
 

 

PLA DE TREBALL CANDIDATURA «SOM 
DIVERSES»    MÉS ABAIX EN CASTELLÀ.  

 

SOM DIVERSES, SOM TREBALL SOCIAL. 

“Només des de la diversitat podem aconseguir 
la igualtat i la justícia social.” 

PRESENTACIÓ 
Amigues i amics, la nostra candidatura s'ha teixit tenint com a lema la DIVERSITAT. Tenim la gran 

sort de treballar en un espai professional divers i aqueixa és una de les nostres grans riqueses i 

potencialitats.  

SOM DIVERSES està composta per Treballadores  Socials del sistema de serveis socials d'atenció 

primària i d'atenció específica (dona, mesures judicials, etc…), professionals de l'àmbit de la salut, 

d'intervenció comunitària, professores universitàries, …  

SOM DIVERSES ha posat en valor una representació territorial també diversa. Des del Camp de 

Morvedre a la Safor, passant per L'Horta *Nord i L'Horta *Sud i la ciutat de València. Això ens 

permet una gran proximitat a la realitat del Treball Social quotidià tant en ciutats com en xicotets 

municipis; en zones industrials i en zones rurals.  

Un altre dels grans avantatges de la diversitat territorial d'aquesta junta directiva serà la 

dinamització de la participació descentralitzada que tan necessària resulta per a impulsar el 

desenvolupament de l'activitat col·legial. 

SOM DIVERSES combina l'experiència amb la incorporació de persones joves que aporten l'energia 

i la il·lusió d'impulsar la professió cap al futur. 



 

 

PRINCIPIS BÀSICS 
Som Diverses mirades que s'uneixen en un eix vertebrador comú, la 
base sobre la qual es construeix el nostre programa: 

ENTENEM: 
● El Treball Social com a professió clau i indispensable sobre la 

qual s'estructura el sistema públic de serveis socials i per tant 
garant dels drets de la ciutadania, contribuint així a construir 
un món millor. 

● El treball social com a professió amb ADN propi, format a 
parts iguals per l'anàlisi científica, el domini tècnic i 
metodològic i el compromís social de lluita per la igualtat i la 
justícia social, aquest és el nostre motor vocacional. 

● El treball social que lluita per la igualtat des del reconeixement 
de la diversitat. En el marc d'aquesta lluita, el FEMINISME és 
un dels eixos transversals prioritari per a la nostra 
candidatura. 

● El treball social com a professió que construeix, que aporta, 
que enriqueix, que impulsa, que acompanya a individus, grups 
i comunitats, teixint xarxes de participació i construint 
ciutadania. 

● El treball social com a professió que creix i es desenvolupa 
utilitzant la creativitat, la flexibilitat i la capacitat d'adaptació 
interdisciplinària com a eines bàsiques del nostre quefer 
professional quotidià enfront del repte que suposa innovar 
constantment, perquè treballem amb una societat canviant i 
en contínua evolució. 

RECONEIXEM: 
● La diversitat d'espais i rols professionals. Treballem en l'àmbit 

sanitari, judicial, municipal, des de l'administració pública, des 
del tercer sector, des de l'empresa privada, etc… perquè la 
promoció i el desenvolupament de les persones és transversal 
a qualsevol àrea de relació humana. 



 

 

● Les necessitats de suport, suport, reforç i desenvolupament 
professional que tenim com a col·lectiu. 

CREIEM: 
● En el treball social com a professió amb una projecció de 

futur, sempre obertes al progrés i la innovació. 

● Que el treball social necessita reconeixement i visibilitat per a 
ocupar el lloc que li correspon. 

CONSIDEREM: 
● Que el Col·legi Professional és l'espai, la plataforma, el teler 

des del qual teixir la nostra identitat i promoció corporativa, 
dinamitzant la participació dels i les professionals del treball 
social i fent-los protagonistes del seu apoderament i 
desenvolupament. 

● Que el Col·legi Professional ha de vetllar per la BONA PRAXI 
del treball social, protegint així, no sols l'ètica i la identitat 
corporativa, sinó sobretot la solvència del sistema de Benestar 
Social 

 

  



 

 

Partint d'aquests criteris professionals que ens uneixen hem consensuat 9 
principis bàsics que, a manera de PILARS , suportaran l'estructura del  nostre 
projecte i que com a eixos transversals, travessen el contingut de cadascuna 
de les àrees de treball i són presents en totes elles, aquests són: 

1.  Serà un principi fonamental per a aquesta junta TRANSPARÈNCIA:
directiva garantir la transparència de les seues actuacions, permetent 
l'accés de les col·legiades i col·legiats a la informació de manera àgil i 
amb la cautela a la qual ens obliga la Llei de Protecció de Dades. 

2. : La participació és el “cor” del Col·legi, en la mesura que PARTICIPACIÓ
“batega” el Col·legi funciona, creix, es desenvolupa. És la nostra 
aportació al col·lectiu professional, a la nostra COMUNITAT; és la 
manera de construir una institució realment democràtica; i és l'estructura 
que ha de donar forma a aquest “edifici en construcció”. 

3. INNOVACIÓ: Innovar és l'art de convertir les idees i el coneixement en 
productes, serveis i processos nous, significativament millors i amb 
major capacitat d'adaptació a les necessitats. La innovació és clau per a 
impulsar a la nostra professió cap al futur 

4. DIVERSIFICACIÓ: La DIVERSITAT està en el nostre ADN fundacional, 
hem planificat accions que abasten tot l'ampli ventall d'inquietuds, 
necessitats, camps d'intervenció, àrees i nivells de participació de la 
nostra professió. 

5. : Per a nosaltres és una prioritat i pretenem IGUALTAT DE GÈNERE
demostrar que és una base ideològica que com a criteri transversal pot 
potenciar el desenvolupament d'una institució com el Col·legi 
Professional 

6. ACCESSIBILITAT: Creant canals que acosten l'activitat del Col·legi a les 
persones col·legiades tot reduint la distància que ens separa 

7. FOMENT DE BONA PRAXI: La finalitat última de l'existència del Col·legi 
professional és el seu servei a la ciutadania. El nostre servei a la 
ciutadania comporta vetllar per una bona praxi i un exercici competent 
de les professionals de treball social. 

8. SERVEI A LES PERSONES COL·LEGIADES: Perquè el col·legi no pot 
perdre la seua vocació de servei, allò que ens dona sentit i raó de ser i, 
per part seua, Les persones col·legiades reclamen la concreció de 
serveis dels quals puga beneficiar-se. 

9. COMPROMÍS SOCIAL: Compromís amb la professió i, per tant, amb la 
lluita per la igualtat i la justícia social 

 

  



 

 

PLA DE TREBALL: 
 

El nostre Pla s'estructura en 5 grans àrees de treball que es desenvolupen sobre la 
base dels principis bàsics que hem assenyalat anteriorment. Aquestes són: 

 

 

1. COMUNICACIÓ 

Considerem que el Col·legi ha de dissenyar una estratègia comunicativa que 
perseguisca els següents objectius: 

● Donar resposta clara, concisa i concreta a les necessitats 
informatives de les persones col·legiades.  

● Seleccionar els canals, missatges i codis que permeten incrementar 
l'impacte informatiu del col·legi 

●  Crear un “llibre d'estil” 
● Consolidar una imatge corporativa que permeta la visibilització i 

apoderament de la professió garantint els nostres principis 
deontològics 

Els processos comunicatius clars, àgils i accessibles permetran construir 
xarxes molt més estables entre les persones col·legiades i l'estructura col·legial 

COMUNICACIÓ 

ESTRUCTURA COL·LEGIAL 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL 

ESPAI PROFESSIONAL 

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 



 

 

i al seu torn, entre el Col·legi i altres institucions. Pensem en la comunicació 
com un procés d'intercanvi, de conversa, de diàleg multidireccional. La 
comunicació ha de fer fluir l'energia que sustenta les relacions amb el Col·legi. 
La idea de fer un Mapa de connexions parteix de la consideració que no totes 
les relacions seran de la mateixa intensitat, impacte i finalitat, per tant, 
s'utilitzaran mitjans, canals, codis i missatges diferents. 

1. INTRA-COL·LEGIAL 

Pretenem potenciar la comunicació multidireccional del Col·legi cap als i les 
col·legiades i viceversa, utilitzant per a això canals àgils i partint de les 
necessitats de la pròpia colegiatura. Només així el Col·legi arribarà a ser 
referent comunicatiu. Per a això serà necessari que el Col·legi òbriga canals de 
“escolta”, que s'acoste a les necessitats reals dels i les professionals. 

2. INTER-COL·LEGIAL 

Impulsar la comunicació amb els col·legis d'Alacant i de Castelló fent fluir les 
sinergies, que enriquisquen l'activitat professional i la defensa de la professió, 
així com amb el Consell General, els estaments internacionals(Federació del 
treball Social) o amb altres col·legis de Treball Social d'Espanya amb els quals 
puguem compartir projectes i interessos comuns. 

Considerem prioritari, en aquest sentit, teixir xarxes estables amb els Col·legis 
de la Comunitat Valenciana, amb els quals compartim context de treball i 
objectius professionals i per tant, podem fer un front comú, al mateix temps que 
es rendibilitzen i optimitzen els recursos. 

D'altra banda, i donat el pes de la interdisciplinarietat en el nostre camp de 
treball, creiem que és important establir relacions estables amb els Col·legis 
Professionals de l'àmbit de la intervenció social (educació social, psicologia, 
advocacia, etc…) 

3. EXTRA-COL·LEGIAL 

Impulsar la comunicació amb altres institucions de l'àmbit de la intervenció i la 
política social a fi de dirigir la imatge i la informació sobre el treball social que 
transcendeix a la societat 
· Universitat 
· Administracions públiques 
· Empreses privades 
· Entitats del tercer sector 
. Sindicats 
· Mitjans de comunicació 
· Xarxes socials 
· etc… 



 

 

Finalment, encara que no menys important, pretenem potenciar la comunicació 
a través dels mitjans TIC, adaptant-nos així, als usos socials predominants i 
permetent que els processos de comunicació del Col·legi siguen més fluids i 
troben un espai en la quotidianitat de  les persones col·legiades. 

PROPOSTA D'ACTUACIÓ: 
PRINCIPIS 

BÀSICS 
ACCIONS 

TRANSPARÈNCIA ● INFORMACIÓ CLARA I ÀGIL 
● LLIURE ACCÉS A la INFORMACIÓ. 

PARTICIPACIÓ ● CANALS OBERTS (web, xarxes socials, etc…)NO 
SOLS PER A EMETRE INFORMACIÓ, HAN DE SER 
PLURIDIRECCIONALS 

● ESCOLTAR NECESSITATS I DONAR RESPOSTA 
● CONSULTES EN LÍNIA A la COL·LEGIACIÓ 

RESPECTE A TEMES  FONAMENTALS.  
INNOVACIÓ ● POTENCIAR MITJANS TIC 

● TRANSFORMACIÓ PÀGINA WEB 
● XARXES SOCIALS 
● APP MÒBIL (“EL COL·LEGI A LA TEUA MÀ”) 

 
DIVERSIFICACIÓ ● FOMENTAR COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA 

● MITJANS DIVERSOS 
● CREAR ESPAIS DE COMUNICACIÓ DIVERSOS 

(butlletins, espais de trobada, enquestes i grups de 
discussió, grups de treball, etc…) 

● FOMENTAR XARXA COL·LEGIAL COMUNITAT 
VALENCIANA 

● FOMENTAR INTERCANVIS NACIONALS I 
INTERNACIONALS 

 
IGUALTAT DE 
GÈNERE 

● PROMOCIÓ DEL LLENGUATGE NO SEXISTA 
● VISIBILITZACIÓ DE LA FEMINITZACIÓ PROFESSIÓ 
● PRESENCIA IGUALTAT EN XARXES PRÒPIES.  
● INFORME D'IMPACTE DE GÈNERE. 

ACCESSIBILITAT ● CANALS ÀGILS I ACCESSIBLES, APROFITANT 
USOS QUOTIDIANS DE  LES PERSONES 
COL·LEGIADES. 

FOMENT BONA PRAXI ● ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ CONCORDE A 
CODI DEONTOLÒGIC 

SERVEI A LES 
PERSONES 
COL·LEGIADES 

● SERVEI D'INFORMACIÓ 
● POTENCIAR AGENDA COM A SUPORT DE 

DIFUSIÓ  
● PÀGINA WEB 
● FINESTRETA ÚNICA EFECTIVA.  
● BUTLLETÍ DE NOTÍCIES 
● VISIBILITZACIÓ I RECONEIXEMENT 

PROFESSIONAL 
COMPROMÍS SOCIAL ● SENSIBILITZAR CAP A PROBLEMES SOCIALS 

● VISIBILITZAR LLUITA DRETS SOCIALS 

 

 



 

 

2 ESTRUCTURA COL·LEGIAL 
 

L'adequat funcionament de l'estructura col·legial passa pel reconeixement que 
totes i cadascuna de les col·legiades i col·legiats som part d'ell. Per a 
potenciar aquesta identitat corporativa és necessari el reforç d'aquesta 
estructura i la dinamització de la participació 

Dinamitzar significa activar, donar moviment, intensitat …. Existeix una 
necessitat evident de dinamització de la participació en el Col·legi, és necessari 
obrir canals de participació diversos perquè totes i tots ens sentim convidats a 
participar i sentim que tenim alguna cosa a aportar. 

Considerem que cal incentivar la col·legiació, més enllà que siga imprescindible 
per a treballar. Hi ha tota una comunitat de noves i nous titulats que han de 
trobar el seu “espai” en el Col·legi, que són actius importants per al progrés de 
la professió i en l'altre extrem trobem un grup de valors indispensables i 
essencials per a entendre qui som, que estan deixant d'estar actives 
laboralment i que han de tindre un espai privilegiat en el Col·legi. Per això la 
col·legiació no ha d'anar associada necessàriament a la situació laboral. 

Pretenem crear una xarxa de participació estable que òbriga el Col·legi. Per a 
això dotarem a les Comissions de Treball d'objectius i metodologies 
participatives. En definitiva, pretenem crear una estructura estable de 
participació que vaja més enllà de l'Assemblea General i que perdure en el 
temps. Aquesta labor requerirà d'una revisió del Reglament de RÈGIM 
INTERIOR del col·legi per a adaptar-lo a noves realitats. 

També contemplem DIVERSES maneres de participar ja que no totes podem 
dedicar el mateix nivell de compromís, temps i dedicació, però no hi ha perquè 
triar entre 0 o 100, sempre que puguem crear una estructura participativa que 
contemple TRES nivells: 

NIVELL I: participa opinant, suggerint, aportant idees, difonent informació, 
mobilitzant-se 

NIVELL II: desenvolupa aportacions i tasques concretes en les Comissions o 
grups de treball, aporta tasques i col·labora en el disseny d'intervencions 
específiques que es duguen a terme des del Col·legi 

NIVELL III: Participa activament i forma part de l'estructura que desenvolupa les 
accions dissenyades per les comissions i grups de treball i fins i tot té funcions 
de coordinació. 

 



 

 

Proposem una estructura de funcionament “en xarxa” que mantinga un vincle 
amb totes les comissions i grups de treball i, al seu torn, amb la junta directiva, 
amb la següent estructura: 

PROPOSTA D'ACTUACIÓ: 
PRINCIPIS BÀSICS ACCIONS 

TRANSPARÈNCIA ● DIFUSIÓ DEL FUNCIONAMENT COL·LEGIAL 
PARTICIPACIÓ ● OBERTURA A LA PARTICIPACIÓ ACTIVA DE LES 

PERSONES COL·LEGIADES EN 3 NIVELLS 
● ESTRUCTURA EN XARXA 
● FOMENT DE LA COL·LEGIACIÓ 

INNOVACIÓ ● MODIFICAR EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 
DIVERSIFICACIÓ ● COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL D'ÀREES 

DIVERSES 
● COL·LEGI JOVE 
● COL·LEGI SÈNIOR EXPERTES 

IGUALTAT DE 
GÈNERE 

● MEDIADORA D'IGUALTAT EN L'ESTRUCTURA DEL 
COL·LEGI 

● TOTA LA INFO SEGREGADA PER SEXE.  
● INFORMES IMPACTE DE GÈNERE. 

ACCESSIBILITAT ● CANALS DE PARTICIPACIÓ OBERTS I DIVERSOS 
SEGONS EL NIVELL DE PARTICIPACIÓ 

● DESCENTRALITZACIÓ DE LES REUNIONS I ACCIONS 

FOMENT BONA 
PRAXI 

● POTENCIAR LA COMISSIÓ DEONTOLÒGICA I DOTAR-LA 
DE CONTINGUTS ESPECÍFICS EN TOTES LES ÀREES 
DE TREBALL 

SERVEI A LES 
PERSONES 
COL·LEGIADES 

● GUIA DE CANALS D'INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 

COMPROMÍS 
SOCIAL 

● FOMENTAR INICIATIVES SOCIALS DES DE LA PRÒPIA 
ESTRUCTURA DEL COL·LEGI 

 

3 COMPETÈNCIA PROFESSIONAL 

Si ens centrem en els fins essencials del Col·legi de Treball Social de València 
recollits en els seus estatuts, entre altres, el Col·legi ordena l'exercici de 
l'activitat professional i ha de defensar els interessos de les persones 
col·legiades, també s'ocupa de la seua formació permanent i fomenta la 
promoció i desenvolupament tècnic i científic de la professió. És per això que 
des del col·legi ha de dur-se a terme, amb les eines que tinga al seu abast, una 
revisió constant del rol professional i l'evolució d'aquest en el marc d'un 
sistema de Serveis Socials canviant. Observació i anàlisi que s'ha de fer des de 



 

 

la Deontologia, amb sentit crític i amb la intenció de marcar els límits de la 
nostra identitat professional pròpia i especialment vigilant de l'intrusisme 
professional. 

El Col·legi ha d'impulsar la capacitació cientificotècnica de les i els 
professionals del treball social, bé a través d'iniciatives formatives pròpies, o bé 
fomentant i/o facilitant l'accés de les persones col·legiades a altres plataformes 
de formació. Cal reconèixer el treball que ha vingut desenvolupant el Col·legi 
en aquest sentit i l'adaptació a la formació en línia que durant l'últim any s'ha 
dut a terme, pensem que aquest és el camí pel qual continuar avançant. 

Proposem una plataforma de formació estable que fomente el potencial 
formador dels nostres col·legiats i col·legiades, al mateix temps que s'impulsa  
la sistematització de la pràctica. La nostra proposta va en la línia de crear un 
circuit de retroalimentació intern que empodere els nostres propis actius seguint 
el següent esquema: 

 

Molt relacionat amb l'anterior, encara que considerem que ha de tindre el seu 
propi espai, el Col·legi pot i deu jugar un paper fonamental a l'hora de contribuir 
al pes científic tècnic de les nostres professionals i en aqueix sentit ha de 
potenciar la producció científica de la nostra disciplina. La revista TS Nova ha 
jugat un paper fonamental a l'hora de visibilitzar la producció científica de les i 
els professionals del Treball Social i en el nostre programa pretenem potenciar 
totes les seues possibilitats de desenvolupament.  

En la mateixa línia, pretenem contribuir a l'impuls de la labor científica a través 
de la creació d'una beca d'investigació i un servei d'assessoria específic per a 
la investigació i sistematització de la pràctica. 

  



 

 

PROPOSTA D'ACTUACIÓ: 
PRINCIPIS 

BÀSICS 
ACCIONS 

TRANSPARÈNCIA ● DIFUSIÓ DELS OBJECTIUS I INICIATIVES 
● SELECCIÓ TRANSPARENT PER A ADMISSIÓ 

D'ALUMNAT 
PARTICIPACIÓ ● CONSULTA A LES PERSONES COL·LEGIADES SOBRE 

ELS TEMES D'INTERÈS I LES NECESSITATS 
FORMATIVES 

● CONVOCATÒRIES OBERTES  
● INCENTIVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ 

INNOVACIÓ ● FOMENTAR LA FORMACIÓ EN LÍNIA 
● FORMACIÓ EN NOVES TÈCNIQUES I METODOLOGIES 
● FORMACIÓ EN NOUS ESPAIS I CAMPS 

PROFESSIONALS 

DIVERSIFICACIÓ ● PÍNDOLES FORMATIVES 
● PROGRAMA DE FORMACIÓ ESTABLE PRIORITZANT 

LES ACCIONS FORMATIVES EXISTENTS (Dependència, 
peritatge, mediació, etc…) 

● ESCOLA D'ESTIU 
● BEQUES I PREMIS D'INVESTIGACIÓ 
● BEQUES PER A CONGRESSOS I JORNADES 
● REVISTA I ALTRES PUBLICACIONS 

IGUALTAT DE 
GÈNERE 

● INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A la 
FORMACIÓ I LA INVESTIGACIÓ 

ACCESSIBILITAT ● FACILITAR ACCÉS 
● FOMENTAR LA NO PRESENCIALITAT 
● DESCENTRALITZACIÓ 
● DIGITALITZACIÓ RECURSOS DOCUMENTALS 

FOMENT BONA 
PRAXI 

● SUPORT A la SISTEMATITZACIÓ DE LA PRÀCTICA 

SERVEI A la 
*COL·LEGIATURA 

● SERVEI DE CONSULTA PROFESSIONAL, SUPERVISIÓ  
● SERVEI D'ASSESSORIA A la INVESTIGACIÓ I 

SISTEMATITZACIÓ DE LA PRÀCTICA 

COMPROMÍS 
SOCIAL 

● IMPULSAR I + D + I EN DRETS SOCIALS 

 

4 ESPAI PROFESSIONAL 
Creiem que el Col·legi ha de capitanejar un moviment reivindicatiu per a situar 
la nostra professió en el lloc que es mereix. Com hem comentat abans, amb 
una campanya de visibilització i construcció d'una imatge social ajustada a 
noves realitats, però també reivindicant, pels llits més adequats, el 
reconeixement de la labor de les nostres professionals. És en aquesta àrea de 
treball, on el Col·legi ha de dirigir la seua vocació de compromís social cap a la 



 

 

pròpia professió, perquè només l'adequat exercici de la mateixa ens permetrà 
lluitar eficaçment contra la desigualtat social. 

Són nombroses les necessitats de les professionals del treball social i el 
Col·legi ha de fer-se eco d'aquestes: 

● És urgent i necessari fer una anàlisi seriosa de la precarietat laboral del 
sector i per això crearem una comissió permanent que comence a 
treballar en aquesta línia 

● Hem de continuar fent passos cap al reconeixement de l'escala 
professional com a graduats tècnics altament qualificats 

● Hem d'identificar i donar suport al estres emocional que suportem des de 
la primera línia d'intervenció i que està ja reconegut com a malaltia 
professional. 

● Hem de definir espais professionals ajustats a la nostra professió i 
revisar continguts de treball i models de contractació. 

● Hem de vigilar i denunciar les situacions de discriminació que es puguen 
donar enfront d'altres figures professionals. 

● Hem de revisar els espais de coordinació sorgits en el terreny de la 
intervenció social a fi de delimitar la identitat professional pròpia del 
Treball Social. 

● Hem de continuar avançant en l'impuls de l'autoocupació, l'emprenedoria 
i l’orientació laboral. 

D'altra banda, i amb la intenció d'anar teixint una identitat social corporativa, 
considerem fonamental l'accessibilitat de les professionals en formació al 
Col·legi, avançant la pre-col·legiació a 2n curs del Grau. Aquesta és la pedrera 
que pot nodrir el “Col·legi Jove” com a espai on les futures professionals 
comencen a formar part de la lluita corporativa, on comencem a crear “identitat 
col·lectiva”. 

  



 

 

PROPOSTA D'ACTUACIÓ: 
PRINCIPIS 

BÀSICS 
ACCIONS 

TRANSPARÈNCIA ● DIFUSIÓ D'OBJECTIUS I INICIATIVES 
PARTICIPACIÓ ● COMISSIÓ DE SITUACIÓ LABORAL 
INNOVACIÓ ● OBSERVATORI DE PRECARIETAT LABORAL 
DIVERSIFICACIÓ ● ACCIONS D'ESTUDI 

● PROPOSTES DE MILLORA 
● ACCIONS DE DENÚNCIA 
● CONVENIS AMB ENTITATS I INSTITUCIONS PER A 

GARANTIR ESTABILITAT I PERFIL DE CONTRACTACIÓ 
 

IGUALTAT DE 
GÈNERE 

● ESTUDI DE CONDICIONS DE DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL ASSOCIADES A la FEMINITZACIÓ DE LA 
PROFESSIÓ 

ACCESSIBILITAT ● *PRE-COL·LEGIACIÓ DES DE 2n CURS DE GRAU.  
FOMENT BONA 
PRAXI 

● COORDINACIÓ AMB LA COMISSIÓ DEONTOLÒGICA PER 
A DEFINICIÓ D'ESPAIS, FUNCIONS I CONTINGUTS DE 
TREBALL PROPIS 

● CREAR UN “SEGELL DE QUALITAT” QUE IDENTIFIQUE 
AQUELLES ENTITATS O INSTITUCIONS QUE 
RESPECTEN EL NOSTRE CODI DEONTOLÒGIC 

SERVEI A  LES 
PERSONES 
COL·LEGIADES 

● ASSESSORIA JURÍDICA 
● ASSESSORIA D'EMPRENEDORIA 
● ASSESSORIA PROFESSIONAL, PRINCIPALMENT 

DIRIGIDA A les COL·LEGIADES QUE HAN ACABAT EN 
ELS ÚLTIMS ANYS O A AQUELLES QUE HAN DE 
RECONVERTIR-SE. 

● SUPORT PSICOLÒGIC 
● SEGUR RESPONSABILITAT CIVIL 

COMPROMÍS 
SOCIAL 

● ENFORTIMENT DE LA IDENTITAT SOCIAL 
CORPORATIVA 

 

5 REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 
 

Entenem la funció de representació institucional del Col·legi com alguna cosa 
que va més enllà de la mera “presència”, encara que cal reconèixer que 
aqueixa presència ja és un assoliment que s'ha aconseguit amb molt d'esforç. 
Hem avançat molts passos en la visibilitat del Col·legi quant a la representació 



 

 

institucional. Cal treballar encara més persistentment per a estar i ser agent 
principal en tots els principals fòrums de Benestar Social, Serveis Socials , 
Acció Social, àmbit sanitari i sociosanitari, justícia i educació , entre altres.  

La presència i representació col·legial en tot el ventall institucional que 
desenvolupa una intervenció o política social suposa que se'ns té en compte, 
que la nostra opinió i participació té un pes institucional i una capacitat per a 
participar en el disseny de polítiques socials. 

És molt important mantindre i incrementar l'aliança amb els col·legis d'Alacant i 
Castelló, atès que  molta de la nostra representació institucional, a nivell 
autonòmic, l'hem de fer conjuntament. 

Cal treballar insistentment en els diferents espais de representació en els quals 
treballem, com per exemple la Unió Professional. 

PROPOSTA D'ACTUACIÓ: 
PRINCIPIS 

BÀSICS 
ACCIONS 

TRANSPARÈNCIA ● DIFUSIÓ D'OBJECTIUS I INICIATIVES 
PARTICIPACIÓ ● FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DEL COL·LEGI EN 

FÒRUMS D'INTERVENCIÓ SOCIAL 
● OBRIR A LES PERSONES COL·LEGIADES LA 

DIRECCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DEL COL·LEGI EN 
AQUEIXOS FÒRUMS 

● OBRIR A LES PERSONES COL·LEGIADES 
L'AVALUACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ 
INSTITUCIONAL DEL COL·LEGI 

DIVERSIFICACIÓ ● SECTOR PÚBLIC 
● SECTOR PRIVAT  
● INICIATIVA SOCIAL 
● A LA COMUNITAT VALENCIANA, A NIVELL ESTATAL I 

EN ORGANISMES INTERNACIONALS 

IGUALTAT DE 
GÈNERE 

● INCORPORAR PROPOSTES SOBRE IGUALTAT DE 
GÈNERE  

● PRESENCIA ACTES IGUALTAT 
FOMENT BONA 
PRAXI 

● INTERVENCIÓ CONCORDE A L'ESTRATÈGIA 
DEONTOLÒGICA 

SERVEI A LES 
PERSONES 
COL·LEGIADES 

● REPRESENTACIÓ DELS INTERESSOS DE LA 
PROFESSIÓ DAVANT INSTITUCIONS I ENTITATS 

COMPROMÍS 
SOCIAL 

● REPRESENTACIÓ EN PLATAFORMES CIUTADANES 
DE REIVINDICACIÓ DE DRETS SOCIALS 

 

 

 


