionals, cursos formatius, amb preus reduïts per a 

col·legiats i col·legiades 

 Altres activitats: debats, seminaris, conferències, etc., gratuïtes per a 

col·legiades i col·legiats 

 Biblioteca i fons documental 

 Sala d’exposicions i reunions amb servei internet wifi 

 Acords de col·laboració amb entitats per a descomptes i bonificacions en 

formació i altres serveis 

 

L’any 2016 no s’ha aplicat cap increment a les quotes col·legials aprovades en 
l’Assemblea Ordinària de març de 2008, de manera que són les següents: 

 

 Quota de sol·licitud d’inscripció -      5 € 

 Quota d’alta    -    90 € 

 Quota anual (bonificació 10%)  -  114 € 

 Quota semestral    -    63 € 

 Quota semestral desocupats/ades -    31,50 € 

 Quota anual jubilat/ada  -    40 € 

 Quota anual Amigues/ics del Col·legi  -    40 € 
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Durant aquest exercici s’ha limitat la campanya de gratuïtat de taxa d’alta 
exclusivament per a les persones titulades l’any en curs, la qual cosa es va decidir 
basant-se en dos arguments principals: 

 Aquest col·lectiu té, generalment, menors ingressos i taxa d’ocupació, a més 
d’haver hagut de fer l’esforç d’abonar les taxes d’expedició del títol. 

 Si generalitzem les campanyes de gratuïtat de l’alta, aquestes perdrien 
efectivitat. 

La campanya concreta que es va dur a terme del 16 d’octubre al 30 de desembre va 
tenir les condicions especials següents: 

 Taxa d’alta i inscripció gratuïta 

 Quota per a 2016:  

o Altes noves: 15 € 

o Amics/Amigues: 0 €, a més de gaudir d’una beca d’inscripció a un curs 
dels que s’ofereixen 

Durant el període en què va estar vigent es van donar d’alta 25 persones, 13 de les 
quals es van acollir a la promoció. Açò suposa un augment de la mitjana mensual 
d’altes, que va arribar a la xifra de 7,08 altes mensuals durant aquest període, mentre 
que la resta de l’any va ser de 6,39. 

 

2. PROCEDIMENTS INFORMATIUS I SANCIONADORS EN FASE D’INSTRUCCIÓ 

El procediment que segueix el Col·legi davant d’una denúncia o queixa és el següent: 
convocar a la Comissió d’Ètica, que està composta per la Comissió Permanent, i obrir 
un expedient contradictori. Se cita la persona denunciada per a informar-la sobre la 
queixa o denúncia presentada, se li aporta la documentació que s’ha presentat en 
contra seua i se li demana que realitze al·legacions en un termini determinat. Una 
vegada revisades aquestes al·legacions pel Comité d’Ètica i després del contacte amb 
l’entitat en què presta els serveis la persona denunciada, se cita la persona denunciant, 
es contrasta la informació i se li demanen aclariments sobre els assumptes que no 
hagen quedat del tot aclarits en la denúncia. 

Amb tota la informació demanada, el Comité d’Ètica es reuneix i eleva a la Junta de 
Govern la decisió adoptada, que es comunica formalment tant a la persona denunciant 
com a la denunciada. 

L’any 2016 la Comissió d’Ètica ha tingut actuacions en els procediments següents: 

a) S’ha arxivat un expedient contradictori obert el 2015 per la denúncia presentada 
contra una persona col·legiada que presta els serveis en un Punt de Trobada Familiar 
de València, per una persona usuària del servei. Una vegada aportades per ambdues 
parts les al·legacions corresponents, la Comissió d’Ètica va elevar a la Junta de Govern 
del COEESCV la decisió d’arxiu d’aquest expedient. L’arxiu es va ratificar per aquesta 
Junta de Govern amb data 9 de febrer de 2016 i es va comunicar a les parts. Davant 
d’aquesta desestimació, la persona denunciant va presentar un recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat, per no estar d’acord amb la resolució del COEESCV. 
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En la part d’aquesta memòria corresponent a l’Assessoria Jurídica (defensa del 
COEESCV en via jurisdiccional), ressenyem aquest contenciós, que ens va ser comunicat 
pel Jutjat el 9 de març de 2016.  

b) S’ha obert un expedient contradictori per la denúncia a una persona col·legiada, en 
la qual se sol·licita la seua inhabilitació per suposades males pràctiques professionals, 
com a responsable d’un servei. La denúncia arriba per part d’un exusuari del servei 
esmentat. La Comissió d’Ètica ha mantingut una reunió amb les parts interessades i 
s’ha sol·licitat documentació a la part denunciant que justifique la inhabilitació 
professional com a educador/a social de la persona denunciada. La persona denunciant 
no ha aportat cap nova documentació, per la qual cosa es proposa l’arxiu d’aquest 
expedient. 
 
3. REPRESENTACIÓ I DEFENSA DE LA PROFESSIÓ 
 
Una part important del pressupost es destina a l’Assessoria Jurídica, perquè les 
persones que conformem el COEESCV tinguen aquest servei per a qualsevol tema que 
els puga sorgir. La quantia anual el 2016 ha sigut de 553,03 €. Cal destacar 
l’optimització de recursos i l’aprofitament d’un llistat de preguntes freqüents que ha 
esmenat molts dubtes puntuals de col·legiats i col·legiades. Ha descendit el nombre de 
contenciosos perquè les gestions emmarcades en una actuació més pedagògica i fent 
ús de la trajectòria de contenciosos guanyats pel COEESCV, ens ha permés l’estalvi i 
l’esmena de situacions contràries als interessos del nostre col·lectiu. 
 
Hem mantingut contacte durant 2016 amb diferents entitats locals, que han oferit 
places d’Educació Social, per a informar-les sobre els requisits que han de complir les 
persones aspirants a aquestes places, així com la nostra inclusió en les places de 
tècnic/a d’Igualtat, perquè es tinguen en compte en les bases de les convocatòries: 
 

- Requena 
- Sagunt 
- Benidorm 
- el Puig de Santa Maria 
- Guadassuar 
- Monòver 
- Benissa 
- Turís 
- Paiporta 
 

 
Arran d’aquests contactes, se’ns ha demanat formar part del Tribunal d’oposicions de la 
plaça d’educador/a social de l’Ajuntament del Puig de Santa Maria, del qual van formar 
part dos membres del COEESCV, un dels quals va presidir el Tribunal. 
 
També hem enviat escrits a alguns ajuntaments, com el de Xàbia o Requena, per la 
implantació en els seus municipis del Programa Agent tutor, perquè des del COEESCV 
considerem que les funcions que exerceixen en aquest programa els agents de la 
Policia Local en els centres escolars són pròpies de l’educació social. 



6 

 

 
3.1. ASSESSORIA JURÍDICA 
 
3.1.1. RECURSOS 

La situació actual dels recursos interposats contra resolucions d’ajuntaments i 
diputacions per llocs de treball que no s’ajusten al que des del COEESCV s’entén que 
han de ser places reservades per a l’educació social, és la següent: 

 Recursos contenciosos administratius 
 

- Diputació d’Alacant - recurs contra les bases de la convocatòria d’educador/a 
social en exigir estar en possessió de la diplomatura en Magisteri, Educació Social, 
Treball Social o equivalent. Es va formalitzar la demanda en data 14 de juny de 2011 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 d’Alacant. Amb data 28 de 
març de 2014 es va dictar la Sentència número 143/2014, per la qual es 
desestimava el nostre recurs. S’ha interposat recurs d’apel·lació davant del Tribunal 
Superior de Justícia de València, que es troba pendent de resolució. Amb data 31 
de juliol, el Jutjat d’Alacant va dictar una providència per la qual remetia les 
interlocutòries al TSJ amb personació en el termini de 30 dies. Amb data 2 de gener 
de 2015, el TSJ va dictar diligència d’ordenació i es van considerar rebudes les 
interlocutòries. S’ha assenyalat com a data per a la seua votació i decisió el 24 de 
gener de 2017.  

 

- Ajuntament de Villena – recurs contra les bases de la convocatòria d’educador/a 
familiar. El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 d’Alacant dicta sentència el 
25/10/2010, segons la qual es declara nul l’acte de l’Ajuntament. Per sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de data 29 d’abril de 2013, 
es confirma la sentència del Jutjat. Amb data 23 de desembre de 2013, per part de 
l’educadora contractada en aquesta convocatòria, R. D. A., es formula sol·licitud de 
nul·litat de sentència, que és admesa pel Tribunal Superior de Justícia, el qual 
declara nul·les les dues sentències i retrotrau el procediment de manera que 
l’educadora puga contestar a la nostra demanda. Celebrada vista oral, el Jutjat 
Contenciós número 1 d’Alacant dicta sentència, de data 24 d’octubre de 2014, en la 
qual estima la nostra demanda. Rocío Domínguez ha interposat recurs d’apel·lació. 
L’Ajuntament de Villena no ha presentat cap recurs dins de termini i s’ha dictat 
decret amb la qual cosa ha caducat el seu dret a efectuar-ho. S’ha assenyalat com a 
data per a la seua votació i decisió el 10 de gener de 2017. 
 
 
 Recursos administratius 
En aquest exercici no s’han presentat recursos de reposició, ja que les gestions 

realitzades pel COEESCV amb les entitats locals, ja comentades en l’apartat 

anterior, han propiciat la modificació de les bases de les ofertes d’ocupació pública. 
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3.1.2. QÜESTIONS PLANTEJADES A L’ASSESSORIA JURÍDICA PER PART DEL COEESCV I 

PERSONES COL·LEGIADES 

OBJECTE DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA 

L’Assessoria Jurídica és el servei al qual s’atribueix, sota la dependència de la Junta de 

Govern del Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat 

Valenciana, les funcions d’assessorament en dret als òrgans de govern i de gestió, així 

com la representació i defensa en judici d’aquell, si així se li encomana.  

El servei comprén també les funcions d’assessorament en dret als mateixos col·legiats, 

quan així ho requerisquen al COEESCV i aquest trasllade la consulta a l’Assessoria 

Jurídica. 

Les tasques principals que desenvolupa són les següents: 

a) Emetre els informes de legalitat i conveniència sobre els contractes i convenis que 

subscriga el COEESCV 

b) Emetre els informes generals que requerisca la Junta de Govern 

c) Participar i informar sobre les propostes de resolució de qüestions sotmeses al 

COEESCV 

d) Representar i defendre el COEESCV davant dels jutjats i tribunals de qualsevol 

jurisdicció 

e) L’assessorament i gestió laboral en relació amb els recursos humans del COEESCV 

f) L’assessorament fiscal i comptable 

 

1) CONSULTES DE COL·LEGIATS 

L’any 2016 el nombre d’informes emesos per l’Assessoria Jurídica a l’efecte de 

respondre a les qüestions plantejades per les persones col·legiades ascendeix a set, la 

qual cosa mostra un augment respecte a anys anteriors.  

La distribució, segons el tipus d’informe, es reflecteix a continuació: 

 

1.1) Qüestions de caràcter laboral i funcionarial 

Les consultes realitzades en aquest àmbit han sigut realitzades pràcticament en la seua 

totalitat per les persones col·legiades. Poden relacionar-se les categories de consultes 

següents: 

a) Conflicte en la interpretació de clàusules contractuals. Amortització de lloc 
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b) Determinació de normativa aplicable en cas de conflicte entre treballador/a i 

empresa 

c) Delimitació de tasques que ha de desenvolupar un/a educador/a social  

e) Amortització per part d’entitats locals de llocs d’educador/a social: assumpció 

d’aquests per la mateixa entitat, amb càrrec a subvenció d’altres administracions. 

Conseqüències de caràcter laboral per als treballadors/es que prestaven el seu treball 

per a l’Administració local 

f) Permís retribuït per ingrés hospitalari de familiars per afinitat  

 

1.2) Qüestions de caràcter jurídic i administratiu 

a) Revisió i emissió d’informes jurídics sobre l’adequació a la legalitat vigent de 

sol·licituds presentades per educadors/es socials d’entitats locals, tot exigint el canvi de 

categoria professional del lloc de treball, perquè passe del subgrup C1 al subgrup A2, 

en la relació de llocs de treball (RLT) 

b) Concurrència a concurs oposició. Borsa de treball 

c) Baremació en oposicions. Conveniència de presentar al·legacions en relació amb 

mèrits no tinguts en compte pel tribunal qualificador 

d) Validesa de títols en relació amb els requisits exigits en les ordres de convocatòria de 

subvencions 

 

1.3) Qüestions de caràcter jurídic i fiscal 

Les qüestions plantejades sobre aquest assumpte han sigut formulades, eminentment, 

pel mateix COEESCV. En la mesura en què es tracta de qüestions de caràcter intern, 

pròpies de l’administració d’aquest, no es fa menció del seu contingut i es consideren 

les respostes facilitades les derivades del contracte de prestació de serveis en l’àmbit 

fiscal i comptable. 

 

1.4) Qüestions relacionades amb l’exercici de la professió 

a) Intervenció en procediment contradictori desenvolupat per la Comissió Permanent i 

d’Ètica, en relació amb l’actuació d’una persona col·legiada, instada per una usuària 

b) Funcions dels educadors i educadores socials 

c) Valor jurídic dels informes dels educadors i educadores socials 
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d) Valor jurídic de l’habilitació per a l’exercici professional 

  

2) DEFENSA DEL COEESCV EN VIA JURISDICCIONAL 

En data 9 de març de 2016, el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de València va 

notificar al COEESCV la interposició per part d’una usuària d’un recurs contenciós 

administratiu contra la resolució dictada pel COEESCV, en el si de l’expedient 

contradictori número 003/15, dictada en data 2 de febrer de 2016.  

Les actuacions realitzades l’any 2016, en el si del procediment esmentat, han consistit 

en la conformació de l’expedient administratiu per a la seua remissió al Jutjat, la 

presentació d’al·legacions prèvies després de rebre l’escrit de demanda i, finalment, la 

contestació a la demanda. El procediment esmentat se substancia sota el procediment 

ordinari número 71/2016, i es preveu que es dicte sentència dins del primer semestre 

de l’any 2017. 

Queden excloses de les actuacions indicades en aquest informe totes aquelles que 

s’hagen considerat annexes o concordants amb els serveis contractats pel COEESCV, no 

relacionades en els punts anteriors. 

 

3.2. PROCESSOS PARTICIPATIUS EN DEFENSA DE LA PROFESSIÓ 

 

Des del COEESCV hem presentat el 2016 al·legacions i propostes de modificació a 

diversos avantprojectes de llei i plans, en defensa de la nostra figura professional i de la 

ciutadania: 

- AL de serveis socials 

- AL de renda valenciana d’inclusió 

- Pla valencià d’inclusió i cohesió social 

 

4. CONSULTES A LA JUNTA DE GOVERN 
 
La Junta de Govern ha atés multitud de consultes i peticions de col·legiats i 
col·legiades, estudiants, particulars i entitats tant públiques com privades, de diversa 
índole i de les quals destaquem les següents: 

 Sol·licituds d’ajuda i suport formal del COEESCV a fi de regular situacions 
professionals anòmales i de reclassificació al grup A2 

 Sol·licituds d’informació sobre les funcions d’educadores i educadors socials en 
diferents àmbits 

 Consultes sobre la realització i firma d’informes socials 
 Sol·licituds d’orientació en qüestions formatives, acadèmiques i d’exercici 

professional 
 Sol·licitud d’aval d’associacions a projectes 
 Sol·licitud de suport a treballar en xarxa 
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5. NOMBRE DE PERSONES COL·LEGIADES 
 

El nombre de persones col·legiades el 31 de desembre de 2016 era de 851, la qual 

cosa suposa un increment del 5,45% respecte de l’any anterior.  

En aquest exercici hem enregistrat 80 altes, entre les quals s’inclouen 7 

reincorporacions. Encara que aquesta xifra és menor que les 92 altes de l’any 2015, és 

una xifra positiva, tenint en compte que, segons es reflecteix en l’apartat corresponent 

a les quotes, no va haver-hi una campanya de col·legiació gratuïta generalitzada com la 

que es va dur a terme en el passat exercici. 

De les persones que han sol·licitat l’alta, 66 són titulades en Educació Social, la qual 

cosa representa un 82,5% del total d’altes de l’any 2016. 

Durant el mes de desembre, 89 persones col·legiades han justificat situació de 

desocupació, la qual cosa representa un 10,46% del total de persones col·legiades. 

Quant a les baixes, el total ascendeix a 59, un 15% menys que en el passat exercici, que 

en van ser 69. D’aquestes, 18 s’han produït aplicant l’article 14 dels nostres Estatuts, 

pel qual causen baixa les persones col·legiades que deixen d’abonar les quotes 

col·legials per un període superior a 12 mesos, i unes altres 7 han sigut baixes 

deutores. En la resta de casos, els motius adduïts per a sol·licitar la baixa han sigut els 

següents: 

 2 per jubilació 

 3 per motius econòmics 

 4 per trasllat d’expedient 

 23 perquè no exerceixen 

 2 per altres motius 
 

Cal destacar que, tal com es va acordar en l’Assemblea de 2015, hi ha un protocol per a 
facilitar la permanència i estudiar la casuística de forma individual per a facilitar la 
situació de la persona col·legiada.  

 

6. ACCIONS FORMATIVES REALITZADES DURANT L’EXERCICI 2016 

Durant l’any 2016 s’han dut a terme les accions formatives següents: 

 
6.1. CURS TALLER PRÀCTIC DE MEDIACIÓ 
 
Des del COEESCV hem organitzat un taller pràctic de 35 hores en mediació. Aquesta 
formació equival a les hores pràctiques obligatòries indicades en el RD 980/2013 i és 
complementària a altres formacions realitzades amb anterioritat. El curs es va iniciar 
l’11 de desembre de 2015 i va finalitzar el 15 de gener de 2016; es va realitzar a la 
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Universitat Politècnica de València. La jornada de clausura del curs, amb el lliurament 
dels diplomes a l’alumnat, es va celebrar en la seu del COEESCV. 
 

6.2. CURS DE MEDIACIÓ ESCOLAR 

El Curs de mediació escolar es va realitzar a la seu del COEESCV, amb una duració de 45 
hores (30 de presencials i 15 en línia). Es va iniciar el 20 de maig i va finalitzar el 4 de 
juny. Es van matricular 15 alumnes. La valoració del curs i del professorat va ser molt 
positiva. 

Aquest mateix curs es va oferir a Alacant per a la seua realització a l’abril i maig, i 
posteriorment el mes de novembre, i va haver de ser anul·lat en les dues ocasions per 
l’escàs nombre de matrícules. 

 

6.3. CURS: L’EDUCADOR I L’EDUCADORA SOCIAL EN CENTRES PENITENCIARIS I EN EL 
SISTEMA JUDICIAL 

El curs es va realitzar a la seu del COEESCV, amb una duració de 25 hores presencials, 
del 14 al 27 d’octubre. Es van matricular 23 alumnes. És la primera vegada que el 
COEESCV ofereix un curs sobre l’àmbit de presons i tant l’acollida com la valoració del 
curs i del professorat va ser molt positiva. 

 

6.4. CURS: PAUTES EDUCATIVES PER A LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

El curs es va realitzar al Centre Associat de la UNED de Vila-real (Castelló), amb una 

duració de 20 hores presencials, del 19 d’octubre al 2 de novembre. Es van matricular 8 

alumnes, que van valorar positivament el curs i la docent. 

 

6.5. CICLE DE TALLERS D’OCUPACIÓ TEÒRICS I PRÀCTICS 

L’Àrea d’Ocupació del COEESCV va organitzar, amb la col·laboració de l’Oficina Impulsa 
Jove de l’Ajuntament de València, un cicle gratuït de tallers d’ocupació teòrics i pràctics 
sota el lema "No te pases los lunes al sol y vente a nuestro Ciclo de Empleo”. 

Objectiu principal d’aquest cicle: dotar d’eines i recursos per a la recerca d’ocupació. 
Les persones destinatàries eren col·legiades i amigues del COEESCV, 
prioritàriament menors de 35 anys i en situació de desocupació. 

Els tallers es van dur a terme a la seu del COEESCV els dilluns, des de l’1 de febrer fins a 
l’11 de maig de 2016. 

Sessions dels tallers: 
 Estableix el teu objectiu professional 
 Com conéixer i influir positivament sobre les persones 
 Autocandidatura d’èxit 
 Crea el teu perfil en Linkedin i trau-li partit 
 Supera una entrevista d’ocupació 
 Supera una dinàmica de grup 
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 Infoday. Forma’t mentre busques treball 
 Gestió del temps per a la recerca d’ocupació 
 Autoestima per a la recerca d’ocupació 

 
 
6.6. TALLER: UTILITZACIÓ DEL LLENGUATGE I IMATGE NO SEXISTA EN LA PROFESSIÓ 
D’EDUCACIÓ SOCIAL 

El 26 d’abril es va realitzar en la seu del COEESCV aquest taller impartit per la 
coordinadora de la Secció Professional d’Igualtat del COEESCV. Al curs van assistir 
col·legiats/ades, membres de la Junta de Govern i el personal del COEESCV. 

Quan parlem de la utilització del llenguatge o imatge no sexista no sols ens referim al 
que escrivim, també al que expressem verbalment i inclús al nostre llenguatge no 
verbal. En la nostra professió, hem de tenir especial atenció en aquest sentit; ja que, la 
seua inclusió garanteix que la intervenció socioeducativa implementada tinga la 
perspectiva de gènere i igualtat que hem de garantir com a agents socials.  

 

 

6.7. III TROBADA INTERNACIONAL CIBERANIMACIÓ 2016 

El 5 de març es va celebrar en la seu del COEESCV la III Trobada Internacional 

Ciberanimació 2016, sota el lema: “Moviments socials, acció sociocultural i canvi 

social”.  

Organitzada per la revista digital http://quadernsanimacio.net, Auca Projectes 

Educatius i el node valencià de la RIA (Xarxa Iberoamericana d’Animació Sociocultural, 

per a intercanviar experiències al voltant d’aquesta acció col·laborativa d’apoderament 

i canvi social. La ciberanimació se’ns presenta com la pràctica de l’animació 

sociocultural en la societat digital. L’objectiu és analitzar les dinàmiques de canvi social i 

el paper de líders i agents mediadors en els moviments socials que treballen pel canvi i 

la democràcia en la societat. 

Es va realitzar un debat sobre “La Xarxa, els moviments socials i les dinàmiques 
d’horitzontalitat i lideratge”, posteriorment es van presentar experiències i, finalment, 
es va realitzar un debat i una anàlisi crítica al voltant dels tres eixos temàtics. 

 

6.8. VIDEOFÒRUM. EDUCACIÓ SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIU 

El 27 de juny va tenir lloc un videofòrum sobre la importància de l’educadora i 

l’educador social en el sistema educatiu, organitzat per la Secció Professional de 

Sistema Educatiu. 
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6.9. VIDEOFÒRUM. SETMANA PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Amb motiu de la Setmana per a l’Eliminació de la Violència de Gènere, la Secció 

Professional d’Igualtat del COEESCV va organitzar el 23 de novembre el Videofòrum 

"Propietat privada". Després de la projecció del curtmetratge es va realitzar un 

col·loqui sobre la naturalització social de la violència psicològica de gènere i les seues 

conseqüències. 

 

6.10. CAFÉ COL·LOQUI “OCUPACIÓ EN DIVERSITAT FUNCIONAL” 

La Secció Professional de Diversitat Funcional va organitzar el 15 de juny el café 

col·loqui “Ocupació en diversitat funcional”. 

 

6.11. ALTRES CURSOS OFERITS  

Durant l’any 2016 també es van oferir a Alacant els cursos “Introducció a la intervenció 

socioeducativa en acolliment familiar” i “Mediació escolar”, que van haver d’anul·lar-se 

per falta de matrícules. 

 

6.12. PARTICIPACIÓ EN LES CLASSES D’EDUCACIÓ SOCIAL 

 

L’any 2016 hem continuat col·laborant amb la Facultat de Filosofia i Ciències de 

l’Educació, participant els dies 15 i 16 de desembre en l’assignatura d’Educació Social 

Comparada, adreçada a estudiants de 2n del Grau en Educació Social, a petició de la 

professora de l’assignatura. 
 

Programa d’acostament al món professional 

L’any 2016 hem dut a terme en dues ocasions, a l’abril i al novembre, el Programa 

d’acostament al món professional, adreçat a estudiants de grau en Educació Social i 

als/les col·legiats/ades i Amics del COEESCV. Aquesta activitat està organitzada pel 

COEESCV en col·laboració amb la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. 

Per a l’edició del mes d’abril, el COEESCV va traure una beca per a col·legiats/ades en 

desocupació per a coordinar les visites formatives a entitats i/o centres per a donar a 

conéixer la realitat professional dels/les educadors/es socials en els àmbits de menor, 

dona, presó i adults. 
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En l’edició de novembre, les mateixes es van dur a terme des del mateix COEESCV i es 

van realitzar 5 visites a les entitats següents Casa Don Bosco, Ymca, Associació Alanna, 

Casa de la Caritat i Associació Àmbit, per a mostrar els àmbits de menor, dona, presó, 

adults i inserció laboral. 

En les dues edicions, l’alumnat beneficiari d’aquest Programa han sigut els/les 

estudiants de 1r del grau d’Educació Social de la Universitat de València. 

 

7. CONVENIS I ACORDS DE COL·LABORACIÓ  

Durant l’any 2016 s’han subscrit els següents convenis de col·laboració que s’afigen als 
ja existents: 

 Conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, el Consell General del Poder Judicial, l’Ajuntament 
de València i els COEESCV oficials d’advocats, psicòlegs, diplomats en Treball Social i 
educadors i educadores socials, per a la continuïtat i desenvolupament del servei 
Punt de Trobada Familiar de València.  

 Conveni de col·laboració entre el Consell General del Poder Judicial, la Conselleria 
de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques 
de la Generalitat, la Fundació FAVIDE, la Universitat de València, la Fiscalia 
Provincial de València, el Col·legi d’Advocats de València, el Col·legi Oficial de 
Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, Col·legi de Criminòlegs de la Comunitat 
Valenciana, el Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat 
Valenciana i el Consell Valencià de Col·legis de Procuradors, per al 
desenvolupament d’un projecte pilot de mediació penal intrajudicial a la ciutat de 
València. 

 Conveni amb l’Aula d’Infància i Adolescència de la Universitat Politècnica de 
València. La finalitat de l’Aula d’Infància i Adolescència és la promoció i 
desenvolupament, des d’un enfocament interdisciplinari, d’activitats de formació i 
de divulgació i transferència del coneixement sobre la infància i l’adolescència. 

 

8. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ EN QUÈ ESTÀ PRESENT EL COEESCV 
 

 Com en anys anteriors, està present com a membre de la Comissió de 
Seguiment del servei Punt de Trobada Familiar de València.  
 

 Per Decret 23/2010, de 22 de gener, del Consell de la Generalitat es va crear 
l’Observatori Permanent de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana, 
òrgan adscrit a la Generalitat amb competències en matèria de família i 
infància. Durant l’any 2016 estem representats en aquest Observatori pels 
col·legis de psicòlegs i de Treball Social. Cada dos anys es produeix el relleu en 
la representació dels col·legis professionals. 
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 És membre de la Unió Professional de València, que agrupa la majoria de 
col·legis professionals, amb la finalitat de coordinar les actuacions en temes 
d’interés comú de les professions titulades valencianes representades en 
l’Associació. 
 

 És membre de l’Aliança en Defensa d’un Sistema Públic de Serveis Socials de 
Qualitat de la Comunitat Valenciana, Cimera Social del País Valencià, Marea 
Taronja i Plataforma en Defensa de la Llei 39/2006 per l’Autonomia Personal i 
Atenció a les Persones en Situació de Dependència. 
 

 El COEESCV va ser membre de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Filosofia i 
Ciències de l’Educació de la Universitat de València fins a la reformulació actual 
de la mateixa.  
 

 El COEESCV forma part de l’Aula d’Infància i Adolescència de la Universitat 
Politècnica de València.  
 

 El COEESCV forma part de la Xarxa per a la Inclusió Social EAPN CV.  
 

 El COEESCV forma part de l’Observatori del Menor i de l’Observatori per a la 
Defensa dels Drets de les Persones en Situació de Vulnerabilitat del Síndic de 
Greuges, i participem activament en el Grup de Treball sobre Violència i 
Assetjament Escolar i en el de la Tutela de Majors d’Edat per l’Administració 
Autonòmica. 
 

 El COEESCV forma part de la Mesa d’Anàlisi de la Llei 7/2012 Integral contra la 
Violència sobre la Dona en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana, del Servei de 
Prevenció de la Violència de Gènere i Atenció a les Víctimes, que pertany a 
l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. En l’actualitat ha 
sigut dissolta. 
 

 Des de novembre d’enguany el COEESCV està integrat en el Consell Municipal 
de Cooperació de València i formem part de la Comissió d’Educació per al 
Desenvolupament. 
 

 
 CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS D’EDUCADORES I EDUCADORS 

SOCIALS (CGCEES) 
 
L’any 2016 hem participat en les tres reunions de la Junta de Govern del CGCEES. En 
l’assemblea general ordinària celebrada el mes d’abril a Sevilla, després de la 
finalització del VII Congrés Estatal d’Educació Social amb el lema “A més Educació 
Social, més ciutadania”, al qual va assistir una gran representació del COEESCV, va 
ser membre del Comité d’Honor la presidenta.  
 
Des del COEESCV hem atés totes les peticions de col·laboració i hem fet les 
aportacions que ha calgut al CGCEES, tant de documentació interna com 
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d’organització d’activitats, com ara el VII Congrés Estatal d’Educació Social, el Dia 
Internacional de l’Educació Social, el concurs de premis Memorial Toni Julià, entre 
d’altres. 
 
 

9. ACTIVITATS RELLEVANTS REALITZADES DURANT L’EXERCICI   
 
9.1. REUNIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

La Junta de Govern del COEESCV s’ha reunit en 29 ocasions en l’exercici 2016: de les 

quals 18 són reunions de la Comissió Permanent.  

 

9.2. BORSA D’ABSENTISME ESCOLAR. PROJECTE  

En aquest sentit, el COEESCV desenvolupa amb l’Ajuntament de València un projecte 

innovador a la ciutat de València, sobre la figura de l’educador/a social en el sistema 

educatiu al barri valencià de la Malva-rosa durant el curs acadèmic 2016/2017. 

Aquest projecte pretén oferir una resposta a les principals necessitats i demandes 

detectades en la investigació i acció realitzada en els centres de la zona. L’objectiu 

principal és millorar la convivència en els centres educatius i prevenir la conflictivitat 

escolar, treballant conjuntament amb els/les professionals de l’etapa de primària dels 

centres escolars del barri de la Malva-rosa. 

A causa de les necessitats especials que trobem al barri de la Malva-rosa (educatives, 

socials, econòmiques etc.), es considera encara més necessària la presència de la figura 

professional. L’estructura tradicional de l’escola resulta ineficaç i precisa una nova 

manera d’establir la relació entre l’educació dins i fora dels centres. 

9.3. CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE L’EDUCACIÓ SOCIAL 

El 15 de novembre va tenir lloc la jornada de celebració del Dia Internacional de 

l’Educació Social a la sala d’actes del Centre Associat de la UNED de Vila-real. 

 La jornada es va iniciar amb la mesa institucional en què va participar Álvaro 

Escorihuela, regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vila-real; M. Rosario 

Andreu, directora de la UNED Vila-real; Pilar López, cap del Departament de 

Serveis Socials de l’Ajuntament de Vila-real, i Norma Gozálvez, presidenta del 

COEESCV. 

 A continuació va tenir lloc la xarrada “El coaching com a ferramenta per a 

l’educació social”, a càrrec de David Peris Delcampo, educador social col·legiat, 

director del màster en Coaching i lideratge de la Universitat de València. 
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Aquesta jornada va propiciar la trobada de col·legiats/ades de la província de Castelló 

amb membres de la Junta de Govern. 

 

9.4. JORNADA DE SERVEIS SOCIALS I PREMIS A L’EXCEL·LÈNCIA PROFESSIONAL 

El 7 de juliol vam organitzar una jornada sobre la figura dels educadors i les educadores 

socials en els Serveis Socials, en la qual va participar, en una taula redona, el 

coordinador de Serveis Socials Generals de l’Ajuntament de València, Ferran Senent, i la 

col·legiada Inma Calabuig, educadora social d’Atenció Primària de Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Gandia. 

En finalitzar la taula redona, es va fer el lliurament dels Premis d’Educació Social a 

l´Excel·lència Professional del COEESCV, que en aquesta primera edició van recaure en 

Antonio Femenía, Francisco Gotzens, Ramón López i Ricard Catalá, sent tots ells un 

referent per a l’educació social, ja que des dels seus respectius àmbits (educatiu, social 

i sindical) han sigut capdavanters dels valors que representa la professió. 

Després d’això va tenir lloc la presentació de la 4a edició del concurs de projectes 

Memorial Toni Julià i va finalitzar la jornada amb el III Acte de benvinguda als/les 

nous/noves col·legiats/ades i amics/gues del Col·legi, amb un vi d’honor. 

 9.5. PRESENTACIÓ DE LA SECCIÓ PROFESSIONAL DE TEATRE I ALTRES EXPRESSIONS 

ARTÍSTIQUES APLICADES 

El dia 2 de març va tenir lloc l’acte de presentació de la Secció Professional de Teatre i 
Altres Expressions Artístiques Aplicades. En primer lloc, es va exposar la fonamentació, 
missió, trajectòria i pla de treball d’aquesta secció professional del COEESCV. A 
continuació es van presentar experiències vinculades a la secció:  

 NAUTILE del Projecte d’arts escèniques de Tarongers AVAPACE (Associació 
Valenciana d’Ajuda a la Paràlisi Cerebral) 

 Grup de Teatre d’ASIEM (Associació per a la Salut Integral del Malalt Mental) 

Per a finalitzar es va realitzar una tertúlia entre les persones assistents. 

9.6. PRESENTACIÓ DE LA SECCIÓ PROFESSIONAL DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL I 

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 

El dia 12 d’abril va tenir lloc l’acte de presentació de la Secció Professional de 

Cooperació i Educació per al Desenvolupament, sota el títol "El futur de la cooperació i 

el perfil de l’educador/a social dins d’aquest àmbit". En l’acte va participar el director 

general de Cooperació y Solidaritat, Federico Buyolo. Entre les persones invitades, vam 

comptar amb la presència de representants de la Universitat de València, de l’àmbit de 

la Cooperació al Desenvolupament i d’UNICEF. 
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Durant l’acte, a més del debat sobre el paper de la nostra figura professional dins 

d’aquesta àrea, es va exposar per part de la coordinadora el funcionament, els 

objectius i forma de participació en aquesta secció professional. 

 

9.7. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ EN ALTRES ACTES I ACTIVITATS 

Durant l’any 2016 el COEESCV ha col·laborat amb distintes entitats i institucions, en 
actes i activitats, amb la participació o assistència a les mateixes de representants del 
COEESCV. Amb aquesta presència es pretén complir amb la línia de treball aprovada en 
l’assemblea anterior (establir relacions institucionals en diferents àmbits), per a 
destacar la potenciació i visibilització de la professió, per això es pot observar un 
augment quantitatiu respecte a anys anteriors: 
 
27 de gener: Assistència a la presentació de l’informe La contribució socioeconòmica 
de les universitats públiques valencianes. Tercer informe del SUPV 
 
8 de febrer: Assistència a la presentació de la col·lecció de llibres de l’Aula d’Infància i 
Adolescència de la UPV 
 
17 de febrer: Assistència a l’acte institucional de lliurament de la Medalla de la 
Universitat de València a Andreu Alfaro, a títol pòstum en el Paranimf de la Universitat 
 
29 de febrer: Participació en l’assemblea ordinària de l’EAPN CV 
 
3 de març: Assistència a la III edició del lliurament de reconeixements DONAiDONA, 
d’EVAP (Associació d’Empresàries i Professionals de València) 
 
9 de març: Participació en la reunió constitutiva del Ple de l’Observatori per a la 
Defensa dels Drets de les Persones en Situació de Vulnerabilitat del Síndic de Greuges 
 
11 d’abril: Assistència a la jornada informativa del Projecte Avalem Joves en la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
 
15 d’abril: Assistència al dinar de celebració del X Aniversari de l’EAPN CV 
 
3 de maig: Participació en la reunió del Ple de l’Observatori del Menor del Síndic de 
Greuges, al Palau de les Corts 
 
3 de maig: Assistència a la Gala dels Premis a l’Excel·lència d’Unió Professional de 
València 
 
14 i 15 de maig: Participació en els actes de celebració del Dia Internacional de la 
Família, de la Diputació d’Alacant 
 
18, 19 i 20 de maig: Participació en el Seminari Internacional El poder d’actuar de la 
Xarxa d’Educadors/es Socials d’Europa (Educ-Europe), organitzat per la Fundació Amigó  
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24 de maig: Participació en la reunió del Ple de l’Observatori de la Vulnerabilitat del 
Síndic de Greuges 
 
1 de juny: Participació en la sessió constitutiva de la mesa per a l’anàlisi de la Llei 
7/2012, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana 
 
7 de juny: Assistència a la reunió constitutiva del Grup de treball sobre Violència i 
Assetjament Escolar del Síndic de Greuges 
 
16 de juny: Assistència a la I Jornada Bon Tracte i Atenció Integral Centrada en la 
Persona, de la Fundació Pilares 
 
21 de juny: Assistència a la Jornada Càtedres d’Empresa de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) 
 
6 de setembre: Participació en la reunió del Grup de Treball d’Assetjament i 
Ciberassetjament del Síndic de Greuges 
 
14 de setembre: Participació en la reunió del Ple de l’Observatori del Menor del Síndic 
de Greuges 
 
15 de setembre: Participació en la reunió de la Comissió de Seguiment del Projecte 
pilot de Mediació Penal Intrajudicial de la ciutat de València 
 
29 de setembre: Assistència al lliurament de premis del XV Certamen de Narrativa 8 de 
Març, en el Saló de Vidre de l’Ajuntament de València 
 
4 d’octubre: Participació en la reunió de la Comissió de treball sobre l’Exercici de la 
Tutela de Persones Majors d’Edat per l’Administració Autonòmica Valenciana, del Síndic 
de Greuges 
 
4 d’octubre: Assistència a la inauguració del Centre de Dia d’Aldeas Infantiles SOS a 
València 
 
5 d’octubre: Participació en l’assemblea extraordinària de la Xarxa EAPN CV 
 
6 d’octubre: Participació en la reunió del Grup de Treball sobre Assetjament Escolar del 
Síndic de Greuges 
 
6 d’octubre: Assistència a la jornada Responsabilitat Penal de les Empreses i altres 
persones jurídiques, de l’Institut Interuniversitari de Qualitat i Bones Pràctiques (ICBP) 
 
11 d’octubre: Assistència a la reunió sobre la nova normativa de dependència, 
convocada per la secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, 
Sandra Casas 
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20 d’octubre: Participació en la reunió de la Comissió de Seguiment de l’Aula d’Infància 
i Adolescència de la UPV 
 
4 i 5 de novembre: Assistència al IV Congrés Nacional de Mediació a Villena, per 
invitació de FEPAMED CV 
 
8 de novembre: Participació en la reunió del Grup de Treball de l’Observatori del 
Menor del Síndic de Greuges 
 
8 de novembre: Participació en la reunió de la Comissió Permanent del Conveni de 
Mediació Penal Intrajudicial de la ciutat de València 
 
8 de novembre: Assistència a la presentació de la Primera Unitat d’Igualtat de 
l’Ajuntament de València 
 
16 de novembre: Assistència a la Jornada d’Abús Sexual Infantil, organitzada per la 
Direcció General d’Infància i Adolescència en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Paiporta 
 
17 de novembre: Assistència a la Jornada Commemorativa del Dia Internacional de la 
Infància 2016 del Síndic de Greuges 
 
18 de novembre: Assistència a la I Jornada Autonòmica: Un nou model de Serveis 
Socials de la Comunitat Valenciana 
 
18 de novembre: Assistència a les jornades Consciència Segle XXI de la Diputació 
d’Alacant 
 
23 de novembre: Assistència al lliurament de premis del concurs No em toques el 
whatsapp de l’IVAJ 
 
24 de novembre: Participació en la sessió constitutiva del Consell Municipal de 
Cooperació de València 
 
25 de novembre: Assistència a l’acte institucional de l’Ajuntament de València amb 
motiu del Dia Internacional per a Combatre la Violència cap a les Dones 
 
29 de novembre: Assistència a la conferència: “És possible fer polítiques de joventut?” 
Organitzada per l’IVAJ, dins del cicle Generació Jove 
 
29 i 30 de novembre: Assistència al Congrés Nous usos del temps per a la inclusió i la 
cohesió social, organitzat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 
 
30 de novembre: Participació en la reunió de la Comissió de Treball de Tutela de 
Persones Majors d’Edat, de l’Observatori de la Vulnerabilitat del Síndic de Greuges 
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14 de desembre: Assistència a la conferència sobre "Inclusió, diversitat i acolliment 
familiar" a càrrec de Jesús Palacios, a l’Aula d’Infància i Adolescència de la UPV 
 
15 de desembre: Assistència al taller de Carles Sedó dins del II Simposi de Treball Social 
de Carrer i Transferència en Infància i Adolescència  
 
20 de desembre: Participació en la reunió del Ple de l’Observatori del Menor del Síndic 
de Greuges 
 
 
9.8. RELACIÓ AMB LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES:  
 
CONSELLERIES, GENERALITAT I AJUNTAMENTS 

 
 Durant l’any 2016 s’han mantingut els contactes habituals amb la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, el Consell General del Poder judicial, l’Ajuntament 
de València i els col·legis oficials d’advocats, psicòlegs i diplomats en Treball Social, 
a través de la Comissió de Seguiment del Punt de Trobada Familiar, en les reunions 
celebrades al juny i desembre 
 
 Entrevistes mantingudes per la Presidència i vicepresidències del COEESCV amb 
representants del Govern autonòmic i local durant l’exercici passat per a presentar 
el COEESCV i reivindicar la figura professional de l’educació social en els distints 
àmbits: 
 
17 de febrer: Entrevista amb el director general de Centres i Personal Docent, José 
Joaquín Carrión 
 
19 de febrer: Entrevista amb l’alcalde d’Alacant, Gabriel Echávarri 
  
19 de febrer: Entrevista amb l’assessor del Síndic de Greuges, José Conrado Moya  
 
25 de febrer: Entrevista amb el secretari autonòmic d’Inclusió i Igualtat i director 
general de l’IVAJ, Alberto Ibáñez, i amb el secretari general de l’IVAJ, Jesús Damián 
Martí 
Assistència al desdejuni informatiu de Fórum Europa. Tribuna Mediterránea 
 
9 de març: Entrevista amb la regidora de Medi Ambient i Canvi Climàtic de 
l’Ajuntament de València, Pilar Soriano 
 
9 de març: Entrevista amb la regidora d’Acció Social de l’Ajuntament d’Alacant, 
Nerea Belmonte 
 
12 d’abril: Entrevista amb el cap de secció d’Educació de l’Ajuntament de València  
 
14 d’abril: Entrevista amb la presidenta del Consell Escolar de la Comunitat 
Valenciana, Encarna Cuenca 
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28 d’abril: Entrevista amb el director general de Cooperació i Solidaritat, Federico 
Buyolo. 
 
31 de maig: Entrevista amb la consellera de Justícia, Administració Pública, 
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo 
 
1 de juny: Entrevista amb el director general d’Investigació, Innovació, Tecnologia i 
Qualitat, Óscar Zurriaga 
 
13 de juny: Entrevista amb el secretari general de l’IVAJ, Jesús Martí 
 
20 de juny: Entrevista amb el coordinador de Serveis Socials Generals de 
l’Ajuntament de València, Ferran Senent 
 
23 de juny: Entrevista amb el regidor de Transparència, Cooperació al 
Desenvolupament i Migrants, Roberto Jaramillo 
 
12 de juliol: Entrevista amb el director general de Planificació i Serveis del SERVEF, 
Juan Ángel Poyatos 
 
14 de juliol: Entrevista amb el regidor de Govern Interior i Personal de l’Ajuntament 
de València, Sergi Campillo 
 
21 de setembre: Entrevista amb el cap del servei de Gestió i Planificació de 
Programes de l’IVAJ, José Luis Pérez Sopena 
 
24 d’octubre: Entrevista amb el subdirector general de Promoció de Salut i 
Prevenció, Joan Paredes 
 
 Actes polítics en els quals hem participat, en atenció a la invitació rebuda: 
 
18 de gener: Assistència al desdejuni informatiu de Fórum Europa. Tribuna 
Mediterránea amb Amparo Marco, alcaldessa de Castelló, presentada per Ximo 
Puig 
 
8 de febrer: Assistència al desdejuni informatiu de Fórum Europa. Tribuna 
Mediterránea amb Gabriela Bravo, consellera de Justícia, Administració Pública, 
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques 
 
15 de febrer: Assistència al desdejuni informatiu de Fórum Europa. Tribuna 
Mediterránea amb Vicent Marzà, conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport 
 
1 de març: Assistència al desdejuni informatiu de Fórum Europa. Tribuna 
Mediterránea amb Manuel Alcaraz Ramos, conseller de Transparència, 
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació 
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1 de març: Assistència al lliurament de la XVIII Edició dels Premis Isabel Ferrer en 
commemoració del Dia Internacional de les Dones, per la Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives 
 
8 de març: Assistència al desdejuni informatiu de Fórum Europa. Tribuna 
Mediterránea amb Enric Morera, president de les Corts Valencianes 
 
6 d’abril: Assistència a la presentació del Pla Avalem Joves pel president de la 
Generalitat, Ximo Puig 
 
18 d’abril: Assistència al desdejuni informatiu de Fórum Europa. Tribuna 
Mediterránea amb Rafael Climent, conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball 
 
7 de juny: Assistència al desdejuni informatiu de Fórum Europa. Tribuna 
Mediterránea amb la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural, Elena Cebrián 
 
30 de juny: Assistència a la presentació de l’esborrany d’avantprojecte de la Llei 
Valenciana de Foment de la Responsabilitat Social, a càrrec del conseller Manuel 
Alcaraz 
 
20 de setembre: Assistència a l’acte de presentació de l’Estratègia de Salut Mental 
de la Comunitat Valenciana, per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública 
 
28 de setembre: Participació en l’acte de firma del manifest Per un finançament 
just per a la Comunitat Valenciana”, al Palau de la Generalitat 
 
9 d’octubre: Assistència a la recepció del president de la Generalitat, Ximo Puig, 

amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana 

17 d’octubre: Assistència a la presentació de l’esborrany del Pla Valencià d’Inclusió i 

Cohesió Social amb motiu del Dia Mundial de la Pobresa, per la Direcció General 

d’Inclusió Social 

12 de desembre: Assistència a l’acte de presentació de l’avantprojecte de la Llei de 

Renda Valenciana d’Inclusió, per la Direcció General d’Inclusió Social 

13 de desembre: Assistència al desdejuni informatiu de Fórum Europa. Tribuna 

Mediterránea amb Gabriela Bravo, consellera de Justícia, Administració Pública, 

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques 

 
UNIVERSITAT 

 
 Hem mantingut reunions de treball amb el vicerector de Polítiques de Formació i 

Qualitat Educativa de la Universitat de València, Ramón López, per a abordar, 
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entre altres temes, el suport institucional a la figura de l’educador i l’educadora 
social en el sistema educatiu.  
 

 S’han mantingut diverses reunions amb la vicedegana d’Estudis i Coordinadores 
de Grau d’Educació Social de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la 
Universitat de València, en relació a diversos actes i activitats, com el Programa 
d’acostament al món professional, temaris d’oposicions i la realització d’un pla de 
treball conjunt. 
 

 El 19 d’abril i el 14 de juny ens entrevistem amb la directora del Servei d’Extensió 
Universitària de la Universitat de València, Amparo Pérez, en relació a la revisió 
de l’estudi sobre la correlació entre la formació i les necessitats laborals 
d’educadors i educadores socials. 

 
 El 16 de setembre participem en l’acte de graduació de la promoció d’Educació 

Social, en la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. 
 

 L’1 de desembre participem en les Jornades d’Educació Social de la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l’Educació, en la taula: «Polítiques locals i Educació Social», 
atenent la invitació de la vicedegana d’Estudis. 

 
 Durant l’any 2016 hem mantingut diverses reunions de treball amb Vicente 

Cabedo, director de l’Aula d’Infància i Adolescència de la Universitat Politècnica de 
València, en relació a activitats conjuntes i col·laboracions. 
 

 El 3 de novembre es va inaugurar el curs Sistema de protecció a la infància. Marc 
jurídic, 7a edició, organitzat per l’Aula d’Infància i Adolescència i la UNED de Vila-
real. A partir d’una borsa oberta pel COEESCV, va participar com a docent una 
col·legiada. 

 

 
9.9. RELACIÓ AMB ENTITATS PRIVADES 

 
REUNIONS 
Durant l’any 2016 s’han mantingut reunions amb representants d’algunes de les 
entitats privades amb què tenim subscrit conveni de col·laboració, per a continuar el 
contacte establert i fer seguiment dels compromisos adquirits per ambdues parts, així 
com amb altres entitats amb què està prevista la firma del conveni: 

- Fundació Amigó 

- Fundació Diagrama 

- Associació Acaronar 

- Associació La Casa Gran 

- Associació Valenciana de Rehabilitació i Inserció de Persones amb 

Malaltia Mental (AVRISEM) 

- Xarxa EAPN Comunitat Valenciana 
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9.10. RELACIÓ AMB ALTRES COL·LEGIS PROFESSIONALS 

Durant l’any 2016 s’han mantingut les habituals trobades en la Comissió de Seguiment 
del Punt de Trobada Familiar de València, en la qual estem representats els col·legis 
d’advocats, psicòlegs, treball social i educació social, que ens permet reunir-nos dues 
vegades a l’any. 

 Unió Professional de València

L’any 2016 hem participat en les assemblees de la Unió Professional de València 
celebrades el 7 de juny i el 29 de desembre. L’assistència a aquestes ens dóna la 
possibilitat de trobada amb els COEESCV professionals associats a la UP de València, 
que actualment són 34.  

Formem part de la Junta de Govern, assumint la coordinació de la Secció de Ciències 
Socials. El 30 de maig es va celebrar una reunió d’aquesta Secció, de la qual també 
formen part el Col·legi de Prevenció de Riscos Laborals i el Col·legi de Treball Social de 
València, per a estudiar la possibilitat de realització d’activitats. 

Entre les activitats que va realitzar la Unió Professional de València el 2016, es van 
convocar els Premis a l’Excel·lència. Des del COEESCV vam proposar per a aquests 
premis, per la seua trajectòria professional, a Ricard Catalá, Ramón López, Francisco 
Gotzens i Toni Femenía. 

9.11. RELACIÓ AMB SINDICATS 

L’any 2016 hem mantingut contacte amb els principals sindicats, per a tractar diferents 

temes:  

El mes de febrer ens reunim amb responsables de la Federació d’Ensenyament de 

CCOO per a tractar la situació de les educadores i educadors socials en el Sector 

d’Infància i Adolescència. 

Vam mantenir reunions en diverses ocasions amb el responsable de Serveis Socials de 

la Federació de Serveis Públics d’UGT-PV amb motiu de la publicació de l’esborrany de 

l’Avantprojecte de Llei de Funció pública valenciana, per a analitzar la situació en què 

quedaria la nostra figura professional en aquest Avantprojecte de Llei. 

9.12. SERVEI DE BORSA D’OCUPACIÓ. OFERTES D’OCUPACIÓ PUBLICADES EN EL WEB 

PER A COL·LEGIATS/DES 

Durant l’any 2016 s’han publicat, en l’apartat de Borsa d’ocupació de la intranet del 

COEESCV 18 ofertes d’ocupació de diverses entitats privades, així com altres tantes 

informant d’oposicions públiques a places d’educadora i educador social.  

Des del COEESCV hem oferit tres borses d’ocupació: 

-Borsa de treball del COEESCV per al Programa d’absentisme escolar de l’Ajuntament

de València
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En aquesta convocatòria s’oferien tres places d’educador/a social per a treballar, en 

l’etapa de primària en el sistema educatiu, la prevenció de l’absentisme escolar durant 

el curs 2016/2017, per a la implementació del projecte del COEESCV per a inclusió de la 

figura professional en el sistema educatiu formal.  

-Borsa de treball del COEESCV per al Punt de trobada familiar de l’Ajuntament de

València

En aquesta convocatòria s’oferien quatre places de treball d’educador/a social en el

Punt de trobada familiar de l’Ajuntament de València, de gener a desembre de 2017,

per a realitzar funcions d’atenció directa a menors, planificació i exercici d’activitats i

supervisió de visites tutelades, entre altres.

-Borsa de docent per a curs de formació de Sistema de protecció a la infància

El motiu d’aquesta convocatòria era la selecció de docent per al curs Sistema de 

protecció a la infància. Marc jurídic, per a dues sessions que es van impartir en la UNED 

de Vila-real el mes de novembre, en què col·laborem amb l’aula d’infància i 

adolescència de la UPV. 

9.13. VISITA ESTUDIANTS D’EDUCACIÓ SOCIAL DE LA UNIVERSITAT D’ISLÀNDIA 

El 16 de maig rebem en la seu del COEESCV la visita de set estudiants d’Educació Social 

de la Universitat d’Islàndia, continuant amb la relació establida l’any 2013 amb aquesta 

universitat. Els informem dels nostres objectius, els orígens del COEESCV i les activitats 

que duem a terme. Es van interessar per la situació laboral dels professionals 

d’educació social en la nostra comunitat autònoma i els expliquem la importància que 

té el COEESCV per a la defensa de la professió. 

9.14. TROBADA TAULA REDONA NODE RIA PV I APDASC 

El 14 de desembre es va celebrar en la seu del COEESCV una trobada i taula per a 

debatre sota el títol “L’Estatut de l’animador/a sociocultural en el context ibèric", 

organitzat pel NODE RIA del PV i amb la participació de l’APDASC. 

9.15. EXPOSICIONS EN EL LOCAL DEL COEESCV 

Durant l’any 2016 han continuat les exposicions en el local del COEESCV. Entre les 

activitats realitzades podem destacar: 

 Exposició: “Més de 5 milions de raons: Els drets humans i la població refugiada

de Palestina”

El 14 de gener es va inaugurar aquesta exposició d’UNRWA (Agència de Nacions Unides 

per als Refugiats de Palestina a l’Orient Pròxim) 

L’objectiu de l’exposició és sensibilitzar i augmentar el coneixement de la població 

valenciana sobre la població refugiada de Palestina des d’un enfocament basat en els 

drets humans. 
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9.16. COMISSIONS / ÀREES DE TREBALL I SECCIONS PROFESSIONALS 

Durant aquest exercici s’ha mantingut el mateix nombre de comissions i àrees de 
treball i de seccions professionals que l’any 2015. La memòria de les activitats 
realitzades en el 2016 es pot trobar en l’apartat corresponent de la nostra pàgina web. 

S’han mantingut dues reunions de coordinació de les seccions professionals, al febrer i 
al setembre, per a la unificació de criteris en relació a documentació i informes de les 
seccions i presentació de memòria anual i pla de treball futur. 

COMISSIONS I ÀREES DE TREBALL 

 Comunicació
 Ètica i codi deontològic
 Formació
 Ocupació
 Relacions amb la universitat
 Internacional

SECCIONS PROFESSIONALS 

 Addiccions
 Diversitat funcional
 Mediació i punts de trobada
 Protecció a la infància i l’adolescència
 Sistema educatiu
 Atenció primària de benestar social
 Educació per al respecte als animals
 Tercera edat i intergeneracionalitat
 Igualtat
 Teatre i altres expressions artístiques aplicades
 Mesures judicials
 Animació sociocultural
 Educació especial
 Salut mental
 Cooperació i educació al desenvolupament

ÀREA DE COMUNICACIÓ DEL COEESCV 

Sobre la web del COEESCV 

A continuació, us deixem les dades estadístiques referents al web del COEESCV 

www.coeescv.net i que reflecteixen el treball realitzat al llarg dels 12 mesos de l’any 

2016. 

● Visites totals: 14.820 (16.816 totals aprox.)

● Sessions: 32.487 (27.395 aprox.)

http://www.coeescv.net/
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● Núm. de pàgines vistes: 93.487 (70.000 aprox.)

● Col·legiats registrats: 820 (838) col·legiats / amics COEESCV

● Articles publicats: 590 (315) entrades en el web

● Butlletins electrònics: 97 (97) butlletins a col·legiats

● Total enviaments = 80.000 (80.122) correus electrònics

(Les xifres entre parèntesi corresponen a l’any anterior) 

És destacable assenyalar que la web ha rebut visites de persones de 78 països 

diferents, sent els 4 amb més visitants: Espanya, Rússia, Estats Units i Regne Unit. 

A nivell estatal hem rebut visites de totes les províncies espanyoles, sent les 5 ciutats 

amb més visitants: València, Madrid, Alacant, Castelló i Barcelona. 

Sobre el web d’Espai Social 

A pesar de ser un web testimonial de l’última edició de la revista Espai Social i la 

recopilació de tots els números publicats, compleix la seua comesa d’arxiu i memòria 

amb més de 2.482 pàgines vistes durant l’any 2016. 

Facebook i Twitter 

L’increment en les xarxes socials és constant, hem passat de 1.000 usuaris/àries a 1.363 

enguany en Facebook i de 596 a 940 seguidors en Twitter. 

Youtube 

Enguany s’han inclòs dos nous vídeos en el nostre canal de Youtube d’accions 

desenvolupades des del COEESCV. A més, s’han realitzat gravacions d’altres actes i 

estan pendents d’edició per a la seua posterior publicació. 

Dades estadístiques: 

 Visualitzacions: 644

 Minuts visualitzats: 2822

 Vídeo més vist: Ponència Bernardo Ortín Pérez (327 enfront de les 64 del

següent)

Espai Google  

Enguany en l’espai de treball intern del COEESCV s’han donat d’alta 37 usuaris i 33 

grups (seccions i grups).  

El volum aproximat de la plataforma de forma mensual és:  

 Tràfic de 9.015 correus electrònics (entrada/eixida)

 496 arxius nous

 3.042 documents compartits en el Drive

 30 videoconferències

Gestió comunicació 

● Correus enviats: 2.666 correus electrònics

● Gestions amb tasca: 1.736 tasques realitzades
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10. INFORME ANUAL DE GESTIÓ ECONÒMICA

L’exercici 2016, en qüestions de gestió econòmica, s’ha regit per la necessitat 

d’incrementar els ingressos i disminuir les partides de despesa, per a tractar de revertir 

els resultats d’anteriors exercicis, marcats pel context socioeconòmic en què ens 

trobem. El nostre esforç s’ha vist recompensat i el resultat del compte de pèrdues i 

guanys és millor que el de l’anterior exercici en més de 19.000 €. 

Les campanyes de foment de la col·legiació han sigut menys agressives que el 2015, i 

s’han centrat a afavorir la incorporació com a membres del COEESCV a les persones 

que obtenien la titulació de grau l’any en curs, eximint-los del pagament de la quota 

d’alta. Això es va dur a terme mitjançant una promoció instaurada entre els mesos de 

setembre i desembre de l’exercici en qüestió. 

A pesar de la menor agressivitat de les campanyes de foment de la col·legiació, el 

nombre d’altes netes ha sigut superior al del passat exercici, tal com es reflecteix en el 

punt 6 d’aquesta memòria, la qual cosa denota l’efectivitat de la resta de polítiques 

d’atenció al públic, en general, i a les persones col·legiades, en particular, posades en 

pràctica per la Junta de Govern i l’equip tècnic. 

Quant a la gestió de la Tresoreria, cal destacar que s’ha aconseguit millorar els temps 

de cobrament d’algunes partides, la qual cosa ha permés incrementar la nostra 

liquiditat. D’altra banda, s’ha decidit començar a treballar amb entitats bancàries amb 

compromisos ètics més coincidents amb els nostres, ja que, a més, ens oferien una 

rendibilitat igual o superior a les entitats amb què treballàvem.  

Per a l’exercici 2017 es pretén continuar treballant darrere de la viabilitat econòmica 

del nostre projecte. Ja que la reducció de costos ha sigut molt efectiva, els esforços, 

d’ara endavant, han de centrar-se en l’obtenció d’ingressos. De nou, es treballarà per a 

potenciar les accions de formació i s’exploraran altres possibles fonts d’ingressos. 

És necessari també continuar incrementant el nombre de persones col·legiades i 

amigues del COEESCV, per a la qual cosa s’estudiarà l’establiment de noves promocions 

de col·legiació i de foment de la figura d’amics/gues, i es continuaran aplicant les 

polítiques d’atenció al públic i de visualització del treball que realitzem, de manera que 

es convertisquen en arguments per a col·legiar-se o continuar formant part del 

COEESCV. 
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RESULTATS 2016 

INGRESSOS 
1. Import net de la xifra de
negocis 113.872,42 
QUOTES D’ALTA I INSCRIPCIÓ 5.265,00 

QUOTES COL·LEGIALS 98.840,50 

TAXA CERTIFICACIONS I CARNETS 24,00 

TAXA TRASLLAT D’EXPEDIENTS 230,00 

ASSEGURANÇA RC 305,00 

TAXA TRAMITACIÓ HABILITACIÓ 637,80 

ACCIONS FORMATIVES PRÒPIES 4.083,00 

PROJECTE SISTEMA EDUCATIU 4.487,12 

5. Altres ingressos
d’explotació 65.195,04 
SUBVENCIÓ PEF 65.195,04 

12. Ingressos financers 3.927,57 
ALTRES INGRESSOS FINANCERS 1.750,55 

INGRESSOS EXCEPCIONALS 2.177,02 

TOTAL INGRESSOS 182.995,03 

DESPESES 
6. Despeses de personal 73.436,59 
SECRETARIA TÈCNICA 24.992,30 

INFORMÀTICA I COMUNICACIÓ 12.142,84 

ADMINISTRACIÓ 15.892,35 

ADMINISTRACIÓ 1.351,44 

PROJECTE ESCOLA 1.632,81 

SEG. SOCIAL  A CÀRREC DE L’EMPRESA 17.424,85 

7. Altres despeses
d’explotació 125.708,56 

a) Serveis exteriors 116.362,66 
ARRENDAMENTS I CÀNONS 18.151,91 

BRETON 13.794,00 

CAIXERS 3.036,48 

FOTOCOPIADORA 1.224,63 

CONTROL DE PRESÈNCIA 96,80 
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REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.588,02  

REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.588,02  

SERV. DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS 73.925,21  

FISCAL I COMPTABLE 2.630,50  

LABORAL 805,22  

JURÍDICA 553,03  

ALTRES PROFESSIONALS INDEPENDENTS 10.785,54  

EDUCADORS/ES PEF 59.150,92  

PRIMES D’ASSEGURANCES 725,25  

PRIMES D’ASSEGURANCES 454,08  

ASSEGURANÇA RC 271,17  

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 110,80  

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 110,80  

PUBLICITAT, PROPAGANDA I RP 2.861,49  

TARGETES DE VISITA I TRÍPTICS 155,64  

MERCHANDISING 293,81  

DIFUSIÓ COL·LEGIAL 0,00  

ACTES I ACTIVITATS PRÒPIES 1.582,42  

ACTES I ACTIVITATS EXTERNES 696,67  

REGALS 132,95  

SUBMINISTRAMENTS 4.626,22  

AIGUA 519,14  

LLUM 1.723,72  

TELEFONIA I ADSL 2.014,38  

AQUASERVICE 368,98  

ALTRES DESPESES 14.373,76  

QUOTA CGCEES 7.158,09  

QUOTA UNIÓ PROFESSIONAL 1.180,84  

QUOTA EAPN CV 150,00  

MATERIAL D’OFICINA 1.412,34  

TAXES CORRESPONENTS ALTRES ENT. 
CGCEES 40,00  

NETEJA 1.851,38  

ALIMENTACIÓ 271,44  

CORREUS I MISSATGERIA 602,07  

BEQUES A COL·LEGIATS/DES 225,60  

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 455,35  

AULA INFÀNCIA 1.000,00  

DIVERSOS 26,65  

a.1) REUNIONS 9.345,90  
PERMANENT 3.284,48  

DESPLAÇAMENT 1.122,89  

PÀRQUING 1.257,39  

DIETES 464,20  

DEDICACIÓ 440,00  
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JUNTA DE GOVERN 2.083,96  

DESPLAÇAMENT 701,60  

PÀRQUING 481,26  

DIETES 621,10  

DEDICACIÓ 280,00  

SECCIONS PROFESSIONALS 233,30  

DESPLAÇAMENT 148,80  

PÀRQUING 66,60  

DIETES 17,90  

REUNIONS INTERNES 2.029,13  

DESPLAÇAMENT 622,68  

PÀRQUING 364,55  

DIETES 701,90  

DEDICACIÓ 340,00  

REUNIONS EXTERNES 1.715,03  

DESPLAÇAMENT 841,51  

PÀRQUING 160,80  

DIETES 552,72  

DEDICACIÓ 160,00  

b) Taxes i tributs 0,00  
TAXES I TRIBUTS 0,00  

8. AMORTITZACIÓ 
IMMOBILITZAT 2.093,73  
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 2.093,73  

TOTAL DESPESES   201.238,88  
      

RESULTATS   -18.243,85  

   
   
TRESORERIA   

SALDOS A 31/12/2016 141.090,46  
BANC SABADELL 47.357,82  

CAIXABANK 3.444,65  

TRÍODE C/CORRENT 5.155,49  

TRÍODE C/ESTALVI 85.008,49  

CAIXA 124,01  

 

València, 7 d’abril de 2017 


