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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  
C/Aragó 141-143, 4pl 08015 Barcelona 

 
 934521008 

 
 ceesc@ceesc.cat 

 
 

https://www.ceesc.cat 

  

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

dimecres, 30 / juny / 2021 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

Per elaborar la diagnosi, continuen l’ equip de treball de dues persones que ja van treballar en l’altre pla 
d’acció. Al CEESC actualment hi treballen 10 persones, la Junta està composada per 13 persones. I hi ha 
2840 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 de publicació del Pla d’Acció: dimecres, 30 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció:  Gener 2021-desembre 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors:  

 

Gener 2019-desembre 2020 
 
 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Al CEESC portem des del 2017 procurant millorar la sostenibilitat de l’organització. Durant aquest temps 
hem posat l’accent en reduir el consum de paper i plàstic 

  

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

En aquest Pla d’Acció voldríem seguir millorant en la sostenibilitat de l’entitat; no només reduint el consum 
de paper  en la gestió administrativa, sinó en el dia de l’entitat, en  aquelles qüestions internes que ens fan 
consumir plàstic  i  generar residus que es poden evitar. En els residus que es generen des del CEESC es 
procura separar i llençar cada cosa al contenidor que li pertoca. 
Segurament trobarem que amb el tema de la COVID el què teníem previst per fer durant l’any passat no 
s’ha pogut portar a terme i en alguns casos per temes de protocol sanitari hem hagut d’augmentar el 
consum de cel·lulosa, però ho entem com una aspecte puntal  esperem que en breu puguem tornar a 
reduir-ne l’us. Aquests darrers mesos hem fet molt poc ús de les instal·lacions del CEESC, hem treballat 
molt des de casa i totes les activitats les hem fet virtualment per tant no podem fer com altres ocasions 
promoure l’us del transport públic i la bicicleta per venir a la nostra seu.  

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Reduim paper 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Volem reduir el paper el màxim que 
puguem. 
i  

 

 

 
 

 
 

 
     
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..) 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.  

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Referencieu a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat va associada 
l’actuació. Indiqueu només els números.  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable:  Gerència  

  

Calendari d’execució previst:  Tot l’any 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Escàners a totes les seus  

  

Observacions:  Els administratius hauran d’anar escanejant la documentació  

 

 

Indicador/s: 

Despesa de paper 2021-2022 

 

 

2. Nom de l’actuació: Reduim plàstic 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Minimitzar l’ús de plàstic en ampolles 
d’aigua 

 

 

 
 

 
 

 

     

Breu descripció: Deixar d’utilitzar la font d’aigua que es carrega amb ampolles de plàstic reciclat, per 
contractar una font d’aigua d’osmosi inversa  

 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.  

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Referencieu a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat va associada 
l’actuació. Indiqueu només els números.  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable:  
Gerència 
 

  

Calendari d’execució previst:  Tot l’any 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Disposar de font d’aigua  

  

Observacions:  

A l’anterior pla d’acció, teníem previst canviar el comprar 
ampolles d’aigües a una font amb ampolles reciclables. A l’any 
2021 hem fet el canvi a osmosi.  

 

 

Indicador/s: 

Hauria de ser estalvi en la font. Però en aquesta situació amb l’altra font només es pagava per consum i 
amb aquesta paguem un canon anual fixe, per aquest motiu l’indicador no es vàlid.  

 

3. Nom de l’actuació: Al CEESC vine en bici 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Promoure l’ús del transport públic i la 
bicicleta i el patinet 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: En la difusió de les activitats del CEESC presencials 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 i patinets.  

 

 
 
  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.ceesc.cat/on-som-contacta 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

https://www.ceesc.cat/on-som-contacta
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
2.5, 2.9, 3.1  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable:  Atenció col·legial, Formació, Projectes i Comunicació 

  

Calendari d’execució previst:  Tot l’any 

  

Recursos humans i/o 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 ús 

 

 

Indicador/s: 

Veure les bicis i patinets que es deixen diàriament a la saleta 
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: des.-20 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

Valor assolit 
Data 2n any: 
Feu clic per 
escriure una 

data. 

Reduim paper Despesa anual 143.13€  

Mantenir-nos 
tenint en compte 
que el 2020 és va 
teletreballar 
gairebé tot l’any 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Reduim plàstic 
Canvi a font d’aigua per 
osmosi 

No està calculat zero 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Al CEESC vine en bici 
Veure les bicis i patinets que 
es deixen diàriament a la 
saleta 

No està calcular ja 
que l’any passat es 
van haver 
d’anul·lar la 
majoria de 
formacions 

Que de cada 
formació presencial 
com a mínim tenir 
3 bicicletes o 
patinets a la sala 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

Feu clic per 
escriure text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les 

actuacions del 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  

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Indiqueu amb quins col·lectius i organitzacions col·laboreu i/o anomeneu els projectes compartits. 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

