
  



DIVENDRES 27 
 

 

Monogràfic:  

“El futur del 

col·lectiu 

professional“ 

 

Com pot afectar la professió i els 

professionals el nou avantprojecte 

de Llei de Serveis i Col·legis 

professionals que va aprovar el 2 

d’agost el Govern de l’Estat? 

Com pot afectar aquesta 

modificació legislativa a Catalunya? 

Com hem de pensar el futur del 

col·lectiu professional? 

Quines són les potencialitats que 

tenim les educadores i els educadors 

socials en relació amb 

l’associacionisme professional i la 

millora de la professió? 

Aquestes i altres qüestions que 

puguin aparèixer en el monogràfic, 

centraran la sessió de debat i 

reflexió. 

HORARI I LLOC: 17h. Seu del CEESC 

de Barcelona. Aragó 141-143. 4t. 

INSCRIPCIONS 

 

DIMARTS 1 
 

 

Taller  

d'orientació 

laboral 

 

L'ocupabilitat en clau competencial 

L'ocupabilitat és un indicador de la 

posició d'una persona respecte al 

mercat laboral, i concretament, 

respecte a una ocupació concreta. 

Una bona manera de contrastar 

aquest indicador és conèixer com 

està el mercat de treball i poder-ho 

contrastar amb els factors personals 

i competencials propis. Aquest és el 

treball que farem en aquest taller, 

un tast introductori a l'anàlisi 

competencial. 

HORARI I LLOC: 18h. Seu del CEESC 

de Barcelona. Aragó 141-143. 4t. 

INSCRIPCIONS 

 

 

 

http://www.ceesc.cat/component/option,com_jcalpro/Itemid,63/extmode,view/extid,641/
http://www.ceesc.cat/component/option,com_jcalpro/Itemid,63/extmode,view/extid,644/


DIMECRES 2  
DIA INTERNACIONAL DE 
L’EDUCACIÓ SOCIAL 
 

 

Presentació 

dels premis i 

convocatòries 

del CEESC 

2013 

 

Premi Quim Grau + Convocatòria 

d’Ajuts a Iniciatives Socials i 

Cooperació + Concurs de Contes  

“Coneix els teus drets” + InstaCEESC. 

Presentació de les fotos guanyadores 

al calendari CEESC 2014. I calendaris 

per a tothom!  

HORARI I LLOC: 19h. Seu del CEESC 

de Barcelona. Aragó 141-143. 4t. 

 

 

Treballant al 

CEESC 

 

Sessió especial del projecte Sèniors 

del CEESC + reunions de diferents 

grups de treball: Gent gran, Infància, 

Formar i educar.  

HORARI I LLOC: 17h. Seu del CEESC 

de Barcelona. Aragó 141-143. 4t. 

 

 

Sopar Popular 

 

Coques de recapte, vi, begudes i 

altres amb un preu popular de 3€. 

Inscriu-t’hi ja! Places limitades!  

HORARI I LLOC: 21h. Seu del CEESC 

de Barcelona. Aragó 141-143. 4t. 

INSCRIPCIONS 

 

 

Proposta 

ludicofestiva 

 

Si t’atreveixes o si coneixes una 

proposta artistico-festiva-social, fes-

nos-ho saber a 

participació@ceesc.cat, contactarem 

amb tu i parlarem de la teva possible 

actuació. Som-hi!  

HORARI I LLOC: 22h. Seu del CEESC 

de Barcelona. Aragó 141-143. 4t. 

 

 

Cine-Fòrum 

Social 

Hi col·labora: 

 

 

Amb  “La naranja mecànica” 

d’Stanley Kubrick. 

HORARI I LLOC: 19h. Sala de juntes 

de la Facultat de Ciències de 

l'Educació de la Universitat de Lleida, 

Av. de l'Estudi General, 4, Lleida. 

http://www.ceesc.cat/component/option,com_jcalpro/Itemid,63/extmode,view/extid,642/
mailto:participació@ceesc.cat


 

Cine-Fòrum 

 

HORARI I LLOC: 19h. Seu del CEESC 

del Camp de Tarragona. Antoni 

Gaudí, 62 Reus.  

 

 

Sopar popular 

de carmanyola 

 

Inscriu-t’hi, porta de casa el sopar i 

compartirem el que tenim. 

HORARI I LLOC: 20:30h. Seu del 

CEESC del Camp de Tarragona. 

Antoni Gaudí, 62 Reus. 

INSCRIPCIONS 

 

 

Contes per a 

adults 

 

Després de sopar, l'Imma Pujol i la 

Rat Cebrián del Col·lectiu Entret(r)es 

ens explicaran el seu projecte i... 

uns quants contes: 

http://entretes.blogspot.com.es 

HORARI I LLOC: 22h. Seu del CEESC 

del Camp de Tarragona. Antoni 

Gaudí, 62 Reus. 

 

 

Últim apunt 

musical 

 

Carles Sabaté, educador social i 

guitarra. 

HORARI I LLOC: 23h. Seu del CEESC 

del Camp de Tarragona. Antoni 

Gaudí, 62 Reus. 

 

DIJOUS 3 
 

 

Càpsula 

d’Educació 

Social 

 

L’acolliment professional en una 

Unitat Convivencial d'Acció 

Educativa (UCAE): un projecte i una 

perspectiva de futur. 

L’acolliment en una Unitat 

Convivencial d’Acció Educativa és 

una practica poc habitual i 

relativament poc coneguda. Et 

convidem a descobrir aquesta nova 

perspectiva de futur per als infants i, 

també, per als educadors i 

educadores socials. 

HORARI I LLOC: 18:30h. Seu del 

CEESC de Barcelona. Aragó 141-143. 4t. 

INSCRIPCIONS 

 

http://www.ceesc.cat/component/option,com_jcalpro/Itemid,63/extmode,view/extid,643/
http://entretes.blogspot.com.es/
http://www.ceesc.cat/component/option,com_jcalpro/Itemid,63/extmode,view/extid,620/


DIVENDRES 4 
  

 

Jornada-

encuentro 

Profesional 

 

EDUCACIÓN SOCIAL Y CIENCIA para 

reflexionar sobre la Práctica 

Profesional, la Investigación y la 

Comunicación. Programa de l’acte. 

HORARI I LLOC: 9:30-14h Al Campus 

Mundet, Edifici del Teatre. Passeig 

de la Vall d'Hebron, 171. Barcelona. 

INSCRIPCIONS 

 

 

#SetmanaES 
 

Catifa 

Vermella a l’ES 

 

Durant tota la setmana, vine al 

CEESC, fes-te una foto i deixa’ns el 

teu missatge al nostre wall of fame.  

LLOC: Seu del CEESC de Barcelona. 

Aragó 141-143. 4t. 

 

 

A les xarxes 

 

Segueix els actes de la setmana i 

digues la teva a través de l’etiqueta 

#SetmanaES 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tel. 934521008 

http://www.ceesc.cat 

http://www.facebook.com/ceesc.cat 

http://twitter.com/ceesc_cat 

http://ceesc.blogspot.com 

http://instagram.com/ceesc_cat 

http://www.eduso.net/archivos/JORNADA_4_DE_OCTUBRE.pdf
http://www.ceesc.cat/component/option,com_jcalpro/Itemid,63/extmode,view/extid,640/
http://www.ceesc.cat/
http://www.facebook.com/ceesc.cat
http://twitter.com/ceesc_cat
http://ceesc.blogspot.com/
http://instagram.com/ceesc_cat

