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ACTA E RESUMEN DE ACORDOS DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 

Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia 

Santiago de Compostela, 21 de abril de 2018 

 
 

ASISTENTES: 

 
 PRESIDENTA Mónica Serrano Soto 

VICEPRESIDENTE Aurelio Prado Rodríguez 

SECRETARIA Andrea Maroñas Bermúdez 

TESOUREIRO Alfonso Tembrás López  

VOGAL Daniel Alves Rivera 

VOGAL Beatriz Caneda Zamar  

VOGAL Leticia Castro Torres 

VOGAL 
Natalia Domínguez Galán 
Trae 1 voto delegado de colexiada/Vogal Priscila Maximino Bento 

VOGAL Beatriz Miranda Borrajo  

VOGAL Belén Piñeiro Álvarez 

VOGAL Sofía Riveiro Olveira 

VOGAL Noelia Rodríguez Álvarez  

VOGAL Laura Vilaboy Romero 

Colexiada 3316  

Colexiada 4811  

Colexiado 3830  

Amigo A-9064  

Colexiada 3550  

Colexiada 110  

Colexiada 2924  

Colexiado 102 Trae 1 voto delegado: colexiada 3536 

Colexiada 3932  

Colexiada 3332  

Colexiada 3945  

Colexiada 3994  

Colexiada 3402  

Colexiada 3011  

Colexiada 3870  

Colexiada 924  

Colexiada 3539  

Colexiada 4970  

Colexiada 3867  

Colexiada 4841  

Colexiada 744  

Colexiada 5171  

Colexiada 3221  

Colexiada 3680 Trae 1 voto delegado: colexiada 3941 

Colexiada 3023  

Colexiado 3942  

 

 

Total Asistentes: 42 asistentes (38 colexiadxs, 1 amigo e 3 votos delegados). 
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Iníciase a Asemblea o sábado 21 de abril ás 10:40h. 

 

Andrea Maroñas Bermúdez, Secretaria de Xunta de Goberno do Ceesg, dá a benvida e presenta a asamblea. 

 

Expón a orde do día e informa da dispoñibilidade de carpetas de consulta coa documentación a tratar na 

Asemblea Xeral, que poden consultarse e/ou levar. Así mesmo, esta documentación está colgada na web 

ceesg.org, apartado Asemblea e tamén pode contactarse co Ceesg, onde o persoal pode resolver calquera 

cuestión ao respecto.  

Simultaneamente ao desenvolvemento da Asemblea Xeral 2017, ten lugar na mesma sala a Celebración 

das Eleccións 2018, en horario de 11:00h a 12:00h. 

 

Tamén se informa de que están a disposión das/os asistentes Formularios de recollida de sinaturas para: 

- Apoiar/esixir Educadoras/es Sociais como persoal educativo do Centro Montealegre. 

- Solicitar unha Lei de Educación Social  

 

 

O acto rematará, pola tarde, coa presentacón dun Coloquio sobre o “Papel da Asesoría Xurídica para as 

colexiadas e colexiados”. 

 

 

Orde do día 

Mañá 

1. Aprobación da acta da anterior Asemblea, Asemblea Xeral de 11 de febreiro de 2017 

2. Aprobación das Memorias Técnica e Económica 2017 

3. Auditoría de contas. Elección do método de auditoría de contas da Xunta de Goberno 

saínte 

4. Presentación da nova candidatura. Liñas estratéxicas 2018-2022. 

 

13:30 – 16:00 Descanso Xantar 

Tarde 

1. Presentación e aprobación dos Plans de Traballo e Orzamento 2018 

2. Coloquio: “Papel da asesoría xurídica para as colexiadas e colexiados”. Fran del Buey. 

Avogado 

3. Propostas e preguntas 
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1. Aprobación da acta da anterior Asemblea, Asemblea Xeral de 11 de febreiro de 

2017 

 

Procédese á lectura da Acta da Asemblea Xeral de 11 de febreiro de 2017. Presenta: Andrea Maroñas. 

 

Resáltanse que o número de colexiadas/os asistentes foi de 34 e un voto delegado e indícanse as maiorías coas 

que se aprobaron os puntos da Orde do día da Asemblea Xeral de 11 de febreiro de 2017:  

- Acta da Asemblea Xeral 2016. Aprobada por unanimidade. 

- Memorias Técnica e Económica de 2016. Aprobadas por maioría, con 1 abstención. 

Aclárase que na Asemblea de 2017 mencionuse unha perda do exercicio 2016 de 695,56€, mais 

en realidade a perda do exercicio 2016 quedou reducida a 422,18€, dado que se 

detectou un erro contable, a posteriori, froito da revisión do estado de contas feita por Apoio 

Aseores. Este cambio recóllese na Acta. 

- Plans de Traballo e Orzamento 2017. Aprobados por unanimidade. 

 

Non producíndose intervencións, procédese á votación.  

Infórmase que teñen á súa disposición tres papeletas: papeleta vermella para voto en contra, papeleta verde 

para voto a favor e branca para abstencións. 

 

ACORDO:  

 

A votación á Acta da Asemblea Xeral 2017 resultou favorable coa aprobación por unanimidade das 

persoas asistentes, non téndose producido votos en contra nin abstencións. 

 

 

2. Aprobación das Memorias Técnica e Económica 2017 

 

Memoria Técnica 2017 

 

Procédese á lectura da Memoria Ténica 2017. Presenta: Natalia Domínguez.  

 

Infórmase de cambios na Xunta de Goberno:  

 

No ano 2017 causaron baixa na Xunta de Goberno Maite Sío Docampo, Eva López Soto e Teresa 

Delgado López. Maite Sío Docampo foi substituída no seu cargo de Secretaria pola Vogal Andrea 

Maroñas Bermúdez e incorporáronse como Vogais Beatriz Miranda Borrajo e Noelia Rodríguez Álvarez. 

 

Mantivéronse as seguintes liñas estratéxicas na Xunta de Goberno: 

Lei de Educación Social  

Regularización da Profesión  

Emprego  

Accións transversais 

 

Na liña estratéxica da Lei de Educación Social, menciónanse as seguintes accións executadas: 

 

1. Organización de dúas xornadas de formación xunto co CGCEES, coa participación de persoas doutras 

comunidades, da que saíu o texto articulado da Lei. Datas de celebración: 24 a 26 de marzo e 28 a 

30 de xullo. Dúas xornadas de intenso traballo grupal, para crear o boceto da Lei de Educación 

Social. Froito das mesmas, cabe destacar:  

 Achegas ao CGCEES ao primeiro borrador de Lei.  

 Reunión co grupo parlamentario En Marea, afondar na necesidade de creación da Lei de 

Educación Social.  

 Asistencia ao pleno concello Oleiros, onde resultou aprobada a moción de apoio á creación 

dunha Lei de Educación Social.  
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2. Difusión do Documental: apoiar a creación e a reivindicación da Lei da Educación Social e promoción 

da profesión: 

 Proxectouse na Asemblea de 2017 e na USC ao alumnado de 2º de Educación Social.   

 Non chegou a elaborarse dunha guía didáctica para traballar o documental. 

3. Campaña nas redes sociais ‘Eu quero unha Lei de Educación Social’   

 Encher as redes de fotos co lema.  

 Animar ás persoas a que acudan á ventanilla única para entregar o borrador de lei e suban unha 

foto ou vídeo do momento.   

 Hashtag: #PorunaleydeEducaciónSocial #LeiGalegaEducaciónSocial  

4. Coordinar os grupos de traballo para o apoio, difusión e mobilización na campaña por unha Lei de 

educación social.  

  

Non chegou a coordinarse aos PICs para o apoio, difusión e mobilización na campaña por unha Lei de 

educación social.   

 

 

Na liña estratéxica de Regularización da Profesión, menciónanse as seguintes accións executadas: 

 

1. Consecución do recoñecemento dunha categoría única de Educador/a Social no V Convenio Colectivo 

Único da Xunta de Galicia.   

 Reunións Dirección Xeral de Función Pública. Non se chegou a acordo.   

 Reunións cos principais sindicatos.   

 Reunión Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social. Non se chegou a acordo. 

Non chegou a levarse a cambo unha Campaña de petición para a consecución de inclusión da 

categoría.   

2. En relación ao cumprimento das RPT.   

 Reunión coa Secretaria Xeral da Consellería de Política Social sobre situación do persoal 

educativo do CAPD A Coruña, e reunión co Director Xeral de Función Pública.  

 Reunión Deputada Benestar e Deputado Persoal, en relación coa situación das Educadoras sociais 

no F.I. Emilio Romay da Deputación Provincial da Coruña. 

3. Comisión de regularización profesional.   

 Reunión coa Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización demográfica, coa Subdirección 

Xeral de Infancia e a Xefatura de Servizo.  

4. Relación de Postos de Traballo da Xunta de Galicia.   

 Reunión coa Consellería de Política Social e coa Dirección Xeral de Función Pública.  

5. Seguimento, intervención e denuncia de convocatorias/prazas na Administración Pública, iniciativa 

privada e terceiro sector.  

Os obxectivos desta liña quedaron sin desenvolverse. Así, non se acadou unha participación en 

tribunais e procesos selección de prazas educación social nin chegaou a rematarse a elaboración de 

temarios específicos para postos concretos da administración pública 

6. Elaboración dunha colección de folletos sobre funcións profesionais por ámbitos.  

 Iniciouse a revisión do texto. Quedou pendente de publicación.   

7. Darlle maior espazo ao apartado de regulación no boletín explicitando recursos e respostas 

promovidas desde o colexio. Esta liña de traballo desenvolveuse parcialmente. 

 

Outras accións que non chegaron a executarse: 

 Campaña ‘Mira para outro lado’. Reivindicar espazos e temas cos que traballamos a través das redes 

sociais buscando o apoio de persoas referentes na profesión. 

 Coordinar cos grupos de traballo a elaboración dun temario por ámbitos de traballo. 

 

 

Na liña estratéxica de Emprego, menciónanse as seguintes accións executadas: 

 

1. Animar á comunidade profesional a que acheguen ofertas.   

2. Dinamización sección Formación páxina web e Boletín Ceesg.  

3. Colaboración coa universidade e outros sectores. Entrevistas xestión de convenios, recepción de 

ofertas formativas, etc.  
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4. Reclamación prazas a través de escritos de reposición e presentando informes xustificación da figura 

no posto que se reclama.   

 Recursos reposición: Concello de Cerceda, Deputación da Coruña e Concello de Rubiá.  

 Reunión Concello da Coruña relación praza Técnica Apoio S.  

 Solicitude rectificación oferta de emprego Orientador/a laboral. Amigos de Galicia. 

5. Programación de formación específica para a mellora da empregabilidade das colexiadas.   

 Curso: Busca Activa de Emprego na Educación Social.  

 Edición guía ‘Claves para encontrar traballo no sector social’  

 

Accións que se executaron parcialmente: 

 Colaboración co resto de áreas e a coordinación cos GT para a elaboración dunha listaxe de expertas 

por ámbitos profesionais. 

 Seguimento do cumprimento do Decreto 99/2012.  

 

Accións que non chegaron a executarse:  

 Negociación co Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) para a consecución da denominación da 

categoría nin se conseguiu iniciar o traballo da Feira de Emprego 2018.  

 

Na liña estratéxica de Accións Transversais, menciónanse as seguintes accións executadas: 

 

1. Concurso TFG.eduso.  

2. Difunsión e promoción á participación no Concurso Toni Juliá.  

3. Actos e eventos nos que participamos activamente.   

4. Coordinación e apoio aos  GT existentes e impulso para a creación de novos. Contando este ano coa 

figura de coordinación. 

5. Mantemento de colaboracións para a bonificación de cotas en formacións que poidan interesar ás 

persoas colexiadas. 26 ofertas de formación con desconto.   

6. Dinamización do Servizo de Biblioteca. 24 préstamos.  

7. Organización Obradoiro: como profesionais tamén sentimos, con Tareixa Ledo. 

 

Accións que se executaron parcialmente: 

 A Comisión de Ética e Benestar Profesional traballou na programación dunha Xornada sobre ética, 

que finalmente foi aprazada.  

 Posta en marcha dunha bolsa de proxectos de formación, para selección de cursos que se impartirían 

no ano 2018.  

 Dinamización dos PIC´s e asociacións de estudantes das Universidades galegas.   

 Publicación da Galeduso sobre a Historia da Educación Social en Galicia.  

 

Accións que non chegaron a executarse: 

 Convocar reunións cos Reitorados e Decanatos das tres universidades co obxecto de visibilizar a 

realidade do mercado laboral e traballar en prol de maior presenza da educación social no mercado de 

traballo. 

 

Preséntase o seguinte resume de datos:  
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Memoria Xurídica 2017 

 

 

Natalia Domínguez indica que o Servizo Xurídico do Ceesg, prestado por Fran del Buey de ASensu Contrario, 

desenvolveu as seguintes accións no ano 2017 para o Ceesg: 

 

1- Consultas Xurídicas:  

 34 consultas.  

 Presenza de persoas da Xunta de Goberno, o que permitía recoller as inquedanzas das 

colexiadas, para se adoptasen medidas de presión de carácter político e profesional.  

 Amplo seguimento dos casos por parte do persoal técnico do Ceesg. 

2- Asesoramento á Xunta de Goberno: 

 Supervisión de acordos. 

 Regulamentos e estratexias marco.  

 Acompañamento en tarefas de representación institucional do Ceesg:  

o Asistencia a audiencias con responsables públicos das administracións autonómica e local. 

o Soporte e sustento argumentativo en temas que se existe unha problemática profesional 

complexa; especialmente xuntanzas Dirección Xeral de Función Pública (RPTs), convocatorias 

prazas, etc. 

3- Apoio ao Consello Estatal 

 Xuntanzas Sevilla, Barcelona e Madrid. 

 Estase desenvolvendo un grupo de traballo estatal que se coordina dende Galiza, para trazar 

estratexias político-xurídicas para a aprobación da Lei de Educación Social: entrevistas cos 

distintos grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados/as e das Cámaras Autonómicas).  

 Asesoramento Lei de Servizos Profesionais, Leis transversais.  

 Asesoramento e monitorización da proposta da Lei de Prevención de Violencia na infancia, 

conxuntamente cos Consellos Colexios de Psicoloxía e Traballo Social. 

 Xestións co Ministerio a fin de conquerir a legalización dos estatutos do Consejo. 

4- Formación 

 Inicio da andadura da Escola Permanente de Educación Social e Dereito, denominada Escola da Rúa.  

 2 sesións formativas de ámbito estatal en Santiago de Compostela en marzo e xullo de 2017, 

respecto á Lei de Educación Social.  

 Páxina Asensu, futura plataforma virtual formativa da educación social. 

 

 

Conclusións: 

 

 Importancia do traballo realizado. Seguimento dunha estratexia clara de defensa da profesionalidade 

no marco das súas relacións laborais privadas e estatuto colectivo. 

 Reforzo da formación xurídica das profesionais. 

 Análise, desenvolvemento e execución de estratexias lexislativas e regulamentarias ao redor da posta 

en valor da Educación Social no marco da defensa da reserva de actividade e status de profesión 

regrada.  
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Memoria dos Grupos de Traballo do Ceesg 2017 

 

Natalia Domínguez indica que o Ceesg ten sete grupos de traballo en funcionamento e procede á 

presentación das memorias dos mesmos.  

 

 

Destácanse as actuacións e reunións de cada un dos grupos e traballo: 

 

 
 

 

 

 

 

Apróbase pola XG do Ceesg o modelo de Informe Socioeducativo proposto polo grupos de traballo e queda 

pendente a realización de accións de difusión do mesmo. 

 

1 reunión de GT. 

 

 

DIVERDADE 
 

A actividade centrouse no coñecemento entre as integrantes e na definición das súas liñas de traballo:  

 Redacción de artigo sobre o grupo de traballo para incluír na revista Galeduso.  

 Participación en xornada formativa o 20 de maio en Ames. Xornada “A inclusión socioeducativa e o 

trastorno de espectro autista - TAE”  

 Colaboración na definición das funcións da figura profesional da Educadora e Educador Social en 

distintos ámbitos de traballo.  

 

8 reunións de GT. 

 

 

 

 

 

 

 Xornadas de educación para o consumo responsable. “A Educación alimenta(nos)”. 15 de Xuño. 

Compostela.  

 Participación no X Encontro de Debate sobre o Medio Rural Galego. 

 Encontro sobre Consumo Responsable e Educación Ambiental (SGEA). 

 Posta en marcha do censo e cartografía de iniciativas galegas pola sustentabilidade social e ambiental.  

 Participación X Encontro de Debate sobre o Medio Rural Galego. 

 Encontro Consumo Responsable e Educación Ambiental.  

 Artigo para Galeduso sobre o percorrido do grupo.  

 Colaboración outras entidades (SGEA, Colexio de Biólogos,...).  

 Colaboración na definición das funcións da figura profesional da Educadora e Educador Social en 

distintos ámbitos de traballo. 

  

9 reunións de GT. 
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 Celebración en diferentes espazos do Día Universal da Nena/o. 20/11/17.  

 Realización artigo para o Boletín do Ceesg coa presentación das novas persoas integrantes e 

a renovación do Grupo.  

 Elaboración artigo Historia do grupo para a revista Galeduso.  

 Revisión e achegas ás fichas de funcións da Educación Social por ámbitos.  

 

5 reunións de GT. 

 

 

 

 

 Organización das Xuntanzas autoformativas, con Lola Ferreiro Díaz.  

 Xira galega coa publicación ‘Machismos, de micro nada’. 5 Presentacións libro e 

representación Ceesg.  

 Contactos coas diferentes administracións públicas. Secretaria Xeral de Igualdade.  

 Visita ao Centro de Recuperación Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero.  

 Obradoiro Repensando as relacións amorosas. 25 de novembro, conducido pola 

Educadora Social Laura Latorre.  

 Colaboración coa Asociación Berenguela de Vedra na Andaina pola igualdade 

 Entrevista con alumna de Grado de Xornalismo para un traballo sobre machismos.  

 Redacción de texto sobre o GT Fiadeiras para o seguinte número de Galeduso.  

 

7 reunións de GT. 

 

 

 

 

 

 Convenios de colaboración con entidades, e revisión dos existentes.  

 Continuidade na Comisión de Envellecemento Activo do Consello Xeral de Colexios de 

Educadoras e Educadores Sociais.  

 Elaboración de listaxe de persoas especialistas no ámbito de persoas maiores.  

 Elaboración do documento sobre profesiograma e mapa de recursos. Á espera de volcar 

datos e continuar coas enquisas.  

 Elaboración artigo para revista Galeduso.  

 Xornadas Interxeracionais de Cabreiros. Asistencia á inauguración.  

 Colaboración na definición das funcións da figura profesional da Educadora e Educador Social 

en distintos ámbitos de traballo.  

 Reunión coa Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría.  

 Día Internacional das Persoas Maiores. Decálogo de traballo con persoas maiores, dende 

a perspectiva da Educación Social.  

 

3 reunións de GT. 
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MIOLO 
 

 

 

O seu traballo comezou realmente en maio de 2017 e centrouse nas seguintes accións: 

 

 Definición das súas liñas de traballo e planificar as súas accións para o 2018.  

 

 Colaboración na definición das funcións da figura profesional da Educadora e Educador Social 

en distintos ámbitos de traballo.  

 

4 reunións de GT. 

 

 
Non producíndose intervencións, procédese á votación.  

 

ACORDO:  

 

A votación á Memoria Técnica 2017 resultou favorable coa aprobación por unanimidade das persoas 

asistentes, non téndose producido votos en contra nin abstencións. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:25h. 

Coa aprobación de todas as persoas presentes, concédese un espazo de 5 minutos para que as 

colexiadas 3932 e 3942 presenten á Asemblea o seu proxecto profesional TactoContacto e 

propoñen unhas preguntas ás/aos presentes para facer un análise de necesidades. 

Tamén propoñen á nova Xunta de Goberno que tome posesión, que ademais do Emprego, teñan en 

conta o Autoemprego, incluíndo nos seus obxectivos o asesoramento para autoemprego no ámbito 

social. 
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Memoria Económica 2017 

 

11:32h. 

Exposición da Memoria Económica 2017. Presenta: Andrea Maroñas. 

 

Preséntase un resumo dos gastos e ingresos do exercicio desglosada por partidas e puntualízase que por un 

exercicio de transparencia está todo colgado na Web do Ceesg e en Carpetas de consulta dispoñibles na 

presente Asemblea Xeral, estando presente tamén a Secretaria Técnica do Ceesg para aclarar calquera 

consulta que poida xurdir ao repecto: 

 

 
 

A maior parte dos gastos recae na partida de Persoal Contratado, o Ceesg ten dúas empregadas (a 

Secretaría Técnica, Mari, e a Educadora Social, Montse, ambas a xornada completa). 

Menciónase que en comparación co Orzamento de gastos previsto para o exercicio 2017, as únicas 

partidas de gasto que se superaron foron dúas: a partida de Gastos de Dietas de Desprazamentos da 

Xunta de Goberno, partida que superou o gasto previsto debido á organización de dúas Xornadas da 

LRES (24-25-26 de marzo e 28-29-30 xullo) e a partida de Servizo de Mantemento da Fotocopiadora. 

 

A maior parte dos ingresos proceden das Cotas de Mantemento Semestral. 

 

En 2017 o Plan de Traballo foi moi ambicioso, non chegando a executarse totalmente. Por isto, os 

ingresos resultaron suficientes para cubrir case todos os gastos do exercicio.  

A perda do exercicio resultou insignificante e ascendeu a 313,61€ 

 

Pode confirmarse que as contas do Ceesg están totalmente saneadas e o balance das colexiacións no 

ano 2017 mantívose equilibrado, téndose tramitado 72 altas colexiais e 72 baixas colexiais ao longo 

do ano. En comparativa, cabe mencionar que no primeiro trimestre 2018 xa se levan tramitado 53 

altas colexiais, dispoñendo actualmente 869 persoas colexiadas. 

 

 
Non producíndose intervencións, procédese á votación.  

 

ACORDO:  

 

A votación ás Memorias Técnica e Económica 2017: resultou favorable coa aprobación por 

unanimidade das persoas asistentes, non téndose producido votos en contra nin abstencións. 
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6. Auditoría de contas. Elección do método de auditoría de contas da Xunta de Goberno saínte 

 

 

11:45h.  

Presentación da proposta de Método de Auditoría de Contas da Xunta de Goberno saínte. Presenta: 

Beatriz Caneda. 

 

Propóñense dúas opcións para auditar as contas: 

- Unha auditoría externa, contratándoa a unha empresa. Rondaría aproximadamente 

3.500€+IVE por ano, tendo que auditarse 3 anos (2015, 2016 e 2017). 

- Unha auditoría interna, como se fixo en anteriores ocasións (2007, 2011 e 2015) coa 

elección por sorteo público de 3 colexiadas/os censoras de contas e 3 colexiadas/os 

suplentes, excluíndo as colexiadas/os integrantes das Xuntas de Goberno saínte e entrante. 

As persoas elixidas terían que acudir a unha revisión presencial de contas, poñendo á súa 

disposición todos os libros contables e a facturación dos exercicios 2015 a 2017, 

facilitándoselle o asesoramento da Xunta de Goberno saínte, da Secretaría Técnica e do 

servizos de asesores de Apoio asesores. Con este método os custos quedarían reducidos ao 

abono dos gastos de desprazamento /dietas das colexiadas/os elixidas/os. 

 

A Censura de Contas deberá celebrarse nos 3 meses seguintes á celebración da presente Asemblea 

Xeral. 

 
Non producíndose intervencións, procédese á votación da elección do método de auditoría de contas: 

 

ACORDO:  

 

A votación á Elección do Método de Auditoría de Contas da Xunta de Goberno saínte: resultou 

favorable recurrir a unha AUDITORÍA INTERNA coa aprobación por unanimidade das persoas 

asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ábrese un descanso e á volta suben á mesa as/os colexiadas/os da Mesa Electoral para expoñer o 

escrutinio, resultado e resumo do proceso electoral. 
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12:30h. A Mesa Electoral presenta o resultado da Convocatoria de Eleccións 2018 do Ceesg. 

 

A Mesa Electoral, formalmente constituída ás 10:45h e coa seguinte composición: 

- Colexiada 4841. Presidenta da mesa 

- Colexiada 3011. Secretaria da mesa 

- Colexiada 744. Vogal 1ª da mesa 

- Colexiada 3830. Vogal 2ª da mesa 

 

Deixan constancia en Acta do resultado de votación e ás 12:30h presentan perante á 

Asemblea presente o resultado.  

- Nº total de Electoras/es: 841 

- Nº de Electoras/es que votaron: 48 (36 votos presenciais e 12 votos por correo). 

- Votos Nulos: 6 

- Votos en Branco: 3 

 

Distribución de votos á Candidatura única á Xunta de Goberno, coa Presidencia de Laura Vilaboy 

Romero:  

- Voto Favorables: 39 

- Votos Desfavorables: 0 

- Votos en Branco: 3 

- Votos Nulos: 6 

 

Resulta, por tanto, proclamada gañadora a Candidatura única á Xunta de Goberno, coa 

Presidencia de Laura Vilaboy Romero, con 39 votos favorables: 

 
CANDIDATURA GAÑADORA 

ELECCIÓNS 21/04/2018 

 

Presidenta Colex. nº 3873 Laura Vilaboy Romero 

Vicepresidenta Colex. nº 0398 Natalia Domínguez Galán 

Secretaria Colex. nº 3867 Rocío Núñez Rúa 

Tesoureira Colex. nº 3901 Beatriz Caneda Zamar 

Vogal Colex. nº 0968 Antón Bouzas Álvarez 

Vogal Colex. nº 0110 Laura Casal Figueroa 

Vogal Colex. nº 3975 Jorge González Lamas 

Vogal Colex. nº 3994 Mercedes González Pazos 

Vogal Colex. nº 3402 Sonia González Rodríguez 

Vogal Colex. nº 4970 Yovana Miñán Castellano 

Vogal Colex. nº 4769 Beatriz Miranda Borrajo 

Vogal Colex. nº 3286 Belén Piñeiro Álvarez 

Vogal Colex. nº 3408 Noelia Rodríguez Álvarez 

Vogal Colex. nº 3680 Paula María Varela Costa 

 

 

 

Toma a palabra Laura Vilaboy Romero.  

Agradece á Mesa Electoral e a todas as asamblearias e asamblearios o seu apoio. 
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A nova Xunta de Goberno toma posesión neste mesmo acto e procede á foto de grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédese ao pegado dun MURAL cos nomes das integrantes da Xunta de Goberno e as liñas nas 

que se centrará esta Xunta de Goberno 2018-2022 
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Laura Vilaboy, nova Presidenta do Ceesg, expón a información exposta no MURAL coas seguintes 

palabras clave que van a definir o traballo da Xunta de Goberno 2018-2022: 

 Traballo en Equipo 

 Horizontalidade 

 Sororidade 

 Responsabilidade 

 Compromiso 

todo isto sobre dúas áreas transversais:  

 Relacións Institucionais 

 Visibilización 

mantendo as liñas estratéxicas que xa tiña o Ceesg: 

 Lei de Educación Social 

 Regulación da Profesión 

 Emprego 

 Actuacións Transversais 

 

Tamén se manterá a estrutura de Áreas de Traballo (Comunicación e Participación Colexial, 

Desenvolvemento Profesional e Acción Profesional e Sociolaboral), baixo os principios de identidade 

profesional, cultura e lingua galegas e benestar e calidade de vida. 

 

A Xunta de Goberno, distribuída por Áreas de Traballo, en coordinación cos Grupos e Comisións 

de Traballo, cos PIC’s e con todas as colexiadas e colexiados, centrarase nun obxectivo común, o 

Recoñecemento e Defensa da Profesión. 

 

Procédese a unha rolda de presentacións das persoas integrantes da Xunta de Goberno. 

 

 

 

 

Remata a sesión de mañá ás 13:00h e retómase a sesión de tarde ás 16:00h. 
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Sesión de Tarde 

1. Presentación e aprobación dos Plans de Traballo e Orzamento 2018 

2. Coloquio: “Papel da asesoría xurídica para as colexiadas e colexiados”. Fran del Buey. 

Avogado 

3. Propostas e preguntas 

 

 

 

Da comezo a sesión de tarde ás 16:00h. 

 

 
1. Presentación e aprobación dos Plans de Traballo e Orzamento 2018 

 

 

Procédese á lectura do Plan de Traballo 2018, distribuído por Áreas de Traballo do Ceesg. Ver 

Anexo 1.  

 
 

Preséntanse as Coordinadoras dos Grupos de Traballo e proceden á lectura do seu programa de 

traballo para 2018 resaltando as seguintes accións: 

 

 

 

 
 

CEESG EN DIVERDADE   
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MIOLO 
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Orzamento 2018 
 

A Tesoureira Beatriz Caneda expón o Orzamento 2018, mostrando un resumo dos ingresos e gastos 

por partidas: 

 
 

Destaca que a maioría de gastos recaerá nas Áreas de Traballo e a maioría de ingresos procederán 

das cotas de mantemento semestral.  

 

Destaca gastos máis salientables, tendo o material co desglose completo a disposición das 

asamblearias/os presentes en carpetas de consulta: 

- Publicacións da Área de Comunicación e Participación Colexial 

- Cursos Programados e Escola de Rúa, da Área de Desenvolvemento Profesional 

- Servizo de Asesoría Xurídica na Área de Acción Profesional e Sociolaboral. 

- No apartado Outros Gastos de Xestión Correntes hai unha partida de gasto destinada a 

Adaptación normativa de Protección de Datos, dado que vai entrar en vigor unha nova normativa 

nesta materia que conlevará gastos. 

 

Así mesmo, destaca as partidas de ingresos máis salientables: 

- Cotas de mantemento semestral 

- Subvencións e axudas: da Deputación Provincial de Pontevedra e do Banco de Sabadell 

- Fondos Propios. Son Fondos Propios do colexio que se asumen para poder afrontar os 

gastos propostos no Plan de traballo. Nembargantes, agárdase poder acadar axudas ou unha 

mellora do saldo de colexiacións para evitar recurrir a esta partida de Fondos Propios. 

 

 
Non producíndose intervencións, procédese á votación dos Plans de Traballo e Orzamento 2018: 

 

ACORDO:  

 

A votación aos Plans de Traballo e Orzamento 2018: resultou favorable recurrir a unha AUDITORÍA 

INTERNA coa aprobación por unanimidade das persoas asistentes. 
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2. Coloquio: “Papel da asesoría xurídica para as colexiadas e colexiados”. Fran del Buey. Avogado 

 

 
Presenta un panel dividido en tres espazos: profesión, traballo e organización interna. 

 

A) Profesión.  

Antes da Lei ómnibus (2009) o Ceesg tiña colexiación obrigatoria pero non se perseguiu ás 

profesionais non colexiadas/os.  

Centra o discurso deste apartado en dúas leis:  

1- Lei de Servizos Profesionais. Necesitamos reserva de actividade para establecer a 

colexiación obrigatoria. No proxecto de lei recollíase que a educación social é propia do 

dereito penitenciario. Agora unha disposición transitoria recolle a educación social como 

exclusiva no ámbito da discapacidade. O proxecto de lei está parado, pero unha directiva 

europea establece un test de idoneidade e se non entramos (prazo de 9 meses) o colexio 

tería que seguir funcionando como asociación. 

Está en debate a Lei orgánica contra a violencia na infancia. É importante que educación social 

figure. Traballo social e psicoloxía figuran. 

A Convención de Nova York vén a dicir que xa non vai haber persoas con discapacidade nin 

tutelas. 

É dicir, aos efectos de Tribunal Supremo e autoridade xudicial somos “nada”. 

2- LRPS/LES 

Por dereito comparado, non  hai lei que regule a educación social. 

Confirmaron en xuntanza en Madrid que teñen 7420 solicitudes de petición de lei. O tema 

está parado por falta de medios.  

Os colexios de Navarra e Baleares queren tramitar a súa propia lei. En Galicia estamos 

tratando de homoxeneizar unha lei estatal, para todos os territorios. 

Existe a vía autonómica, que consiste en que a administración autonómica faga a proposta de 

lei (artigo 87.2 da Constitución). Pode haber avances neste sentido en La Rioja e Andalucía. 

Hai 4 educadoras/es sociais de Podemos que o están bloqueando porque non lles gusta a 

habilitación e porque son favorables a entrar na LSP pero só en ámbitos específicos 

(penitenciario, infancia...). 

B) Traballo 

Situación na Xunta de Galicia. Non entramos na negociación do convenio colectivo, polo 

tanto, imos directos a contencioso administrativo. Isto denota falta de perspectiva, porque 

nin os escritos nin as impugnacións que están previstas van obter resultados. 

Pide á Xunta de Goberno no Ceesg unha persoa dedicada exclusivamente ao seguimento 

deste tema. 

C) Organización interna 

Estatutos CGCEES. O CGCEES leva 10 anos sen estatutos. Os propios estatutos recollían 

colexiación obrigatoria cando o consello xeral non colexia, senón que é o conxunto de 

colexios da profesión.  

Os estatutos do Colexio de Traballo Social recollen a exclusividade do informe social, nas 

súas normas de autogoberno. 

No Ministerio, en relación aos estatutos do CGCEES ameazaron con que se non retirabamos 

a LRES non aprobarían os estatutos. Tamén dixeron que hai que quitar a colexiación 

obrigatoria dos estatutos antes do 1 de xuño. 
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Novo regulamento de protección de datos. Os consellos de colexios están obrigados a 

aplicalo, coa obriga de nomear unha persoa delegada de protección de datos. As multas son 

de ata 20.000.000€. 

Fíxose unha proposta de xornadas sobre o estatuto xurídico da educación social, na que se 

falaría de: 

1- Estrutura 

2- Adopción de acordos 

3- Incompatibilidade en procedementos sancionadores 

4- Vulneración da Lei de transparencia 

5- Vulneración da Lei de protección da datos 

6- Vulneración do principio de competencia 

 

 

Ábrese Quenda de intervencións: 

 

Mercedes González Pazos – Sendo tan vulnerables a posibles sancións, e sendo asesor xurídico tanto 

do Ceesg como do CGCEES, non ves forma de homoxeneizar esta situación? 

 

Asesor xurídico – Non hai maneira. Non ten sentido que na asemblea de hoxe non se designase un 

Delegado de Protección de Datos. Despois do 25 de maio, as multas son de ata 25.000.000€. Hai un 

déficit xurídico-administrativo descomunal. Funcionamos como un lobbie da Educación Social pero a 

asemblea propia organizativa dun colexio debería saber a quen moderlle e cando. 

 

Mercedes González Pazos – As comunidades autónomas teñen transferidas moitas competencias. 

Desde Galicia non se pode chegar a facer algún trámite? 

 

Asesor xurídico – Fíxose no Parlamento galego. O que máis destacaría é que os 66.000€ que se 

destinan no colexio a persoal, haxa 30.000 que se dediquen exclusivamente ao que expuxen sobre a 

profesión. É unha cuestión de prioridades. 

 

Mercedes González Pazos – A nivel parlamentario ten que haber algún percorrido máis... 

 

Asesor xurídico – Seguro.  

 

Mercedes González Pazos – Igual nos centramos en concellos, cando ao mellor teríamos que ir máis 

arriba e pasar a unha acción máis reivindicativa. 

 

Asesor xurídico – Esta charla era para falar da asesoría xurídica e nos encontramos con que en case 

todas as consultas xurídicas as educadoras sociais cometían ilegalidades e todo o tempo tiña que 

explicar a función do colexio. 

 

Mercedes González Pazos – O Ceesg está capacitado para unha demanda pola vía da inspección de 

traballo?  

 

Asesor xurídico – Si. Pero non queren. Queren que demande o propio colexio. 

 

Antón Bouzas Álvarez – Acabas de expoñer problemas sen solución a corto/medio prazo. O que 

presentaches é catastrófico. Hai universidades públicas que imparten educación social. Esas 

universidades son un fraude? Porque son as que dan as ensinanzas da profesión. 

 

Asesor xurídico – Si. Tivemos unha consulta dun rapaz, xestor cultural, que dicía que o ámbito era 

exclusividade da educación social. A estrutura educativa non dá unha resposta clara de saída 

profesional. 
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Mercedes González Pazos – O propio Director Xeral da Función Pública nos dicía que un dos nosos 

interlocutores directos debería ser a Consellería de Educación e as propias Universidades... 

 

Asesor xurídico – Os culpables son os colexios, non as universidades. Tiñan dous cometidos: 

transformar o mundo e debate organizativo.  

 

Sofía Riveiro Olveira – Cando falas de que houbo unha traición interna porque algúns colexios 

queren a súa propia lei, o colexio galego, ao pedir tamén unha Lei Galega de Educación Social, non 

está traicionando tamén? 

 

Asesor xurídico – Non, hai que mirar dende a profesión, non desde os usuarios. 

Necesitamos: 

1º Medios internos para dedicalos á área de Función Pública (esquecernos do resto) 

2º Reunións e toma de decisións da Xunta de Goberno. Por exemplo hai unha xuntanza en maio en 

Madrid e a presidenta non vai. Vai Sofía pero en representación, e Fran pero non hai ninguén con 

poder de decisión. 

3º Deseño curricular de funcións. Por exemplo, unificar o traballo das secretarías técnicas dos 

territorios. 

 

 
Non téndose producido máis intervencións, remata a Asemblea ás 18:00h e como peche procédese á 

proxección da curtametraxe Matria 

 

 

 

 

En Santiago de Compostela, a 21 de abril de 2019 
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ANEXO 1 
 

 

 

 

 

PLAN DE TRABALLO 2018 

 

 

 
ÁREA DE COMUNICACIÓN E PARTICIPACIÓN COLEXIAL 

 

 a encargada de notificar as novidades ás colexiadas e colexiados, así como facilitar as vías para 

participar da vida colexial, a prol da mellora profesional. Encárgase das redes sociais e de todos os 

elementos de comunicación do colexio profesional. 

 

Está integrada por:  

➢ Laura Casal Figueroa. 

➢ Rocío Núñez Rúa. 

➢ Belén Piñeiro Álvarez. 

➢ Noelia Rodríguez Álvarez. 

 

Os seus obxectivos establécense en: 

 
Xerais:  

● Definir e manter unha liña de comunicación interna e externa que garanta a transmisión 

dunha imaxe e dun proxecto uniforme, coherente e compartido de Colexio. 

● Incrementar e afondar nos procesos de comunicación e intercambio, formais e informais, 

a nivel persoal, social e profesional. 

● Ampliar e diversificar a participación e interacción de profesionais do social nas canles 

comunicativas do Ceesg. 

● Colaborar coas outras áreas na formulación e edición de publicacións da actividade 

colexial. 

● Vincular a actividade da área ás tres liñas estratéxicas establecidas para o ano 2018: Lei 

de Educación Social, Regularización Profesional e Emprego. 

 

Específicos: 

● Manter o apoio á elaboración e aprobación dunha Lei estatal de Educación Social. 

● Manter e mellorar os concursos existentes para favorecer a participación colexial. 

● Publicar en distintos formatos experiencias, traballos académicos e material arredor da 

Educación Social. 

● Difundir nas tres Universidades galegas o documental Fitos e feitos sobre a educación 

social. 

● Iniciar tarefas de planificación para realizar unha feira de emprego futura  

 

 

 

 

 

 

 

É  
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ÁREA DE DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL 

 

esta área trabállase pola defensa da profesión a través da mellora continua, a reciclaxe profesional, 

os encontros formativos e todas as xornadas ou actuacións que se poidan facer para visibilizar a 

profesión. Inclúense nesta área os grupos de traballo. 

 

Está integrada por:  

➢ Beatriz Caneda Zamar. 

➢ Natalia Domínguez Galán. 

➢ Yovana Miñán Castellano. 

➢ Laura Vilaboy Romero. 

 

 

 

 

E ten por obxectivos:  
Xerais:  

● Elaborar un plan de formación que garanta unha preparación de calidade para as/os 

profesionais, que complemente de forma axeitada a formación inicial, respondendo ás 

demandas das colexiadas e colexiados de forma que faga adecuarnos ao complexo rol 

que a sociedade demanda.  

● Ofrecer recursos accesibles para mellorar a práctica profesional (virtual e fisicamente).  

● Deseñar documentos profesionais propios que faciliten o quefacer das educadoras e 

educadores na súa práctica e eviten a asimilación de modelos doutras profesións do 

social.  

● Editar publicacións de calidade que promovan o desenvolvemento profesional. 

● Velar polo cumprimento dos principios éticos e deontolóxicos inherentes á profesión. 

● Enmarcar o traballo en rede como sinal de identidade para a construción colectiva da 

profesión. 

● Estar presentes nas institucións decisorias para a educación social. 

 

Específicos: 

● Promover que a formación continuada, así como os documentos profesionais e as 

publicacións do Ceesg sexan referentes para e na praxe profesional. 

● Estreitar a colaboración coas universidades e co estudantado para favorecer un 

coñecemento mutuo: mantemento e reforzo de PICs. 

● Favorecer as relacións con outros colexios profesionais, onde predomine a transferencia 

de coñecementos e o compartir profesional.  

● Colaborar con outras entidades galegas de interese social.  

● Participar en proxectos de investigación que promovan cambios sociais a prol da 

igualdade, dos dereitos da cidadanía e da xustiza social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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ÁREA DE ACCIÓN SOCIOLABORAL E PROFESIONAL 

 

sta área traballa pola calidade da profesión, revisando prazas, enviando escritos, e formulando 

estratexias para que a Educación Social teña cabida no mercado laboral cunhas condicións dignas, 

para ofrecer os mellores servizos ás persoas coas que traballamos.  

 

Configurada por:  

➢ Antón Bouzas Álvarez. 

➢ Jorge González Lamas. 

➢ Mercedes González Pazos. 

➢ Sonia González Rodríguez. 

➢ Beatriz Miranda Borrajo. 

➢ Paula Mª Varela Costa. 

 

 

 

Ten por obxectivos:  
Xerais:  

● Promover e difundir o recoñecemento social da profesión de Educador/a Social tanto na 

administración pública e no ámbito privado.  

● Promover a consecución dunha Lei de Educación Social tanto estatal como autonómica, 

que garanta unha regularización da profesión, unha diminución do intrusismo laboral, e 

unha profesionalización do sector.  

● Favorecer a empregabilidade e denunciar o intrusismo laboral. 

● Supervisar a incorporación da figura da educadora-educador social nas labores 

profesionais referidas á intervención socioeducativa. 

● Velar polo correcto exercicio profesional, promovendo as boas prácticas 

socioeducativas. 

 

Específicos  

● Establecer o articulado que contemplará a Lei de Educación social a nivel estatal e 

autonómico en colaboración coa Asesoría Xurídica.  

● Avanzar na regularización da profesión mediante o recoñecemento da categoría 

profesional no ámbito da administración e no sector privado. V Convenio colectivo e 

convenios privados por sectores.  

● Informar e de ser preciso denunciar nos casos en que se produzan intrusismos laborais. 

● Negociar e reclamar as Relacións de postos de traballos nas distintas administracións 

públicas cando non se contemple a nosa figura profesional, en detrimento ao posto 

propio a desempeñar. 

● Informar, mediar e dar a coñecer, situacións onde se vulneren os dereitos e deberes das 

profesionais da educación social nos seus postos de traballo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓNS POR LIÑAS ESTRATÉXICAS 

E 
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1. LEI DA EDUCACIÓN SOCIAL 

ÁREA DE COMUNICACIÓN E PARTICIPACIÓN COLEXIAL  

1. Difusión do Documental: apoiar a creación e a reivindicación da Lei da 

Educación Social e promoción da profesión. 

● Plan de presentación do documentario nas tres universidades galegas. 

● Presentacións nas catro Provincias buscando estratexicamente persoas clave. 

2. Manter a Campaña nas redes sociais 'Eu quero unha Lei de Educación Social' 

● Encher as redes de fotos co lema Eu quero Educación Social. 

● Animar ás persoas a que acudan ó portelo único para entregar a petición de lei e que 

suban unha foto ou pequeno vídeo do momento co lema da campaña. 

● Manter hashtag común e páxina de Facebook e impulsar notas de prensa.  

● Promover unha campaña Eu quero unha Lei de Educación Social entre personalidades 

galegas e referentes da profesión. 

 

ÁREA DE DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL 

3. Coordinar os grupos de traballo e os PIC´s para o apoio, difusión e mobilización 

na campaña por unha Lei de educación social. 

 

ÁREA DE ACCIÓN SOCIOLABORAL E PROFESIONAL  

4. Continuar coa proposta de Lei de Educación Social en Galicia: Establecer un 

calendario de accións para a súa difusión, promoción e presentación da proposta. 

 

2. REGULACIÓN DA PROFESIÓN  

ÁREA DE COMUNICACIÓN E PARTICIPACIÓN COLEXIAL  

 

1. Darlle maior espazo ao apartado de regulación no boletín e en redes sociais 

explicitando recursos e respostas promovidas desde o colexio. 

 

ÁREA DE DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL 

 

2. Colaborar e manter reunións coa Xunta, Deputacións e Concellos en relación ás súas 

RPT. 

3. Coordinar cos grupos de traballo a elaboración dun temario por ámbitos de 

traballo. 

4. Dar continuidade á Escola de Rúa . 

 

ÁREA DE ACCIÓN SOCIOLABORAL E PROFESIONAL  

 

5. Traballar no recoñecemento dunha categoría única de Educador/a Social no V 

Convenio Colectivo Único da Xunta de Galicia.  

● Coordinación con función pública para chegar a un acordo da creación da categoría.  

● Manter o contacto con sindicatos para o seguimento das propostas de función 

pública.  

● Acadar compromiso da Consellería de Política social de solicitar a categoría. 

6. Comisión de regularización. Concretar xunto coa consellería de política social o 

proceso de regularización de persoal nos centros de menores.  

7. Relación de Postos de Traballo. Seguimento da RPT na Consellería de Política Social e 

do proceso iniciado coa Asesoría Xurídica.  
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8. Seguimento, supervisión, intervención e denuncia, cando sexa preciso, das 

convocatorias e prazas de educador/a social na Administración Pública, na iniciativa privada 

e no terceiro sector.  

▪ Participación en tribunais e procesos de selección de prazas de educación social. 

▪ Proposta para a elaboración de temarios específicos para postos concretos para a 

administración pública.  

3. EMPREGO  

ÁREA DE COMUNICACIÓN E PARTICIPACIÓN COLEXIAL  

 

1. Animar á comunidade profesional a que acheguen ao colexio ofertas e oportunidades 

de emprego. 

2. Iniciar o deseño dunha Feira de Emprego en colaboración coa Área de 

Desenvolvemento Profesional. 

 

ÁREA DE DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL 

 

3. Dinamizar a sección Formación na páxina web e no Boletín do Ceesg. 

4. Colaborar coas universidades. Entrevistas, xestión de convenios, recepción de ofertas 

formativas, etc. 

5. Programación de formación específica para a mellora da empregabilidade das 

colexiadas.  

6. Colaborar co resto das áreas e coordinar cos GT no mantemento da listaxe de 

expertas, por ámbito profesional.  

 

ÁREA DE ACCIÓN SOCIOLABORAL E PROFESIONAL  

 

7. Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG). Inicio das negociacións para a 

consecución da denominación da categoría e sinatura de convenio para a recepción de 

ofertas de emprego. 

8. Presentar informes de xustificación da figura de educación social en prazas 

ofertadas.  

9. Seguimento do cumprimento do decreto 99/2012, en canto a postos de traballo 

cubertos.  

10. Impulsar a creación dunha listaxe de profesionais da educación social expertas 

en diversos ámbitos de actuación en colaboración cos grupos de traballo.  
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ACTUACIÓNS TRANSVERSAIS 
 

ÁREA DE COMUNICACIÓN E PARTICIPACIÓN COLEXIAL  

 

1. Inicio de elaboración da Galeduso núm 13.  

2. Concurso TFG.Eduso 

a. Entregar os premios e publicar os TFG.eduso pendentes. 

b. Convocar o VI TFG.Eduso. 

3. Dar a coñecer e promover a participación no Concurso Toni Juliá. 

 

ÁREA DE DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL 

 

4. Coordinar e apoiar aos grupos de traballo existentes e impulso para a creación de 

novos. Coordinación dos GT.  

5. Dinamizar os PIC´s e asociacións de estudantado das Universidades galegas.  

6. Mantemento de colaboracións para a bonificación de cotas en formacións que poidan 

interesar ás persoas colexiadas. 

7. Cursos de Formación e Xornadas deseñadas e implementadas polos Grupos de 

Traballo do Ceesg. 

8. Dinamización do Servizo de Biblioteca. 

9. Oferta de recursos accesibles para mellorar a práctica profesional (virtual e fisicamente). 

 

ÁREA DE ACCIÓN SOCIOLABORAL E PROFESIONAL  

 

1. Relacións institucionais para dar a coñecer a figura da educación social e a 

empregabilidade na nosa profesión.  

2. Participación e representación no Consello Galego de Benestar Social. 

3. Participación e visibilización en eventos da Administración Pública e outras entidades 

relacionadas co campo socioeducativo.  

4. Convocar reunións cos Reitorados e Decanatos das tres Universidades co obxecto de 

visibilizar a realidade do mercado laboral e traballar en prol de maior presenza da educación 

social no mercado de traballo. 

5. Negociación sobre a modificación do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se 

regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, para contemplar a categoría 

de educación social en exclusividade para a convocatoria de prazas para os Servizos de 

educación e apoio ás familias.  

6. Seguimento das disposicións legais en materia social e educativa, e dos convenios 

onde se regularice a figura profesional e a situación laboral da educadora e do educador 

social, así como da súa aplicación. 

7. Mantemento de representacións estables en foros relacionados coa profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 


