PLA D’ACCIÓ B+S
Col ·legi d’Educadores i Educadors
Socials de Catalunya

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Breu descripció:
El CEESC agrupa el col·lectiu d’educadores i educadors socials que exerceixen la professió a
Catalunya.
El CEESC vetlla per les condicions en què es dóna la nostra pràctica professional, amb l’objectiu
d’aconseguir una millora en la qualitat de vida de les persones i dels col·lectius que atenem.
El CEESC manté relacions intenses amb les institucions, administracions públiques, mitjans de
comunicació i amb la societat en general, i promou el reconeixement social i professional de l’educació
social. El CEESC és també un espai per compartir i generar coneixement i discurs envers la nostra
professió.
El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya és una corporació de dret públic, amb
personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. Es regeix
pels seus Estatuts, per la LLEI 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals, i per l'altra legislació comunitària, estatal o autonòmica que l'afecti.
Dades de contacte:
Aragó 141-143 4a planta
08015 Barcelona
ceesc@ceesc.cat 93.452.10.08

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració: Per elaborar la diagnosi, s’ha creat un equip de treball de
dues persones que han preparat u petit formulari que s’ha enviat a tots els membres de l’equip de
treball i de la junta de govern. Al CEESC actualment hi treballen 11 persones, la Junta està composada
per 16 persones. I hi ha 2860 col·legiats a Catalunya.
En aquest qüestionari anònim preguntàvem si el CEESC és en general respectuós amb el medi
ambient i per què? Si es gestionava bé els recursos energètics, i que podríem fer per millorar, tant
nosaltres com per sensibilitzar i fomentar criteris de sostenibilitat.
El Pla d’acció s’ha realitzat a partir de les aportacions de les persones que formen l’equip de treball i la
Junta de Govern
Data d’aprovació del Pla d’acció: Desembre 2016
Vigència del pla d’acció: Gener 2017 – Desembre 2018
Personal implicat: Equip de treball del CEESC
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3. DIAGNOSI
Aquest Pla de sostenibilitat del CEESC dóna continuïtat a les diferents mesures que per a la
sostenibilitat s’han anat implementat al Col·legi en els darrers anys per seguir avançant i millorant en
el repte de ser un col·legi més sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Actualment el CEESC fem separació de residus, paper, plàstic, vidre restes orgàniques. Anem al punt
verd a portar bombetes, piles, tòners. Imprimim a dues cares. Tenim gots de vidre per a l’aigua de les
reunions, plats i coberts per als treballadors que dinen al col·legi. Però encara es pot millorar utlitizant
bombetes de baix consum, aixetes amb sensors, despeses graduades per les cisternes del vàter per
reduir el consum d’aigua.
Com a punt de partida per elaborar el nou pla d’acció per a la sostenibilitat del CEESC s’ha passat una
petita enquesta als treballadors del CEESC per tal de valorar conjuntament les accions que s’han estat
realitzant i veure quins podrien ser els reptes de futur

4. FINALITAT
La finalitat essencial d’aquest Pla de d’acció es contribuir a que entre tots fem una ciutat i un món més
sostenible. Per això ens proposem que:
El Col·legi sigui més sostenible en tots els sentits.
Fomentar criteris de sostenibilitat en la programació d’activitats i el funcionament ordinari del col·legi.
Gestionar de manera responsable i sostenible dels residus.
Sensibilitzar al col·lectiu.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: AL CEESC EN TRANSPORT PÚBLIC
Objectiu/s:
Promoure l’ús del transport públic i la bicicleta

Breu descripció: En la difusió de les activitats del CEESC incloure al costat de l’adreça com arribar
en transport públic (incloent el bicing) i una nota dient que al Col·legi disposem d’un lloc on guardar
les bicicletes plegables.
Inclourem al formulari d’avaluació de les activitats que fem una pregunta de com han vingut fins
aquí.

Podeu afegir-hi una foto o un enllaç amb més informació

Beneficis esperats:

Actuació:

_X Ambientals
_X Socials
__ Econòmics

__X d’innovació
__X de millora
__X de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

Persona o àrea responsable: Atenció col·legial, Formació, Projectes i Comunicació
Calendari d’execució previst: Tot l’any
Recursos humans i econòmics: Els encarregats de fer difusió d’aquesta actuació seran els tècnics
de formació, projectes i comunicació. La persona encarregada de fer-la efectiva serà la persona que
estigui a recepció.
Observacions: Tot el personal del CEESC ha d’estar al cas d’aquesta actuació.
Hem habilitat una saleta a l’entrada del col·legi per aquest us.

Indicador/s: respostes al formulari d’avaluació de les activitats que s’organitzen al CEESC
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: més del 80% de persones que utilitzin el transport
públic per venir al CEESC
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: REDUIM PAPER
Objectiu/s: Minimitzar l’ús del paper

Breu descripció: Des del CEESC fomentarem l’enviament de documentació a través del correu
electrònic, en la relació amb els nostres col·legiats i amb les administracions.
Seguirem imprimint per les dues cares i reaprofitant paper imprès a una cara per impressions
internes o blocs de notes.
També intentarem anar canviant els hàbits dels treballadors i les treballadores ( enviar correus
electrònics i no deixar notes en paper..)

Podeu afegir-hi una foto o un enllaç amb més informació

Beneficis esperats:

Actuació:

__X Ambientals
__ Socials
__X Econòmics

__X d’innovació
__X de millora
__X de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

Persona o àrea responsable: Gerència
Calendari d’execució previst: Tot l’any
Recursos humans i econòmics: Caldrà disposar d’escàners a totes les oficines del CEESC
Observacions: No tothom ens acceptarà la documentació escanejada i en alguns casos caldrà
imprimir la documentació

Indicador/s: Despesa en paper feta al 2017 i 2018
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Reducció de 25% de la despesa feta en paper
al 2016

5

5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: EDUQUEM EN MEDI AMBIENT
Objectiu/s: Sensibilitzar al col·legiats de la importància de fer un bon ús dels recursos

Breu descripció: Es demanarà a un expert de l’educació ambiental que ens faci un article explicant
com des de l’educació social es pot contribuir a una millora de la gestió dels recursos. Aquest article
es publicarà en algun dels mitjans de comunicació del Col·legi que arriba a un col·lectiu de prop de
3.000 professionals.

Podeu afegir-hi una foto o un enllaç amb més informació

Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
__ X Socials
__ Econòmics

__X d’innovació
__X de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

Persona o àrea responsable: Comunicació
Calendari d’execució previst: Publicació de l’article Juliol 2017
Recursos humans i econòmics: Expert en educació ambiental.
Observacions:

Indicador/s: Publicació i difusió d’un article al 2017
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació:

Actuació

Indicador

Valor esperat
de l’indicador al
cap d’un any

Estat actual

AL CEESC EN TRANSPORT PÚBLIC

respostes al formulari d’avaluació de
les activitats que s’organitzen al CEESC

més del 80% de
persones
que
utilitzin
el
transport públic
per
venir
al
CEESC

No tenim la dada

REDUIM PAPER

Caldrà disposar d’escàners a totes les
oficines del CEESC

Reducció de 25%
de la despesa
feta en paper al
2016

219,81 €

EDUQUEM EN MEDI AMBIENT

Publicació i difusió d’un article al 2017

1 article

No s’ha tractat el
tema

1r any

2n any

7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT

Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen el pla
d’acció
Objectiu

Línies d’acció

1. Biodiversitat

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2. Espai públic i mobilitat

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3. Qualitat ambiental i salut

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5. Ús racional dels recursos

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6. Bon govern i responsabilitat social

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7. Benestar de les persones

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8. Progrés i desenvolupament

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9. Educació i acció ciutadana

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10. Resiliència i responsabilitat planetària

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

Línies d’acció marcades en groc corresponen a l’acció 5.1
Línies d’acció marcades en blau corresponen a l’acció 5.2
Línies d’acció marcades en rosa corresponen a l’acció 5.3

8. PLA ESTRATÈGIC
PLA D’ACCIÓ CEESC:
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/filefield_paths/fitxa
_plaaccio_bs_ceesc.pdf#overlay-context=ca/entitats-i-empreses/page/accions-de-lesentitats-i-empreses

