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1—Descripció de la proposta i Objectius
el Servei d’Ocupació i Orientació professional (SOOp) contribueix a la millora de les possibilitats d’ocupació de 
les persones col·legiades i amigues1 facilitant un major coneixement real i actual del mercat laboral per un costat, i 
acompanyant en el camí i recorregut professional per l’altre.

el seu objectiu general és orientar i assessorar als educadors i les educadores socials per a gestionar i planificar 
el seu itinerari laboral o emprenedor, en funció dels seus objectius vitals per a millorar les possibilitats d’ocupació.

els objectius específics del SOOp són:

 ⸺ Diagnosticar l’ocupabilitat d’educadors i educadores socials. 

 ⸺ informar dels factors estructurals i conèixer els personals. 

 ⸺ Saber quins coneixements de base es tenen. 

 ⸺ Analitzar els factors competencials i accedir als canals de recerca de feina, són els objectius específics 

Actualment són cinc les propostes concretes que integren el SOOp del CeeSC: 

 ⸺   Servei d’Orientació Personalitzat: informa a la persona sobre el mercat laboral actual, avalua si aquesta dis-
posa de tot allò que el mercat demana per accedir als nínxols, i assessora sobre què pot fer per augmentar les 
possibilitats d’aconseguir les ofertes de treball que s’hi corresponen.

 ⸺   Borsa de Treball: portal web amb ofertes de feina per a educadores i educadors socials i material de consulta i 
suport a l’orientació laboral.

 ⸺   NIU-Incubadora de projectes: assessorament i acompanyament per al creixement d’una idea, iniciativa o pro-
jecte en l’àmbit social, a través de la promoció, recerca de partners-socis/es, el contacte amb persones, entitats 
o empreses de l’àrea o interès similar, l’estudi de les vies de finançament o el contrast amb iniciatives similars.

 ⸺   Programa Cruïlles: el CeeSC facilita espai i recursos per a que emprenedores i emprenedors socials puguin rea-
litzar els seus primers passos per a poder fer realitat les seves idees i nous projectes. L’espai també es converteix 
en un coworking entre les entitats/empreses/autònoms que hi formen part i també entre el CeeSC i aquestes.

 ⸺   Programa SocialGlobal: en col•·laboració amb l’organització social FICAT, SocialGlobal s’especialitza en l’acom-
panyament i l’assessoria d’aquells professionals, joves, entitats, col·lectius i associacions de l’àmbit de l’acció 
social que estiguin explorant la possibilitat de treballar a l’estranger o internacionalitzar el seu projecte.

encara que el SOOp del CeeSC parteix d’aquestes cinc propostes concretes, aquest es mescla, s’integra i s’alimenta 
del Col·legi i el seu entorn, reunint tres característiques clau per tal d’assolir el seu objectiu general: 

1. Connexió directa amb l’àmbit, el sector i les àrees: el CeeSC compleix aquest 2016 el seu 20è aniversari. 
És l’organització de referència a Catalunya pel que fa a l’educació social, que agrupa el col•lectiu d’educadores i 
educadors socials que exerceixen al país. Genera i desenvolupa constantment una radiografia actualitzada més 
enllà de la professió, el sector i les seves àrees (serveis socials, infància, gent gran..), que s’amplia a l’àmbit social 
en general. Diversos professionals, empreses i entitats es sumen a projectes i experiències registrades al Col·legi (a 
través de convocatòries, premis, congressos...), al treball realitzat pels col·lectius professionals, entre d’altre 
coneixement generat a través d’activitats, projectes i formacions... 

per a estudiants d’educació Social o professionals que es vinculin amb la professió d’educació Social però no compleixen els requi-
sits per col·legiar-se, el CeeSC ofereix la possibilitat de fer-se Amic o Amiga del Col·legi. 
http://www.ceesc.cat/col-legia-t/amics-gues-del-ceesc

1
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Tot això converteix al CEESC i al seu equip de treball, en agents privilegiats per assessorar, orientar i resoldre para-
digmes i problemàtiques en situacions laborals i ocupacionals diverses.

2. Coneixement compartit, acompanyament total: seguint l’anterior punt, cal remarcar que aquest coneixe-
ment no s’ha generat només gràcies a l’estructura, sinó que en gran part també ha estat a raó de la contribució i 
participació de les persones col•legiades i amigues del CEESC. Com a exemple d’això tenim als col•lectius professi-
onals i el grup Sèniors. el CeeSC amb el SOOp i la resta de projectes i serveis, completa, amb les persones afiliades, 
una xarxa de suport i acompanyament en l’orientació i el recorregut professional que arriba des dels estudiants del 
Grau d’Educació Social fins a professionals de l’educació social en edat de jubilació. Les col•legiades, els col•legi-
ats, les amigues i els amics del Col•legi són usuaris/es (del SOOP) i, alhora, es converteixen en assessors/es (Sèni-
ors) o generadors/ores de coneixement útil per a la professió (Càpsules, col·lectius professionals...). 

3. Integralitat del servei: el SOOp capta l’atenció de l’activitat del Col·legi. Durant l’any o la temporada, les activi-
tats (Càpsules d’educació Social), formacions, jornades i la resta de serveis i projectes que es desenvolupen des 
del CeeSC integren la idea i l’objectiu general del SOOp a través de la majoria d’accions. igual que el SOOp, aques-
tes activitats s’organitzen arreu de Catalunya i en col·laboració, sovint, amb altres organitzacions o entitats afins a 
l’àrea que es tracti i arrelades al seu territori. podríem descriure-les totes però us expliquem quatre propostes més, 
que juntament amb les cinc que abans hem explicat, dibuixen la idea d’aquesta integralitat del servei: 

- projecte Sèniors: amb la idea de transmetre el llegat i el 
saber dels i les protagonistes que van construir la pràc-
tica i la teoria de la disciplina a Catalunya (educadors i 
educadores socials majors de 60 anys), Sèniors treballa 
principalment en establir una xarxa professional d’ajuda 
i suport a estudiants d’educació social, entitats i empre-
ses i a les i els júniors (persones que comencen o treba-
llen en l’àmbit de la intervenció social).

- Càpsules d’educació Social: propostes del Col·legi de 
petit format i gratuïtes per tothom en les que es realit-
zen presentacions de projectes, xerrades informatives, 
debats sobre el present i el futur de la professió, etc. Un 
40% de la programació de les Càpsules gira entorn a la 
emprenedoria, la innovació social, els nous nínxols en el 
mercat laboral, etc. es duen a terme un cop al mes, apro-
ximadament, a la seu social del CeeSC a Barcelona i les 
delegacions de tot el territori. 

- Cursos de Formació: el CeeSC ofereix una formació 
quadrimestral continua adreçada a persones col•legia-
des i amigues i a la resta de persones interessades. Bona 
part d’aquesta proposta formativa s’enfoca en la ocupa-
ció laboral i orientació professional.

- Convocatòria d’Ajuts a iniciatives Socials i de Coope-
ració: el CeeSC destina l’1% dels ingressos ordinaris del 
pressupost anual a iniciatives socials i de cooperació a 
través d’una convocatòria oberta. Hi ha dues tipologies 
d’ajudes, una d’elles per a projectes innovadors que fo-
mentin l’ocupació dels educadors i les educadores so-
cials, a través de noves empreses o entitats d’iniciativa 
social, durant el primer any d’activitat.
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2—Justificació
Una de les funcions del CeeSC, estipulades als seus estatuts és “treballar per tal d’afavorir la inserció laboral de 
les educadores i els educadors socials col·legiats a través de projectes de gestió de serveis adreçats a persones, 
col·lectius i comunitats per a la generació d’oportunitats i la transformació social”2. D’aquesta manera es treba-
lla amb la intenció d’oferir un servei íntegre i complert en aquest sentit, d’acord amb la realitat actual i la 
previsió del futur. 

L’assot de les retallades socials, la disgregació de l’estat del benestar i la fractura social també passen factura, igual 
que en altres àmbits, als i les professionals de l’educació social. La falta de recursos econòmics posa de relleu la 
petita oferta de llocs de feina que hi ha en comparació a la gran demanda d’ocupació que existeix. La compe-
tència també és major i, per tant, les possibilitats d’accedir al lloc de feina cada vegada són més complicades. És 
aquest motiu que fa que, des del CeeSC, en els darrers anys s’hagi estudiat la fórmula més afectiva, efectiva, inci-
siva i integral per suavitzar, millorar, revertir o resoldre aquesta situació. i des de l’1 de gener del 2012 es decideix 
centralitzar i ampliar amb el SOOP, l’oferta de serveis del Col•legi en relació a l’ocupació, orientació professional i 
emprenedoria de persones col·legiades i amigues. 

punt x de l’article 8 dels estatuts del CeeSC: 
http://www.ceesc.cat/images/simplefilemanager/556d94c03d4626.03962987/estatuts_CeeSC.pdf

Dada extreta de la memòria del CeeSC 2015. http://www.ceesc.cat/el-ceesc/memories

2

3

3—Destinataris
Destinataris i destinatàries del SOOp són les persones col·legiades i amigues del CeeSC (2.843 persones col·legiades 
el 31 de desembre de 2015, 72,38% dones i 27,62% homes. i 25 persones amigues)3. el perfil dels usuaris i de les 
usuàries que utilitzen el servei és molt divers: des del recent graduat o graduada en educació social, que comença el 
seu camí en el món laboral, a l’educador social veterà en recent situació d’atur, que després de molts anys de profes-
sió i degut al moment de crisi socioeconòmica, s’enfronta a una nova realitat i s’ha d’adaptar als canvis que ha sofert 
el món laboral durant els darrers anys.
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4—Recursos utilitzats 
el CeeSC compta amb tot el seu equip de treball per dur a terme el servei i la resta d’activitats, accions i projectes 
del Col·legi relacionats a favor d’orientar i resoldre qüestions laborals i ocupacionals. en total són 13 persones de 
diversos perfils professionals i treballant per tot el territori. Cal afegir també dues persones més, especialitzades en 
temes d’ocupació i inserció laboral, que provenen de l’associació Arkhé i que són contractades exclusivament per 
realitzar el Servei d’Orientació Personalitzat.

Hem de tenir en compte però que, per les característiques del servei i de les propostes que giren entorn d’aquest 
(activitats, accions, formacions, altres projectes), pel coneixement que es genera anualment vers l’ocupabilitat i la 
professió (sobre nous nínxols de mercat, sortides professionals, autoocupació...) a través de les i els afiliats i con-
tactes del Col·legi, hauríem de comptabilitzar també, les més de 150 persones col·laboradores i voluntàries que 
participen al Col·legi .4

encara que la major contribució al servei és de tipus humà (professional i voluntària), aquest requereix una mínima 
despesa en materials de tipus d’oficina i fungible per un costat (paper, retoladors, fotocòpies per formacions, càp-
sules...) i d’edició i publicació per l’altre (informacions relatives al SOOp publicades a elements físics i virtuals del 
Col·legi: Full informatiu, web, blog, xarxes...). Tot seguit us presentem una aproximació del pressupost del servei, tot 
i que l’estructura pressupostària global del CeeSC no el recull de manera diferenciada:

Dada extreta de la memòria del CeeSC 2015. http://www.ceesc.cat/el-ceesc/memories 

Hem fet un càlcul proporcional de la dedicació al servei de les diverses partides pressupostàries. 
Aquest càlcul orientatiu ens ofereix un resultat lleugerament positiu. 

4

5

INGRESSOS
Quotes adscripció 127.706 €
Activitat Col·legial 6.945 €
Serveis Col·legials 6.852 €
TOTAL 140.503 €

DESPESES
Locals 13.050 €
equipament, despeses ordinàries i fungibles 14.964 €
Gestió tècnica i govern entitat 88.679 €
Serveis 11.155 €
Activitats 1.339 €
Comunicació 9.349 €
TOTAL 138.536€

INGRESSOS-DESPESES 1.967 €5
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5—Metodologia i desenvolupament de l’activitat
el SOOp és un servei continu al Col·legi que es desenvolupa durant tot l’any des de 2012. 

La metodologia dels cinc serveis que l’integren es centra en un pla d’acció per desenvolupar i assolir una modificació 
dels factors personals o una conversió de les competències professionals de l’usuari o usuària, per poder accedir als 
recursos o oportunitats existents sobre el context, en el present o el futur. 

els educadors i les educadores socials treballen sobre els factors competencials que són claus per la millora de 
l’ocupabilitat en una metodologia que el CeeSC ha aconseguit desenvolupar i integrar dintre la pròpia xarxa social, 
laboral, de cooperació i de coneixement. 

Al Servei d’Orientació Personalitzat, durant la trobada personal es realitzen les següents actuacions i passes amb 
la persona atesa:

 ⸺   Feed back de la trajectòria vital, professional i laboral de la persona i la disponibilitat que té envers el procés de 
modificació dels factors personals o de conversió de les competències professionals.

 ⸺   Informació dels factors estructurals:

- Conjuntura econòmica i social. 
- exposició de l’estat del sector objecte de l’ocupació.
- polítiques econòmiques o socials actuals, etc.

 ⸺   Revisió i adaptació del CV segons les darreres tendències del mercat i segons les característiques de la carrera 
professional de la persona usuària (CV per competències, CV europeu, CV cronològic,...).

 ⸺   Observació de l’adequació de les competències tècniques pròpies de l’àmbit d’acció, les generals i les es-
pecífiques.

 ⸺   Verificació de les competències de base, com les d’accés a l’ocupació,  instrumentals i transversals.

-  Accés a l’ocupació: planificació, coneixement i utilització de les tècniques de recerca de feina. CV, Cartes de 
presentació i tècniques. Canals de recerca de feina de l’àmbit social  i generalistes.

-  instrumentals: idiomes, coneixements informàtics, eines 2.0, etc.
-  Transversals: Capacitats, habilitats i actituds necessàries per a qualsevol ocupació.

 ⸺ Orientació sobre un canvi d’àmbit. es fa una recerca de possibilitats de voluntariat per accedir a la nova xarxa 
professional. O es deriven als educadors i les educadores que participen a:

-  Col·lectius professionals: per aconseguir un apropament a un àmbit que no es coneix. 
-  Al projecte Sèniors: per rebre assessorament de les educadores i educadors socials amb més experiència i 

trajectòria del CeeSC.

en aquest procés, en el que es fan entrevistes i reflexions, s’estableix una relació de confiança, confidencialitat 
i col·laboració mútua que possibilita que es potenciïn competències per auto-orientar-se progressivament en la 
situació laboral actual i futura.

el Servei d’Orientació personalitzat s’ofereix cada primer i tercer dimecres de mes a la tarda a totes les persones 
col·legiades i amigues del CEESC que ho sol•licitin a través d’un correu electrònic a sop@ceesc.cat. Les primeres 
sessions presencials tenen una durada de mitja hora i després, es fa un seguiment. en cas que la persona no es pugui 
desplaçar, les consultes també es poden atendre per correu electrònic, xat o videoconferència.

pel que fa a la Borsa de Treball, s’actualitza dia a dia amb les convocatòries d’administracions públiques i les ofertes 
de feina per part d’empreses i entitats que necessiten en els seus equips o esquema de treball, a educadors/es 
socials. A més a més, s’informa de les novetats a través d’un butlletí setmanal.
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La borsa funciona a través d’un nom d’usuari i contrasenya, és en un espai web exclusiu doble: 

-  per a persones col·legiades i  amigues del CeeSC. Disposen d’un espai propi amb el seu CV que es pot ac-
tualitzar quan es vol. es poden consultar les ofertes de feina i es pot trobar material de consulta i suport a 
l’orientació laboral.

-  per a les empreses i les entitats contractants. poden penjar directament les seves ofertes i, a més, poden 
saber de primera mà, quin tipus de professionals hi ha afiliats o afiliades al Col·legi consultant-ne els CV.

A l’entitat o empresa que contracta persones col·legiades, se li recorda que té garanties de professionalitat i qualitat, 
ja que el CeeSC, com a col·legi professional, verifica que aquestes estan en possessió de la titulació acadèmica uni-
versitària d’educació social, o un títol estranger degudament homologat o de l’habilitació professional, entre altres 
qüestions.

Al NIU-Incubadora de projectes es dirigeix a les persones col·legiades i amigues del CeeSC que tenen ganes d’em-
prendre o activar una idea o projecte, primer a que omplin un senzill qüestionari per a reconèixer el projecte o idea 
en qüestió. Un cop analitzades les dades es realitza el següent contacte per correu electrònic o trucada personal on 
s’explora millor la demanda. Segons el grau de desenvolupament de la idea o projecte, s’organitza una entrevista 
personal per part de l’equip tècnic o per professionals col·legiats/ades experts/es en l’àmbit que actuen de manera 
voluntària (participants del projecte Sèniors, d’algun col·lectiu professional o altres dels quasi 3000 afiliats/ades). 

L’equip tècnic aporta l’assessorament del projecte en temes de redacció, comunicació, organització, gestió o finan-
çament. i per part dels i les professionals voluntàries, assessorament en l’enfoc, el contingut, els punts forts i febles 
de la idea, tenint en compte l’àmbit en que es vol actuar.

el programa Cruïlles està al servei d’aquells educadors i educadores que volen posar en marxa el seu projecte pro-
fessional. el programa ofereix:

-  infraestructura: un espai físic compartit amb altres emprenedors/ores, empreses o entitats d’àmbit social, a 
les seus del Col·legi a Barcelona i Girona amb serveis individuals i comuns.

-  possibilitats de sinergies: l’espai es converteix en un coworking entre les entitats, empreses i emprenedors/
es i el CeeSC. i el Col·legi els hi ofereix una sèrie d’avantatges per apropar-les a l’educació social i al CeeSC.

-  Difusió de les activitats dels participants, sempre que aquestes siguin d’interès del col·lectiu. 

A través d’una sol·licitud que es pot enviar per correu postal o on-line a ceesc@ceesc.cat, la junta directiva del CeeSC 
valora l’aprovació o no de l’entrada al programa amb una durada mínima d’un any. S’acceptaran aquelles demandes 
que tinguin vinculació amb el camp social i educatiu, així com que no es contradiguin amb les finalitats del Col·legi6. 

en aquest període es fa un seguiment dels canvis, evolucions i progressos dels participants i s’avalua la prorroga de 
la seva participació en el programa. Ser membre de Cruïlles té una quota mínima mensual de 100€.

per últim, el CeeSC, porta a terme SocialGlobal, un programa del SOOp exclusiu per a persones col·legiades i ami-
gues del CeeSC especialitzat en l’acompanyament i l’assessoria de les i els qui estiguin explorant la possibilitat de 
treballar a l’estranger o internacionalitzar les seves accions o idees, entenent que l’alternativa de recerca de feina 
a l’exterior va més enllà de trobar una oportunitat laboral o empresarial: significa poder obrir nous espais per a la 
transferència de coneixement, l’intercanvi de bones pràctiques, i l’ampliació de competències professionals i d’in-
cidència en els territoris. 

Art. 8 dels estatuts del CeeSC: http://www.ceesc.cat/images/simplefilemanager/556d94c03d4626.03962987/estatuts_CeeSC.pdf 6



9

2n Premi
Categoria d’Institucions, organitzacions i centres educatius

Aquest servei disposa d’una web especialitzada (socialglobal.info) que conté informació bàsica laboral però també 
social i cultural de diversos països (a finals de 2015 s’hi compta Alemanya, Dinamarca, Àustria, Argentina, Uruguay i 
Brasil) i diferents notícies i recursos en referència a la internacionalització del sector o de l’àmbit social a l’estranger. 

el programa a més, ofereix, orientació i informació personalitzada sobre la professió o l’àmbit de treball del 
país de destí i els tràmits corresponents de gestió. es poden adreçar al programa a través d’una trucada al Col·legi 
o el correu info@socialglobal.info

Donat el fet que l’àmbit d’actuació del CEESC és tot el territori català, i que una de les bases en que fonamentem 
el SOOp és la proximitat amb les persones que en participen, metodològicament ho tenim molt present. els princi-
pals dispositius per donar resposta a aquesta realitat són les seus de les nostres 5 delegacions com espais directes 
d’atenció, així com les possibilitats que ens ofereixen els recursos virtuals com a vies d’accés i de gaudi dels serveis.
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Dades extretes de la memòria del CeeSC 2015: http://www.ceesc.cat/el-ceesc/memories7

6—Avaluació
per al seguiment dels serveis del SOOp i alhora també per la resta d’accions, activitats, projectes i serveis del CeeSC, 
s’aposta per un model democràtic i participatiu d’avaluació. els seus principis definitoris són: 

 ⸺   Independència. L’avaluació ha de ser un procés imparcial i independent. 

 ⸺   Comunicació. L’avaluació ha d’establir canals específics, formals i informals, de comunicació entre totes les 
parts implicades.

 ⸺   Representació. L’avaluació ha de garantir la representació de les idees i dels valors de tots els sectors implicats, 
de tal manera que l’avaluació ajudi a aclarir les diverses posicions davant la presa de decisions i faciliti la parti-
cipació de tots els implicats mitjançant l’explicitació de llurs opinions.

 ⸺   Participació. L’avaluació ha de ser un instrument de participació dels implicats i de les implicades en el procés 
d’avaluació, tot creant canals operatius de negociació i de confrontació dialogada d’interessos i valors.

 ⸺   Publicitat. L’avaluació ha de garantir el dret de les persones implicades a ser informades sobre el funcionament 
i els resultats aconseguits pels processos seguits i els mètodes aplicats avaluats. 

Sobre aquestes premisses es planteja que l’avaluació la dugui a terme un equip de persones diferent del qui es 
responsabilitza o es fa càrrec més directament dels cinc serveis que ofereix el SOOp. De composició diversa entre 
membres de la junta i de l’equip tècnic del CeeSC, aquest equip treballa per l’avaluació del propi servei, independent 
i amb un calendari propi de treball. Dissenya una avaluació específica que atén l’avaluació d’execució o de procés, 
de resultats i d’impacte (a mida dels diferents indicadors a mesurar). L’avaluació reuneix la quantitat i la qualitat 
dels serveis del SOOP, la del propi disseny de l’avaluació i l’avaluabilitat del servei en general.

per a la constatació dels graus d’assoliment quantitatius, s’apunten diversos indicadors bàsics a cada servei. 
 ⸺ Servei d’Orientació Personalitzat:

-   Número d’entrevistes presencials realitzades (fita anual: 65 // Total durant l’any 2015: 737). 
-   Grau de satisfacció a les entrevistes presencials realitzades (fita anual: alt // 2015: alt, puntuació de 5 sobre 5).
-   Número d’informes publicats sobre el mercat laboral (fita anual: 1 - es publica l’informe de l’estat de l’edu-

cació Social a Catalunya, amb la voluntat d’actualitzar la lectura de la realitat de la professió a Catalunya).
-   Número de seguiment de les ofertes públiques de treball on consta la figura de l’educador social (fita anual: 

100% de seguiment – al 2015 es presenten 31 recursos de reposició en relació amb convocatòries d’opo-
sicions o borses de treball per a places d’educador/ora social i es reben 14 respostes d’administracions 
diferents).

-   Número de seguiment de licitacions de serveis on consta la figura de l’educador social (fita anual: 100% de 
seguiment – al 2015 es presenten 44 recursos de reposició a diferents administracions públiques on s’ha 
rebut resposta de 16).

 ⸺ De la Borsa de Treball:
- Número d’ofertes laborals publicades (fita anual: 500 – 2015: 734, 94 publiques i 640 privades)
- Número d’empreses i entitats registrades –contractants- (fita anual: 850 – 2015: 904)
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7—Conclusions
D’acord amb els seus principis fundacionals, el SOOP és un dels servei més importants del Col•legi. El servei des d’on 
es gestiona, s’assessora i s’activa l’ocupació laboral, l’orientació professional i l’emprenedoria de les col•legiades, 
col·legiats, amigues i amics del CeeSC. 

La trajectòria de l’organització, a través de les seves accions, activitats i projectes, i el coneixement que recull i ge-
nera dia a dia amb els seus contactes, afiliats i afiliades i l’experiència i resultats dels processos, el converteixen 
en l’agent clau per assessorar, orientar i resoldre problemàtiques en situacions laborals i ocupacionals diverses en 
l’educació Social.

Des del SOOp es treballa amb la intenció d’oferir un servei íntegre i complert per tal de generar oportunitats laborals 
i professionals, d’acord amb la realitat actual i la previsió del futur. Durant l’any, altres serveis o projectes que es de-
senvolupen des del CeeSC integren els objectius del SOOp i adapten les seves accions i activitats. Amb més enfoc i 
ànim d’assessorar, capacitar i activar professionalment hi destaquem el projecte sèniors, les càpsules d’educació so-
cial, els cursos de formació, els col•lectius professionals i la convocatòria d’ajuts a iniciatives socials i de cooperació. 

La participació de col·legiades, col·legiats, amigues i amics del CeeSC i altres professionals de l’educació Social or-
ganitzats i organitzades en col·lectius professionals o sent membres del projecte Sèniors, contribueixen en paral•lel 
en una xarxa de suport i acompanyament en l’orientació i el recorregut professional que arriba des dels estudiants 
del Grau d’Educació Social fins a professionals de l’Educació Social en edat de jubilació. Les col•legiades, els col•le-
giats, les amigues i els amics del Col·legi són usuaris/es i alhora, es converteixen en assessors/es o generadors/es de 
coneixement útil per a la professió. 

La metodologia del SOOp es centra en un pla d’acció desenvolupat en xarxa i d’aplicació individual, per tal d’activar, 
modificar o potenciar factors personals o convertir competències professionals amb la finalitat d’accedir als recursos 
o oportunitats laborals existents o engegar projectes professionals tenint en compte el context, el present i el futur. 

per fer efectiu el servei i el seu funcionament diari, el Col·legi posa a disposició tot el seu equip de treball i els recur-
sos materials que es convinguin. 

A més, i no menys important, la filosofia del col•legi ens insta a cercar totes les col•laboracions possibles, amb agents 
diversos, per enriquir la nostra proposta i donar-li sentit en la lògica global de la nostra societat. educadores i edu-
cadors socials sabem molt bé que la única manera de donar resposta a les necessitats de les persones és des de la 
cooperació entre totes aquelles persones que tenen alguna responsabilitat o implicació en les diferents realitats. 
Treballem al costat i en xarxa amb empreses, entitats, administracions, sindicats, col·lectius... No fem sols allò que 
es pot fer amb altres i en l’ocupació i l’orientació professional, tot es pot fer amb altres.

 ⸺ NIU-Incubadora de projectes:
-   Assessoraments a les idees i projectes dels i de les professionals (fita anual: 100%. el 2015 es van atendre 

11 propostes/professionals)
 ⸺ Programa Cruïlles: 

- Número de propostes allotjades (fita anual: 5 – 2015: 8)
- Número de sol·licituds rebudes (fita anual: 10 – 2015:14)

 ⸺ Programa SocialGlobal:
-  Assessoraments als i les professionals o empreses i entitats que ho sol·licitin (Fita: 100%. 2015: s’han resolt 

satisfactòriament totes les consultes del 2015 -8 en total)
-  Grau de satisfacció als assessoraments (fita anual: alt // 2015: notable, puntuació de 3,5 sobre 5)
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