
TELEFORMACIÓN 25 h. 

outubro 2021 

ISE: aplicación 
práctica 



Presentación

Hai uns anos, o grupo de traballo do Ceesg aBeira asumiu o reto de 

desenvolver un modelo de informe socioeducativo que se configurase 

como un instrumento profesional para a recollida de información e o 

traballo de intervención realizado polas e polos profesionais da 

Educación Social, adaptándose á intervención socioeducativa en 

calquera ámbito de traballo. Este traballo, que contou coa colaboración 

de profesionais do sector e do eido académico universitario, tivo como 

resultado o modelo de Informe Socioeducativo (ISE) que actualmente 

está dispoñible para consulta e descarga na páxina web do Ceesg. 

Hoxe continúa o traballo de aBeira para acadar a consolidación deste 

modelo como ferramenta básica das e dos profesionais da Educación 

Social en todos os ámbitos, así como a súa estandarización nos 

procedementos nos que se implican as administracións públicas ou 

outras entidades e institucións coas que se traballa en rede dende a 

nosa profesión. 

Con este curso preténdese afondar na ferramenta para darlle o mellor 

uso por parte das educadoras/es sociais. 



Obxectivos

 Familiarizar ao persoal técnico educador/a social da Administración 

Local, dende unha perspectiva práctica, co manexo do ISE e cos 

criterios para a súa elaboración. 

 Fomentar o uso do ISE como ferramenta estandarizada na acción 

socioeducativa. 

 Adquirir os coñecementos e habilidades necesarias para elaborar 

informes socioeducativos. 

 Identificar os procedementos nos que é pertinente o uso do ISE. 

 Ofrecer pautas para o tratamento da información recollida nos ISE.  

 

 

 

 O informe socioeducativo. Concepto, estrutura e elaboración. 

 Consideracións xerais. Que, como e a quen informar. 

 Criterios a ter en conta para elaborar o ISE. 

 Tratamento da información: protección de datos, utilización da lin-

guaxe, selección da información. 

 Casos prácticos. 

Contidos



 Duración e datas 

O curso desenvolverase do 1 ao 29 de outubro, tendo unha 

carga lectiva de 25 h. 

Realizarase a través de plataforma de teleformación, con varias 

conexións por videoconferencia en directo (datas pendentes de 

confirmar, serán en horario de tarde en días de entre semana) 

Persoas destinatarias 

 Profesionais de Educación Social colexiadas no Ceesg. 

Cotas: Curso gratuíto. 

Prazo: Do 1 ao 27 de setembro de 2021 ou completar prazas. 

Normativa: Consulta as normas da formación do Ceesg na web do 

Ceesg 

Inscricións

http://www.ceesg.gal/gl/ceesg/normativa
http://www.ceesg.gal/gl/ceesg/normativa


Docente

Sonia González Rodríguez 

Educadora social. Colex. nº 3402 

 

 

Diplomada e Graduada en Educación Social, Especialista en Inter-

vención Familiar e en Mediación Familiar.  

Formación en intervención con persoas en situación de vulnerabi-

lidade e violencia.  

Intervención familiar dende o Servizo de Educación e Apoio Fami-

liar do concello de Arteixo. 

Docente -preparadora en prazas de Educación Social.  

 

Actualmente é Secretaria da Xunta de Goberno do Ceesg e Coor-

dinadora do Grupo aBeira de Intervención con familias, nenas e 

nenos. 
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