Retorn respostes
ENQUESTA 20è Aniversari
del CEESC

Aquest any que el CEESC fem 20 anys,
volem fer més estreta la relació entre
totes i tots els que formem part
del col·legi i acostar-nos també a les educadores
i educadors socials que no en formeu part.
Un primer pas ha sigut crear un petit qüestionari
que vam distribuir en obert durant els mesos
febrer i març. Aquesta enquesta la van respondre

RELACIÓ AMB EL CEESC
Quina relació teniu amb el CEESC les persones que heu contestat
l’enquesta?
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456 persones
Gràcies a totes per donar-nos la vostra opinió!
Ara estem començant a dissenyar un programa
d'activitats per celebrar el 20è aniversari. Tindrem
en compte les vostres propostes, perquè volem que
sigui una celebració compartida.

Fa més de 10 anys que sóc col·legiat/ada
Fa entre 2 i 9 anys que sóc col·legiat/ada
Era col·legiat/ada i em vaig donar de baixa del CEESC
Sóc educador/ora social però no estic col·legiat al CEESC
Em vaig col·legiar durant el 2015
Sóc amic/ga del CEESC
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Defineix el CEESC amb una PARAULA

Persones col·legiades i amigues del CEESC

Educadors/es socials no col·legiats/ades

Persones ex-col·legiats/ades

La mida de les paraules està relacionada amb la freqüència en la que van ser apuntades.
A més gran, més utilitzada.

A les persones
col·legiades i amigues
del CEESC: QUÈ
MILLORARIES DEL
CEESC?
Als Educadors/es social
no col·legiats/ades i
ex-col·legiats/ades:
QUINS ASPECTES DEL
CEESC HAURIEN DE
MILLORAR PER A QUE
FOSSIS COL·LEGIAT/DA
O AMIC/AMIGA DEL
CEESC?

L'impacte social del CEESC
El preu de la quota
Els serveis oferts
La participació que es proposa
des del CEESC
Un altre
L’atenció
L’acollida
El prestigi professional*
La defensa de la professió*
El sentiment de comunitat*
Transformació social*
%

%

Persones col·legiades i amigues del CEESC
Educadors/es socials no col·legiats/ades
Persones ex-col·legiades
(*Les opcions de resposta es van ampliar en l’enquesta
per a persones no col·legiades i ex-col·legiades)
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A les persones col·legiades i amigues del CEESC,
QUÈ T'APORTA EL CEESC?

Serveis
Prestigi professional
Defensa de la professió
Comunitat
Transformació social
Un altre

T'AGRADARIA I POTS COL·LABORAR EN
L’ORGANITZACIÓ DEL 20è ANIVERSARI DEL
CEESC?

Sí
Sí, vull col·laborar-hi: 20%
No puc col·laborar-hi: 80%
NO PUC

Si ets una de les persones que es va oferir a col·laborar,
o si, en qualsevol cas, vols col·laborar
envia’ns un missatge a participacio@ceesc.cat
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