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És per a mi un gran honor, ¡ un plaer no dissimulat, acceplar de fer, com a 
president de I'AIEJI, el pbrtic d'aquest treball, que fa balant; de vuil anys al 
servei de la formació de 137 educadors especialitzats i que ha estat realitza! 
per "Escala d'Educadors Especialitzats de les Comarques Gironines. 

Fa poc més de vint anys, a la regló més dinamica d'Espanya s'obria la pri
mera escala d'educadors especlalitzats, a Barcelona, assessarada per 
I'AIEJI, amb la inlendó de respondre a les necessitats de formació" del per
sonal en contacte amb els més desfavorits. 

Era importan! de cridar I'atenció de I'apinló pública sobre el problema de la 
infancia j de I'adolescencia -que continuem anomenant "inadaptada" perque 
no trobem una expressió més apropiada-, sobre la urgencia i la immensitat 
de la feina afer. 

Aquesta feina exlgeix de tots aquells que hi intervenen, pero sobretat deis 
proressionals: 

.. Una gran reserva d'energia que resisteixi el desgas! d'un ambit professional 
desequilibrant; 

• Un gran damini de si malelx, un equilibri profund de la personalitat, amb 
capacitat per sobrepasar-se a les desil lusions inevitables, als fracassos segurs 
¡ a les reaccions canviants i ditrcilment previsibles deis nois, massa savint 
Iraumati!zats, mancats de veritable afecte i psicolbglcament molt vulnerables; 

* Un gran respecte pels altfes, una discreció constan! i un estat d'atenció 
permanent. 

Els problemes deIs javes amb dificultats a Espanya, com arreu d'Europa, 
no s'han pas mitiga! en un context economic dificil, amb un alt índex d'atur 
i una cobertura socia! insuficient. 

Aixo requereíx que, a més a més d'un equilibri personal, els educadórs hagin 
adqulrit metodes i técniques apropiats per poder complir efica<;:ment la seva 
tasca. Els cal, doncs, rebre una seriasa farmació que sigui tebrica, practica 

.Í clínica alhora. 

Dues vegades he tingut j'acasió de constatar la competencia formativa ge
nerada per t'equip de lormadors i la seva direcció: fa primera quan vaig ser 
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inVita! a Glrona, i rallra quan la primera promoció va estar -al final del ter
cer CtJrs, el 1989, en un vialge d'rntercanvis- a I'Institut Regional du Travail 
Social de Bretagne. La capacitat relacional deis alumnes i els continguts 
conceptual s, técnics i praclics aportats als alumnes mereixen un 
reconelxement de competEmdes que l' AIEJI veu oportú d'assenyalar. 

Per legislació, des d'ara pertoca a la Universitat formar els educadors socials, 
en el marc d'una diplomatura, de tres anys de durada, La vinculació amb la 
Universital revalorilzara la professió i possibilitara una millar adequaci6 a 
les exigencies europees. Els professionals diplomats no tindran dificultats 
per ler reconéixer lIur formaci6 ¡capacita! d'exercir, en aplicadó de la direc
tiva de la Comunitat Europea del 21 de desembre de 1988. 

Impulsar una escala d'educadors especialitzats el 1984 i comem;ar la pri
mera promoció el 1986 era una resposta a la- necessitat de tenlr personal 
compelent per cuidar persones amb dilicultats. 

Des d'aleshores heu participat en la Iransformació de les vostres institucions 
amb el desplegament de serveis publics, en la reconversió de les grans 
estructures en petits centres més proxims a la familia i als barris, amb la 
participació deis mateixos usuaris. Per fer tal aixo hau desenvolupat acerons 
educatives en medi obert i de prevenció. Heu contribu"it a ler el pas d'un 
model assistencial a un model comunitarl, privilegiant la prevenció I els 
equipaments pluridisciplinars. 

També heu estal moll aelius en la preparadó i I'animació deIs diferents 
congressos ¡ col loquis que han marcal el dificil camí cap al reconeixemenl 
de la prolessió (congressos de Barcelona ¡ de Pamplona, col loquis a Bar
celona i Puy en Velay, jornades d'estudi a Barcelona, Bifbao, Madrid, Sant 
Sebaslia, La Tesla, Oviado, Canea), i heu participa! lambé en la rellexió sobre 
fa interveneió professional, i al seu reconeixement j vaJoració. 

Avui girem una pagina. L'EscoJa fa balanQ de vult anys i de la formació de 
137 alumnes. Podeu estarcontents j pensar que ara toca desenvolupar una 
tasca de Centre de formació contínua, perqué els professionals s'han de 
perfeccionar sanse parar. Cal fer reconéixer aquesta necessitat a 
I'AdminiSlració ¡ als directors de serveis i institucibns. Cal anar-se replantejant 
el mare de trebal/: I'evolueió de les problematiques ¡ necessitals; els objectius 
a aconseguir, els miljans adienls per complir-Jos, la manera d'avaluar-Ios l 
les competéncies per posar-los en funcionament. 
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Amb 1015 els alumnes formals, amb totes les institudons.i serveis que es 
beneficien del seu treball, amb tots els joves que eUs ajuden amb la seva 
competencia professiona1. cam a presiden! de I'AIEJI us felicito i desitjo per 
a cadascun de vosaltres un cami ben útil i dinamic. 

El trebal! deis educadors socials evoluciona rapidament davant els problemes 
que van apareixent. Cal ser originals i apuntar cap a una acdó d'lnlegradó 
que lad que el destlnatari també pugui donar, ten]r una uUlitat social. 

Per acabar, gracies a tol5 vosaltres, que ens heu enriquit amb la vastra 
reflexió i acció, de manera particular a aquells que he Iractal personalment: 
Allans Martinell, Maria Casadevall, Amadeu Mora i Antoni Julia, sense oblidar 
tots els altres, desconeguts, que us reconeixeu en la professió d'educador. 
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Daniel Dupied 
,President de I'AIEJJ 
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Asso:::tA TIctl lNTEFfl4IDW.tE DES mt.t::;A Tl:lffl DE JElliEli INIIDAf'ffii f;-::, 
tlflmi'l,l.TIOOAL ASSOCl.l.nON OF WOflKEAS roA 'ffiOUBLED CHlL.OfIaI ANO YOI.1lli 1,' 

- ASOCIACIOO INrERtU.OCWJ,. DE EDIXAOOAES DE JOVENEs INADAPTADOS r-> 
INTERNAnLWJ.E VEREIHIGI.IIG Vai ERlIBiS'U'4 GEFABUlOfTER JOOem 

)l. ASSOCIAZlONE INTfRW.2¡ONAJ..E DEaU EOlICJ,:roru Dat.A GIOVemr IN DIFACOLTA' 
ASSOCIACÁO ~ DE BlUCI.OORES DE JOYENS INADAPTADOS 

Daniel DUPIED 
Préslcfent de rA.E.J.L 
EducOteur Spéqallsé DlptOmé d'EtatpsyChologue 
Dlplóme Unlvedta!ra d'Efudes SpéclaIlsées: de Psycho-Pafhologle 
DIpJOme SUpéfleur du r roYal! Soc/aI 

C'est un grand honneur et c'cst avec la! ir 
Présldent de l'A.I E J 1 a acc tt d ~ un P & non cUssimulé que le 
années au serv:l~e· d~ 'la forZatlo: t I;:;r;Jt o~e qUl fa.1t le bilan de hutt 
d'Educateurs Spéclalisés des COMARQUES Grn.O~~ Sp6clalisés par .l'Ecole 

n y a a peine plus de 20 ans que dans la égl la 
S'ouvralt la prem1~e école d'éduca r on plus dynanuque d'Espagae 
l'AI.E.Jl. afin de répondre aux hesot~d~I1ocialit1S6J a Barcelone. conse1llée par 
HVeC les plus démurus. rma ons des pen;¡on.aels en contact 

n. ~t.a1t en effet 1mportant d'atUrer l'atte· • 
probleme de J'Enfance et de l'Adolcscence ntion de lopInJoQ pubUque sur le 
faute d'une expresslon plul3 appropúée .mAÍl~fEES°U.8 aVO~5 cant1nué d'appeIer, 
de la tAche. • sur 1 urge:nce C!t l'imtnenslté 

Cette t¿che exige touJours des intervenants et en 
professlauncm: parl1culJer 

r;> Une grande réserve d'énerg' bl 
milie:u déséquilibrant ; le capa e de resi.ster a l'usure inévitable d'un 

c;> Une: grande mru't.ri:se de Mi un équ l'b 
capable de surmoote. les d¿sll1usIO~s inéVit 11 re profa,nd de la personnaUté 
réactioll5 changeantes et d!fficilement réVi ~bles, les echecs certains d les. 
traumatis6i. sevrés (j'affcctJon vraie el JlSY~hOIO~bles eles ~ofants., trop súuvenf " 

¡;.r¡ucOIcnt bien vlllncrahlcs ; 

h,o"nQts. Un rcspcct d'autrui. \lne d¡"l:reUon ("onsl<u¡{". 
..... "'" .... uue altcnUon de tnuB les 

L:s problemes des jCllnes en ,Iil/lcullés. ,', 
EUROPE nc se sont pao "tt" . d' {,fl Lspagne COTllll1C aillctlrs [., , " .. --rlUes am, un conte t' . , . ' 
un fon taux de ChOID03<S¡: et une eouve.rture ,x. e econotluque d¡{h,~J1e ol¡ iI y a 

t> SOClaje lllSutrlSante. 

, ~Ia nécessite qu'outre un equilibre emo . 
fo~es a d~ méthodes et eJes lechnigues a P ro n.nel. les Educate'I1's d.oiv{!nt I!tre 
~on. C est done une sérieuse ronnat¡onPfla ~flées pou.r étre efficaces cI"ms leur
qu 1ls dOiven( recevolr. OIS Uléonqne. praUque et cIlnique: 

" 

Jlal en l'occaston par deux f015, invité ~ GIRONA et lorn d'un échange en 
1989 de la Prem1ae Promotion de 3me Année RVl:C l'Instltut RégionaI du TravaU 
Sodal de Bretagne. de constater toute la. compétence formative Rpporb!e par 
l'équ1pe de formaf:eur$ et sa d.fl:ectton. La qualité :reIattonneJ,le et les contenus 
conceptuels, tech01ques et pratlques apportés aux éleves. mériteut une 
reeonnaf$sance de campétences que l'A.LE.J.I. csf: heureuse de soulIgner. 

De par ]a légLslatlon. c'est maintenant a l'université de fonner en troiS ans 
des -Uucateurs SOdauxM dana le cadre de l'UntversIté avec un grade de Premler 
CycIe (grado Medio). AInsl ratlachée 'i! l'Univérs!té. la profession s'en tIouvera 
r~or1sée et perm.ettra une meUlcurc adéquation aVe<: le n!vcau européen. Le3 
profe$$lotinels atnsl dlplOmés o'auront plus de difficu1tés ti. faire reconnaltre leur 
dtplbme dans tous pays de l'Europe et Ieur capacité a exercer, ea <lflpllca.tlon de la 
dtrectlve du 21 Décembre 1988 de la Communau1.:é Européenne, 

Démarrer en 1984, une Ecole de formation d'Educateurs et eñtrer la 
premi~re fonnation en 1986 répondait ~ ce besoin d'avotr des personnels 
comp6tents pour s'occuper de pcrsonnes en difficultés. 

DepUis. vous avez participé ti la transforrnation de vos inslilutlotts mee le 
développement des services publles, a la transformatlon des grandes structurcs 
fenoées en pet!ts centres plus proches des famUles et des quartiers. avec la 
participatlon des usage¡s. a-vec un développement partlculier des Actions 
Educatives en M1l1eu OUvert et en Préventlon. Vous avet participe au passage d'lln 
mode assistanciel a un mode communautaire pI1v1léglant la prévenl10n el les 
équlpements plurtd1.sc.lpllnaires. 

Vous avez égaleroent été tres aetlfs, voire jusque dans la préparation et 
I'animation de dilférents congres el colloques qui ont marqué cel1e marche dlillcilc 
w:rs la re<:onnaissance de la profession. (Coogrcs de Barcelone f'f de Pimlplune, 
C'...olloque de BatceJooe du Puy en Velay. Joumées d'eluncs d('" B<lJ'{·clo!lc. Billmo, 
Madr1(\, Sao Sébastlen, la T('~<;Ia, Oviedo. Cur.nca) el pArUclpé ain<;] il la n":flexion 
Sllr l'lnterventinn professionnelle el sa néccssaire rec'.!llu,,¡iss<l!lr:c el s:., 
v~lor15ation . 

Aujourd'hul. UI1C Imgf~ se tOllfm:. L'EcoJc [ttll SOl! I¡¡).¡¡¡ (l!- H ¡UI1l¿t><; tI<' 
fonnatlon de 1:'17 éleves, EUe peut Nre lii':rc d pcnscr qll'<"I!f> n;! "¡¡p<lb!e d" !f>lllr 
IIn rele de Centre de Fonnalion ConUnlle car les profesSiol1Jlds dnivf:l1t sans cess,' 
perfectionner. n faut faire reconnaitre ecHe néccssUé aux fin<HlC'cl!n> d au:>.. 
Dtrections d'Etablissemeots 011 de Servlcc5. Sana cesse. U ffllll :'iC rcqtlcstionncr 

, sur le cadre du travail. su.r I"evo!utioll des prohlbuaHques et lIes IlI'soins. !';ur les 
objectifS a atteindre. sur le.<¡ moyeos a mettre en teuvre pOIll les rb!liser. ~l!r les 
moyeflS nI' les évaluel. sur les compétCTIccs a d"vdop¡~l' puur IC:l mdh ... <'11 U'uvre 
et les évaluer. 



'AVec tous les ~leves fmInés par vous. avec tous lea ~umI1ssements et centres 
q,~ b6n.éfictCIlt de leUJ"G serv1ce8, avec tous les Jcunea qu.'lls aJdent avec 
cantpétmce. Le Président da J!,l.L&.T.L vous fé1ú:lte et souIuzIU ci cha.cun. una 
de$tfn.te aussi J<tile el dynan1Ique. 

Le travaU. des EduC<rteurs Sodaux. tace aux probl~ nOuveaux q\l1 se fOnt 
Jour broIu,e rap1de:m.ent et dott lBJre ~ d'~t6 afio de 'V1ser une act:lon 
d'.lnttgrotlo.n qUi atllbne le b6l6fic1am:, a p~uvóií- donner lut-auss.t. A avoIr une 
utruté sOd81e. 

Pour conclure, MERCI A VOUS ToUS quJ. noila avez enrtchi dans 
notre réflexion et actlOn et en parttculIer 0\ ceux que 1'a! personnellemen.t 
c6toyés .' Alfonso MartlneIl SEMP.'I~j¡E. Malla. CASADIWAU.. Aínandeu 
MORA. Anton,! Julia r BOSCH sans vous oubl1er. toua, vous autres 
.tnconnus qUl vous vous reconna1ssez <lana la professum d'Educa.reur. 
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LE PRESIDENT DE L'AIEJI. 
D. DuPlED 

~-~ 

PRESENTACIÓ 
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La millora de I'atenció a les persones que presenten dificultats d'articulació 
amb el conjun! social és '1 ha esta! I'objectiu de la Fundació SERGI de 
Pedagogia Social des de ¡'inici, quan encara era una assocíació, per aíxo 
no podia ser aliena a la problematica de la formació deis educadors 
especialitzats. Es aquesta la raó per la qua! ja el 1981 , tres anys abans que 
comencessin les gestions per posar en luncionament l'Escola d'Educadors 
Espedalitzats de Girona, va endegar les 11 Jornades sobre Marginació, 
dedicad es exclusivament a la formació de I'educador especialitzat. 

La conveniencia que ¡'Escola fos regida per un ens jurídic propi no va ser 
un obstade perqué bona part de les persones que constitui"ren l'Associació 

. Escola d'Educadors Espedalitzats de les Comarques Gironines. Centre de 
Formació i Recerca en Trebal! Social fossin també de SERGL 

Posteriorment, quan les dificultals economiques de l'Escola posaven en periU 
la continuHat de I'experiencia formativa deis alumnes, d'una banda, i de I'allra 
I'impuls de la formació d'educadors a Giron.a -tot esperant que la Universitat 
lingués possibllitats d'iniciar els estudis oficíals d'Educador-,la Fundadó no 
va dubtar d' assumir l'Escola dins les seves aClivitats, i crea el departament 
de Treball Social, la dedicadó més important del qua! era la formació 
d'educadors. 

És aquesta trajectória durant, no deu, sinó Irelze anys la que fa que 
esliguem contents en presentar avui aquesta Memoria, en qué es narra 
el recqrregut historie de l'Escola, els dos mares legals de que ha disposat 
i les relacions que ha teixi! a casa nostra i a I'estranger, ben nombrases. 
Pero I'alegria es complementa amb la satisfacdó de veure com s'ha 
construH una estructura formativa, original, que s'ha anal fenl complexa 
no pas a causa de.la falta de recursos -que se substituTen per I'entusiasme, 
sinó de la idea motriu d'anar-Ia adaptant a les necessitats formatives de 
la població específica de l'Escola, els educadors en exercici; amb la 
sa!isfacció, tarribé. de constatar el dibuix precis que I'estadística ens fa 
deis 137 alumnes que hi ha hagu! a I'entorn de I'aclivitat formativa de 
l'Escola. Tot aquest conjunt d'aspecles, deIs quafs aquí es deixa 
constancia, evidencien que en aquesta activitat es va prendre, i manlenir, 
una opcló clara: la d'apostar per una formació de base que danés els re
cursos necessaris per a l'exercici de la professió d'educador especialitzaV 
social; peró tambála de posar pilars sólids a un cos professional que naixia 
.i que hi podia créixer- en la confusió, apressat pels reclams de fes 
instilucions administratives. 
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Aquesta Memoria prelén ser un balanC;, rendir comptes del que s'ha fet, en 
el momen! en qué aquesta aclivital s'acaba. Tanmateix, no s'acaba pas, 
aquesta activitat, perqué s'hagi desgasta! o hagi deixat de tenir senlit: I'Escola 
d'Educadors Especia!itzats deixa de ser perqué a partir d'ara l'assumeix la 
Universitat de Girona, que és a qui li pertoca. Aquesta també va ser una aposta 
clara des del comenc;ament, quan es va rebutjar la possibilitat que la formaci6 
d'educadors fas, a Girana, reglada com a formaci6 professional de segan grau. 
En aquesta aposta, cal remarcar-ha, sempre hem troballa comprensi6 i I'ajuda 
de l'Estudi General, primer, i, des de la seva creaci6, de la Universitat de 
Girona, que no ha para! fins a implantar en aquesta duta! la nova diplomatu
ra en Educaci6 Social. P er la nostra banda, estem oberts a col laborar amb 
aquesta enlita! Iraspassant-hi tal el capital, que hem acumulat duran! aquests 
deu anys, de practica formativa amb els educadors. 

'Aquesta funció de compensar el deficit deis órgans formalment establerts 
es la que ens loca a les organitzacions no governamenlals, ¡ on la Fundació 
es vol situar, tal com ha ha fel en el cas de la formació deIs educadors 
especialilzats/socials. Per aixó no podem sinó alegrar·nos ql!e l'Escola 
d'Educadors Especiahtzats de Girona tanqui amb la presentació d'aquesla 
Memoria les seves activilals. 

Encara que el projecle Escoja d'Educadors Especialitzats queda clausurat, 
sabem que ens queda un compromís moral amb tots aquells educadors que 
s'hi han formal: ens referim a les homologacions i convaJidacions deIs 
esludis, amb la finaJitat que pUQuin exercir amb el mateix estalus amb qué 
ha taran els naus educadors socials. El cos professional ens trabara al seu 
costal en tates aquelles gestions que realitzin per aconseguir-ho. 

EIs educadors també ens trobaran en aquelles tasques on la Universitat no 
pugui arribar, en les activilals complementaries a una formació reglada ¡que 
mol! sov;n! els aspecles académics no perme!en de desenvolupar; ens 
referim a les activitats de Formació Permanent. Aquesla es des de fa ja 
dos cursos raposta que fem pels educadors socials. 

Abans de cloure, vull agrair amb vehemencia I'esfor~ realilzat per tols aquells 
que ¡lan participat en el projecle que avui s'acaba. Gracies a 1015. 

" 

Girona, 11 de juny de 1994 
Josep Ribera í Frontera· 

Presiden! de la Fundació SER,GI 

3 
lA GESTACIÓ DEL PROJECTE 

ESCOlA D'EDUCADORS 
ESPECIALlTZATS DE lES 
COMARQUES GIRONINES 
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3. lA GESTACIO DEL PROJECTE ESCOlA D·EDUCADORS ESPECIA· 
LlTZATS DE lES COMARQUES GIRONINES. 

3.1. Antecedents ganerals sobre la formació deIs educadors especialitzals 
al nos/re pais. 

Malgrat que la funció educativa que coneixem com a Educador Especialitzat 
existeix al nostre pais des de principi de 5egle, no adquireix aquesta 
denominació ¡jns a ¡'entrada de les reflexions que tenen !loe a Europa a partir 
de la 'Segona Guerra Mundial. . 

Gracies a aquesta influencia come~a a créixer la necessitat de donar resposta 
a tes noves problematiques socials. En els anys seixanla la iniciativa social 
es mobilitza per reclamar a ¡'Estal una resposta al greu problema de les per
sones amb disminucions. Aquest fe! genera un esta! d'opinió, cada cop més 
presen! en els mass-media, sobre els problemes derivats de la marginació. 

La Llei d'Associacions de 1964 permet que aquesta iniciativa social es 
constitueixi legalment i prengui un protagonisme com a agent social. En 
aquesl marc neixen a Calalunya diferenls inslituclons dedicades al camp 
social, educatiu, etc., les quals s'organilzen el seus propis servels, davant 
l'immobilisme de J'Administració en general. Aquest fet provoca el creixement 
de la demanda de personal per dedicar-se a aquestes funcions, En principi 
I'encatrec no és gaire ciar i es mou entre el voluntaria! i la participació, i 
gradualment deriva cap a situacions pre-professionals i professionals. 

La manca d'antecedents clars i de reflexi6 en aquesl camp, que abasta des 
de I'escolarització fins a !'assisténcia médica, provoca una situació de 
confusió i dispersió. En aquest context neix la necessitat de lormació de 
les noves figures professionals del camp educatiu no-escolar. EIs pioners 
d'aquest tasca, el Centre de Formació d'Educadors Especialilzats de Bar
celona, es constitueixen d'acord amb les referéncies de la realitat territorial 
mes propera: Fran~a. L'any 1970 comen~a les seves aclivilals académiques, 
que es desenvolupen lins a I'any 1980, i que ofereixen una formaci6 de tres 
anys de duració, adaptada a la realitat catalana i dirigida a educadors en 
-practiques. Aquesta primera activitat formativa, pionera a l'Estal espanyol, 
es c;:onverteix en el releren! ciar de la nova professió. ' 

L'any 1981, ¡ com a resultat d'un procés intem del Cenlre de Formació, es 
crea I'Escola Flor de Maig, de la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa 
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s'acull a ¡'ordenadó del sistema educatiu dins el n¡ve!! de .F~r~adó 
Professional de segon grau. És la primera vega?a en. la n~stra hl~~o~la q.ue 
s'o!ereix una formació reglada en aquest camp, I continuara sent I umca fms 
al 1992. 

A poc a poc la implantació de les noves poHt¡~ues ~ocials ¡ ed~catives fruit .. 
de! procés de democratització coment;a a eVidenciar que el nl~el! de F:2 
no es el més conveníent per a ta ubicado de l' Educador E;speclahtzat dms 
l'estructura de les admin¡stracions públiques i el seu Uoc dins del treball 
pluridisciplinar, cada cop més habitual. 

La constituGÍó de l'Associació Professianal d'Educadars Especiatitzats de 
Catalunya, creada I'any 1984, inicia un praces de maduraci~ .~rofessional 
que portara a reinvindicar una titulació universitaria de grau mllja. 

En aquest marc neix l'Escola d'Educadors Espedalitzats de Girona (1986), 
amb una apció mol! clara d'oferir una farmació específica sense titulació oli· 
cial pero al costat del proces reinvindicatiu d'uns estudis universitaris. 

Amb I'aprovació, I'any 1991, de la nova diploma/ura en Educació Social pel 
Consel! d'Universitats s'acaba un lIarg proces per al reconeixement de la 
figura professional de I'educador especialitzat i comenr.;:a una nova etapa 
prolessional amb el repte d'obertura de les perspectives i adaptadó a les 
noves problematiques j necessitats sacials. 

3.2. La realitat de Girona a /'inici de fa democratització de les Administracions. 

En el projecte inicial de rEscola d'Educadors es fa una detallada ana.lisi de 
la realitat que fonamenta la necessitat d'un centre de formació a Girona. 
Aquesta es recollial en les següents paraules: 

"En les institucions ¡ serveis hi ha hagut un augment important en la de· 
manda d'educadors l/o personal amb aquestes funcions sense que aquesta 
demanda hagi trabal en les nostres comarques persones amb aquesta 
professió i, el que és més preocupant, sense possibilitat de formació. Són 
moltes i heterogénies les inst"ltucions en les quals treballa personal amb 
tasques d'educador. 

----- ----- ._-------
, ESCOLA O'EOUCAODRS ESPECIAlITZATS. PrOJecle dc Formacló, 1986. 
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Constatem, a més, que aquestes institucions tenen greus dificultats a defi· 
nir els serveis, funcions i rols, i per lal de clarificar, consolidar i possibilitar 
aquests serveis es important la creació d'un marc de referencia i de formació 
basica. Continuar dissenyant nous serveis ¡ alencions a la població sense 
la corresponent preocupadó per professionalitzar el qui ha d'atendre 
aquestes tasques és posar bases a un fracas futur». 

Aquesta col7lstatació es basa en el procés que viu la realitat gironina de canvi 
quatitatiu i quantitatiu deis seus servejs personals en general, que podem 
sintet"itzar en: 

~ Proces de renovació i descentralització de la Llar Infantil de la Diputadó 
de Girona, amb la creació de més de vul! comunitats infantits. 

· Renovació deIs centres de Protecció i Tutela de Menors, amb els 
Iraspassos a la Generalita!. 

· Creació de serveis no escolars per atenció als dimsinuYts psiquics. 

• Implantado de les Uni\.ats \3asiques d'Ass\stencia Soc·,aI.Pñmaña als ~iuntaments 
mes grans, i posteriorment als Consells Comarca!s, Crelxemenl considerable del 
nou ambit d'intervenclo de I'educador especialitzal en medi obert. 

· Obertura de nous serveis socials !ruil de I'evolució deIs plantejaments i 
desenvolupament deis principis de ,'estat social (Huila contra la pobresa, 
multiculturaHtat, integració, ele). 

Aquesta situació presenlava una panoramic~ ,clara i ~xpl.íclta de rem~rgéncla 
d'una necessitat social amb una repercusslo quanlltatlVa en el crelxemenl 
de lIocs de trebal! d'educador especia/ilza!. Per tant, qualsevol podia 
entreveure que calia una ordenadó del sector, i dins d'aquesta, la necessitat 
d'afronlar una capacitació del personal que ha d'inlervenir en aquest nou 
conlext. 
Els promotors de ,'Escala d'Educadors Especiali!zats de Girona inlerpret.en 
aquesta situació i consideren que la funció de la nostra pr?~osta ~ormatlva 
tindra un bon acotliment per part de les diferents Admmlstraclons qué 
directament o indirectament necessiten professionals preparats. 

Una de les sorpreses es la manca de suport polític, social i econbmic de 
fes nostres Administracions al projecte. Només l'Estudi General de Glrona 
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especiaHtzals des d'una plataforma que es considera provisional fins que 
no s'articulio el recaneixement social que aquesta 'professió mereix j té en 
els allres pa"i sos europeus, 

3. Organització de j'escoJa sota I'estructura d'una nova associació com a 
resultal d'un procés de diferenciadó amb les activitats que en aqueUs any~ 
eslava portan! a terme SERGI en el camp de les drogodependéncies. 

4. Iniciar els contactes amb els responsables universilaris de Girana per tal 
d'incorporar-se com a projecte de lutur al costat de les reinvindicacions de 
la Universitat de Girona. 

5, Oferir una lormadó adaptada a la realitat del sector professional, tenin! 
en compte que es portara a terme una formació en alternanya i sense un 
reconeixement legal dins de I'estructura del sistema educatiu. 

6. Siluar el projecte de I'Escola en el marc deIs antecedenls d'aquesta figu
ra a la reantat catalana, i princlpalment del Cenlre de Formadó d'Educadors 
EspeciaHtzats de Barcelona (1969-1980). 

7, Col laborar amb els dilerents estaments de l'associacionisme professional 
i els moviments de reinvindicació per a una diplomatura universitaria. 

8. Mantenir unes relacions constanls i estables amb I'associadó SERGI com 
a enlita! promotora del projecte. 

3.5. El projecte incial de I'EEEG: presentació del projecte i contactes 
institucionals. 

El projecte inicial es decanta per uns objec!ius roolt especifics, Que es po
den resumir així: 

- Una opeió clara i inequivoca per la figura prolessional de l' Educador 
Especialitzat, deixant de banda allres figures Que intervenen en els nous 
serveis socials. Aquesta opeió és el resultat d'entendre que cal una definidó 
de la funció dins els antecedents europeus ¡ el món educatiu, No obslanl 
aixó, es considera que un cop aconseguit el reconeixement social deis 
educadors es poI avan<;ar cap a d'allres lormacions del concepte genéric 
de trebal! social. 

26 

f: 

- Olerta d:una forma;ió en tres any~, procuran! una estructura horaria adap
lada a la lOcorporacló deis professlonals amb necessitat de formació, 

- S'e~tén per formació "el procés d'aprenentage, elaboració de la propia 
practica, el contacte amb informacions i experiencies que permeti als 
alumnes aconseguir un niveJl de coneixements, capacitat d'anaJisi i 
aulovaloració de les seves propies capacitals, en una funció concrela,,2, 

• Incorporar un principi de formació presencial posanl en relació un grup 
que realitza Un procés conjun! i unes arees lematiques que s'han de coneixer. 

- Creadó d'una estructura formativa, composta per un equip de formació, 
uns lutors de cursos, un director i uns prolessors. 

- Creacló d'un Consell Consultiu de representació institucional, per tal com 
"assegurar el necessari dittleg entre les instilucions, els prolessionals que 
hi treballen i l'Escola d'Educadars ha.portat a la necessitat d'un Cansell de 
representació social, eslretament vinculat al projecte de rEscala» 3. 

D'acord amb aquests obiectius, ¡'Escola es presenta el maig de 1986 i 
comen<;a les seves activilats académiques radubre del mateix any, amb la 
programació que más endavant es detalla. 

L'Escola es defineix com un projecte prolessional a tots els efectes, pero la 
manca d'un linan<;ament per part de les Administracians fa que el grup pro
motor prengui el compromís de portar a terme el projecte maJgrat els 
resultats economics que se suportaran, amb el no abanamenl deIs serveis 
als professors i allres carrecs. 

D'aquesta manera es poi iniciar un projecte que vol ser una plataforma real 
de reivindicadó i presencia social del cos professional i aconseguir el seu 
objectiu linal: la propia desaparició quan les inslancies socials a les quals 
correspongui atorguin el reconeixement social i academic de ¡'educador 
especiafilzat. 

2 Op. dI. 
3 Op. dI. 
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veu en aquesta oferta formativa un projecte de futur ¡ aposta per ell, dins 
de les seves possibilitats. 

O'aquesta manera, I'evidéncia de la necessitat social j institucional entra en 
conlradicció amb la dmcultat, suposem que únicament económica, de trobar 
les formes d'ajuda ¡ consolidació d'un projecte com aquest. La vocació pú
blica de l'Escola s'ha de situar, un cop més, al marge de les prioritats 
politiques del nostre Govern i de !'Adminislració provincial. 

3.3. La manca de resposta de l'Administraci6 provincial a les necessitats 
de formació.· 

En la fase previa al proj~te de I'Escola (1980-1985), des de I'associació SERGI 
es realitzen diferents actes de sensibilització en el camp de la pedagogia so
cial: Jornades sobre Marginació Social a les Comarques Gironines (1979 j 1981); 
curs sobre Marginació Social Infantil i Juvenil, conjuntament amb riCE (1980); 
reunions amb els responsables de la Generalitat Provisional (1980); estudi so
bre els recursos socials,de la provincia (1981), etc. En aquesta activitat públi
ca es comenlta a entrar en contacte amb e.fs professionals preocupats pels te
. mes de formació. Les II Jornades, al gener de 1981, es dediquen de manera 
exclusiva al tema de la formadó de I'educador especialitzat. amb diferents 
aportadons des de múltiples perspéClives. 

Considerem que en aquest procés s'arriba a la conclusió que per avanQar 
en l'apticació deis drets que alarga el nou estat social i democratic de dret 
cal fer, entre alIfes, una política de formació del personal que ha de portar 
a terme aquestes noves orientacions en el camp generic -del treball social. 
Aixo es veu rellecti! en j'atenció que la Diputació de Girona i altres 
Adminislracions locals tenen envers aquests temes. L'octubre de 1981 "el 
pie de la Oiputació aprova la creadó d'una Eseola d'Educadors 
Especialilzats, acord que no s'exeeutara mai per les relicéncies d'alguns 
sectors de la Corporacló i les dificultats per a la creadó d'una estructura j 

assignació pressupostaria. En canvi, aquesl mateix any la Diputadó de Bar
celona crea ¡'Escala Flor de Maig. 

Podem considerar que el procés que es porta a terme en aquests anys pre
senta uns signes inequívocs d'actualitat i avantguarda. Pero I'actuació de 
l'Administració provincial paralitza I'energia proceden! de la iniciativa social. 
No es crea I'Escola i no es dóna cap allra opeió alternativa. 
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Fruit de la passivital, i davant j'evident neeessita\ de formació del personal, 
es recupera I'esperit de portar a terme un projecte des de la inidativa so
cial. Comentta a partir d'una valoració sobre les possibilitats reals de realitzar 
un projecte que d'entrada, paradoxalment, no interessa les Administracions 
que estan contractant educadors. 

La iniciativa la pren SEAGI d'acord amb el mandat de les conc1usions de 
les 11 Jornades i es contrasta amb les opcions de les diferents 
Administracions sobre la seva política en formació del personal (Generalilat, 
Diputació). Al final d'aquest proeés es constata l'abséncla de voluntat politi
ca d'intervenir en aquesl camp a curt i mitja termini. Per tant, només queda 
I'opció d'una organització alternativa. 

3.4. Estudi de la viabilitat del projecte d'Escola d'Educadors Especialitzats 
de Girona. 

En aquest marc es crea dins de j'associació SERGI un grup de treball (1984-
8S) amb I'objectiu de realitzar un estudi de viabililat -d'acord amb les orientacions 
reeoUides de I'etapa inicial (79-82)- del projecte de creació d'una escala 
d'educadors a Girana. L'estudi s'orienta a considerar, no ja la necessital, que. 
es ben evidenl, sinó la viabilitat real d'una oferta que d'entrada es preveu que 
no tindra el suport de les Administracions. Es pretén prendre una decisió: tancar 
el procés i abandonar I'opcióde SERGio iniciar un nou projecle d'actuadó. 

El trebal! de fa comissió es desenvolupa a partir d'una vaforació de les 
dilerents possibifitats i amb I'assessoramenl d'experts del nostre país ¡ de 
Fram;a, sempre des d'una perspectiva del context gironí. 

L'any 1984 s'arriba a una primera decisió de portar a terme un projecle 
d'EscoJa d'Educadors EspeciaHlzats a les comarques gjronines, d'acord amb 
les següents consideracions j opcions: 

1. S'entén que una formació reglada deis estudis d'educador especialitzat 
s'ha de situar al nivell d'una diplomatura universitaria de grau mitja, i per 
tan! no sembla convenient la seva inscripció en el niven de FP2, lal com 
havia inicial Flor de Maig. 

2. Mentre no s'aconsegueixi el primer punt, ¡ tenjn! en compte la demanda 
existent en el camp, cal olerir una formació específica per a educadors 
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3.6. El projecte de f'EEEG en el mara de la forma ció d'educadors 
Bspecíafitzats a Cala"/unya i Espanya. 

En el momen! de la creació de I'Escola de Girona només existeix, a 
Catalunya, I'escola d'educadors especialitzats Flor de Maig de la Diputació 
de Barcelona, que, com ja hem dit, esta organitzada dins ¡'estructura de la 
FP2 com a "Técnic en adaptació social,,_ 
A [a resta de ¡'Estat h¡' ha una escola a Navarra segons el model de la FP2, 
¡ una escola a Galicia ¡una allra al País Base que segueixen el model de 
Girona. 

L'any 1986 I'Escola de Girona s'incorpora als treballs de coordinació entre 
aquestes escoles i les diverses associacions professionals que s'han anal 
crean! a les diferents comunilals autónomes de "Estat. 

En aquest contexl s'organitza I'any 1987 el Primer Congrés Estatal de 
l'Educador Especialitzal, a Navarra, amb més de set--cents participants, que 
representa el primer acle del procés per aconseguir la diplomatura 
universitaria (1990), 

L'Escola de Girona dedica moltes energíes en aquest procés, i hí té un paper 

-_ .. -_._--------------:---~ 

4 

ELS· MARCS LEGALS QUE HAN 
ACOLLlT L'ESCOLA 

importan! d'acord amb el seu objectiu d'aconseguir el reconeixement ,1 
universitario 

La creació de l'Escola també coincideix amb la constitució de la delegació 
territorial gironina (1986) de l'Associació Professional d'Educadors 
Especialilzats de Catalunya, que s'havia constítu"it el 1984, 

Tal plegal presenta un dinamisme sodal que possibilita que a poc a poc la 
professió es vagi consolidant, i el reconeixement i denominaci6 de la funció 
s'incorporen als pracessas de selecció i cantractació. Moltes de les perso
nes que arriben sense preparació a aquests lIocs de trebal! es converteixen 
en alumnes de I'Escola i a través de la farmació busquen els referents 
eoneepluals i teMes de la seva identitat com a professionals, 
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4. ELS MARCS LEGALS QUE HAN ACOLLIT L'ESCOLA 

L'Escola d'Educadors Especialitzats, com s'ha vis!, ha esta! relacionada 
duran! lota fa seva traject6ria a I'entitat SERGt. Tal i així, el que avui és la 
Fundació no va ser pas el mare legal en el qual es desenvolupa duranl el 
primer lemps. Encara que de vegades sigui difícil, sobretot al comenc;:amenl. 
diferenciar ,'enlital SERGI de l'Escola d'Educadors, traclarem els dQs mares 
¡ufidics separadament. ja que precisamen! els aspecles legars serverxen 
per eliminar contusions. 

Alllarg d'aquesla Memoria (capítols sobre "L'ordenació de la formació", "Els 
alumnes» i «L'equip huma») es va veien! que l'Escota ha I¡ngul dos perlades 
ben marcats que eronolagicament corresponen als cursos 1986-87/1989-90 
i 1990-91/1993-94, i que també queden evidenciats pef marc legal en que 
l' Escala ha desenvolupat les seves activitats, 

La eonstatació que la lectura que s'havia fet de la realilat social. a I'hora 
d'endegar el projeete -amb la previsió d'un suport politic i social-, era una 
lectura err6nia va ser decisiva per a la inflexió cap á un nou impuls de 
l'Escola, amb noves orienlaGÍons metodologiques ¡ organilzalives, Les con
siderables repercussions economiques (referides en aquest maleix capitol) 
d'aquest fet exigien un replantejament. El canvi de mare legal j I'optimnzacló 
deIs recursos, amb una nova organització, van permetre la conlinuHat de 
rEscata tjns a I'aparició de fa diplomatura en Educadó Social. 

4,1, L 'Associació Escala d'Educadors Especiafitzats de. les Comarques 
Gironines, Centre de Formació i Recerca en Trebalf Social. 

El projecte de ,'Escola d'Educadors és assumjt, en gran mesura, pel que 
en aquells momenls era l'Associació SERGI, especialment duran! els anys 
1984 i 1985, en els quals la Junla Directiva de SERGI, amb la col laboració 
d'altres professionals, aconsegueix fer realitall'Escola, No és casualilalla 
coincidencia de persones en els órgans rectors d'ambdues enli!als. 

Els moHus basics pels quals al 1986 es decideix la creació de I'Associació 
Escala d'Educadors Especialitzats són els següents; 

1, SERGI era encara una Associació, i no una Fundació com es 
aClualment. 

2. SERGI es dedlcava, de manera gairebé exclusiva, a fes 
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drogodependencies, i en aquel! mamen! no hi havia una organilzació in· 
terna que permetés la inctusió d'una activitat com l'Escola. 

L'Associació va ser aprovada pel director general d'Entitats Jurídiques j de 
Drel el día 7 de novembre de 1986, i fou inscrita en el Registre 
d'Associacions de la Generalilat de Catalunya amb el número 1.333 de la 
Secció primera del Registre de Girona. 

4.1.1. La Junta Rectora de I'Assoclacló 

La Junta Reclora Provisional, que després es va convertir en Junta Recto· 
ra i que va-durar tlns a la dissolució de l'Associació, és la següent: 

President: Maria Casadevall i Pararols 
Secretari: Allans Martinell i Sempere 
Tresorer: Joana Sureda i Coromines 
Vocal 1 r: Francesc Carbonell i Paris 
Vocal 2n: Amadeu Mora i Duran 
Vocal 3r: Josep Ribera i Frontera 
Vocal 41: Joaquim Jubert i Gruart 
Vocal5é: Francesc Rodriguez i Burch 
Vocal 6é: Carme Jornet j Guinart 
Vocal 7é: Teresa Castanys i Jarque 

Aquesta Junta Rectora es dota d'un Equip de Formació que tenia acarree 
seu el disseny de les activitals formatives i la seva gestió, i d'un Equip de 
Permanents que es cuidava del dia a dia del procés formaliu deis alumnes. 
En el capital 7 d'aquesta Memoria es parla de la composició d'aquests dos 
equips. 

4.1.2. E/s objectlus de l'Assoclacló 

Els abjedius de l'Assaciació queden definits en I'article 3 deis Estaluts de 
la següent manera: 

1. Fornlr una solida formació comuna a ha.sica deis Educadors Especialitzats, 
tal i permetent una diversificado de les sortides professionals que la societat 
demana, absolulament aberta cap a les noves realitats. 
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2. Atendre tantla formacló, amb vista a una capacitadó prolessional, com 
el rec_lclatge deis educadors especialilzats i trebaHadors socials que 
exerceixen sense formadO. adequada, com la recerca pura o aplicada per 
la via deIs seminaris ¡deis grups d'especialització. Tot plegat, abert i 
conjuntament amb allres professianals vincutats al camp sodal, educatiu i 
cultural. 

3. Intercanviar experiencies amb allres assaciacions, grups i organilzacions 
que, en el terreny públic o privat, -persegueixen lins similars als de 
J'Associació. 

4. Formadó i expressió d'op'lnions ¡ criteris sobre t'activital deIs educadors 
especialitzats i dellreball social en general. 

5. Publicació i difusió de les activitats de t'Associació, especialment els 
resultats deIs treballs deis grups. 

6. Assessorar les associacions, organismes l d'altres entitats sobre qüestions 
relatives a "educació especial i el treball social. 

7. Recoltir les iniciatives que sorgeixen d'altres ambits, relacionades amb la 
finalilal sodal, directamenl o indirecta, i aferir tols els mitjans lécnics i 
organitzatius de qué disposi l'Associació, integrant·s'hi. 

8. Toles aquelles altres activitats que, no detallades en els anteriors punts, 
siguin susceptibles de possibililar la reaJització de la finalita! general 
expressada en la seva plenitud. 

4. 1.3. La dlssolucló de I'Associac/ó 

La dissolució de" Associació es produeix el10 de juliol de 1990. després 
d'haver aprovat la propasla d'integració a la Fundació SERGI i la de liquidació 
econ6mica. 

Pel que fa a la ¡nlegració en la Fundació, es valora que a Ii de poder establir 
convenis amb les Adminislracions públiques cal agrupar-se amb prajectes 
compactes, pluridisciplinars, que es,facin indispensables pel fel de prestar 
uns serveis socials indiscutibles, i -fins a un cert punt· insubstitui'bles per 

. I'Administració pública (annex 2). 
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Aeferent a la liqu'ldaciQ econbmica, es constata el déficit acumulat durant 
els quatre anys de funcionament de l'Escola de 6.415.070 pessetes. Una 
part d'aquest déficit esta. formada per fa utilització d'una pólissa de crédit, 
un prestec de fa Caixa de Barcelona i tres préstecs de la Fundació SEAGI 
per un import total de 2.903.279 pesseles, del qual es fa carree la mateixa 
Fundació en virtut de fa integració. 

La segona part del saldo negatiu (3.511.791 ptes.) correspon a deutes de 
personal referents als q!Jatre cursos d'activitat, quantitat que és assumida 
pels profess!'rs implicats (annex 2). 

4.2. La Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social. SERGI 

El pas a la Fundadó (annex 1) va demanar canvis d'organitzaeió sensibles 
en ¡'estructura qe l'Escola, ja que aquest era un organisme petit on els organs 
reclors i execulors estaven molt proxims, lins al punt de compartir molls 
deis seus membres. 
Tat aixo simplificava i facilitava la tasca. 

Durant els quatr~ cl,Jrsos (1990-91/1'993-94) que l'Escola ha estat una 
activitat de la Fundació SERGI. aquesta -fruit de la seva dinamica interna
ha tingut diferents organitzacions que han implicat I'activitat formativa. 

4.2. 1. Els departaments 

4.2.1.1. El Departament de Treball Social 
La clausula primera del Conveni signat entre la Fundació SERGI ¡ 
l'Associació Escala d'Educadors Especialitzats diu que aquesta 
«S 'integrara a la Fundació dins del Departament de Trebal! Social. que 
es creara, conslituint el nuclí basic de les ac!ivilats de formació d'aquest 
Deparlament" . 

Des d'aquest departament s'organitza la formació d'edueadors corresponent 
a! curs 1990-91, en que es la la primera oferta modular completa. A més a 
més, pren cos el primer curs d'lntervenció en Drogodependemcies. 

Duran! el curs 1991-92 es clarífíca definitivament la implantació de la diplo
matura en Educació Social. Aquest fet transcendental per a la professió 
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d:Educador Especia!it~at ens fa prendre la decisió d'acceptar la inscripció 
d al.umnes per a la ult!ma promoció de ¡'Escola. La decisió de finaHtzar el 
proJecte Escala d'Educadors Especialitzats ens fa posicionar en relado amb 
I~ uli.li~zaci.ó del capital formatiu que hem anat acumulant duran! els anys 
d ac!lvttat, I comencem a estructurar una oferta de formació permanent, amb 
un~ ~eminaris en intervenció socio-educativa. Para! lelament a aquestes 
acttvltats: es desenvalupa el segon curs d'lntervenció en Drogodependéncies. 

4.2.1.2. El Deparlamenr de Formacló 

La generació, com es veu, d'activitats formatives a partir del capital de 
l'EscoJa j de la posidó de la Fundadó, fa que totes elles s'aglutinin en un 
nou departament de la mateixa Fundadó. 
-Simullaniament a la creació d'aquest departament, la Fundació SERGI en
tra en un procés pel qual I'activitat relativa a t'alenció a les 
drogodependéncies es convertira en una altra fundacló autonoma. Un cop 
consumat aquest procés, la Fundadó SERGI concentra el seu trebal! en 
activitats formatives dins de la pedagogia social, organilzanl-Ies en progra
mes. 
Dins el Departament de Formació, l'Escola ja no la inscripcions d'alumnes 
de primer curs, per be que programa i realilza I'activitat modular adaptada 
als dos grups d'alumnes que no han completat encara el proces formatiu. 

4.2.2. E/s programes 

Aquesta fórmula organitzativa és la que s'ha utilitzat I'últim any de 
fundonament de J'Escola. El Programa que s'ha desenvolupat ha estat el 
de Finalilzació del Projecte Escola d'Educadors EspeciaJitzats, que ha 
comporta!: 

- la programadó de I'activitat formativa per a I'últim grup- d'alumnes; també 
per a tots aqueJls que tenien algun aspecte pendenl í valíen acabar 
lormalment el procés formatiu; 

- [a programació i animació deIs acles de clausura de I·Escola. 
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5, L'ORDENACIÓ DE LES ACTIVITATS FQRMATIVES 

En els Estatuts de rAssociació que donen enUta! jurídica a l'Escola hi ha 
un objectiu que és la clau de vülta en qué s'han soslingut els diferents 
elemenls de I'estructura formativa desenvolupats durant la trajectoria de 
l'Escola. Aquest objectiu és, texlualment, el d'«, .. atendre tan! la farmació 
com la formació permanent deis Educadors que exerceixen sense la farmació 
adequada ( ... )", Calia, dones, estructurar la formació pensanl que la majaría 
d'alumnes que atendriem serien Educadors en exercici. Aixó significa que 
no s'havia d'organitzar una formació no pas amb la finanta! de donar a 
conéixer la professió al alumnes, sinó amb la de donar-los les eines per 
exercir-Ia correctament, precisant-ne el tímits; també vol dlr una organització 
temporal que permetés compaginar el treba1l professional amb la formació 
sense perjud'lcis ni per a ¡'un nI per a I'allra, lot incorporant alhora les activitals 
del primer en la segona. 

Hi ha diversos aspectes importants a assenyalar en relació amb !'ordenació 
de les activilals formatives, i concretamenl amb: 
- I'estructura formativa propiament dila 
• la manera d'agrupar la temética 
- I'agrupació deis alumnas 
. el temps 
- I'espai 
- el valor credilici de la formació 
- el cosl economic de la forrnació per als alumnes, 
Tots eUs s'imbriquen mútuament, pero els tractarem per separa!, encara que 
en algun momenl no puglJem evitar les repeticions, 

5.1, En relació a {'estructura formativa 

Se segueix un model elabora! pel Comité d'En!ente des Écoles el Centres 
de Formation d'Educateurs SpeciaJisés francés (que posteriorment va ser 
adaptal i adopta! per I'associació professional i també per la Coordinadora 
de les diferents escales de ¡'Esta! espanyol. en les primeres mobilitzacions 
per la implantació de la diplomatura en Educació Social i de cafa a les 
convalidacions i homologacjons) en el qualla formació la dividien en quatre 
sectors. En la formació de I'Escola s'han mantingut. com a ter6 de fons, 
aquesls quatre sectors, que han actuat com a eixos entorn deis quals 
giraven totes les acliv'ltats formatives. 
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5.1.1. El sector de la practica professJonal 

S'jnclouen aquí totes aquelles actívitats en fes quals es treballa sobre els 
aspectes més genuins de la practica professional deis educadors. Hi 
carresponen les activitats que serveixen de sinlesi a lotes les altres que 
giren entorn deis allres sectors. 

5.1.2. El sector teorlc 

En aquest sector es tracIa de tots e!s conceptes necessaris per al treba!! 
de I'educador el abaraIs per allres disiciplines (Psicolog!a, Medicina, 
Sociología, ... ) i que són indispensables per enlendre els processos en qué 
es troben els subjectes d'Educació Social. 

5.1.3. El sector tecnlc 

Giren entorn d'aquesl sector els aprenentatges de tates aquelles técniques 
utilitzades com a elemenls mediadors de la relació educativa j que en 
!'Educadó Social prenen més valor a causa de les dificultats de comunicació 
'que presenten els' subjectes als quals s'adrega. 

5.1.4. El seclor practlc 

La singularitat de la població amb qué l'Escola treballa fa que aquesta 
no hagi d'organitzar activitats de practiques, pel fet que els alumnes -
exceptuant u'na minoria molt redui'da- treballen com a educadors, pero si 
que tla d'orienlar moltes activitats en les quals és necessari el treball de 
lectura sobre la propia practica, treball que s'ha de fer en el Uoc de practica 
professional. Tates aquestes aclivitals són les que donen entitat a aquest 
sector. 

És evident que les activitats compreses en cada un deIs sectors, no 
permelen que aquests restín com a compartiments separats, sinó que 
han d·interlerir·se, articulant-se en activitats pertanyents a mes d'un 
sector. 
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5.2. En relació amb l'agrupació tematica 

Inicialment les activilats formatives s'organitzen en assignalures que 
¡nclouen tots els continguts de la formació. Mes tard, arran d'uns intercanvis 
de professionals i d'alumnes de la primera promoció de 1'Escola amb 
l'lnstitut Régional du Travail Social de la Bretanya francesa, I'agrupadó 
tematica es fa per mbduls. 

L'agrupació tematica per assignatures dura quatre cursos (1986·87/1989-
90), igual que J'agrupació tematica per mbduls (1989-90/1993-94). Durant 
dos anys coexisteixen les dues agrupacions. 

5.2.1. Les ass;gnalures 

Si bé de l'organilzació del temps en parlarem en I'aparta! 5.4., cal assenyalar 
que el repartiment de les assignatures es fa sobre tres cursos. 

Aquest repartiment queda establert, en I'última promoció que segueix la 
formació segons aquesls models, de la següent manera: 

PRIMER CURS 

Sector de la practica professional 
Psicopedagogia 
- Analisi de la practica educativa (1.1.) 
" Aspectes conceptuals (1.2.) 
- Aspectes metodolbgics i organitzatius (1.3.) 
El CoS en la relació educativa 
La practica de la vida quolidiana 

Sector teórlc 
Trebal1 social 
lntroducció a la psicologia 
Psicologia dinamica 
Formació sanitaria i primers auxilis 

Sector practie 
Les practiques educatives I 
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SEGON CURS 

Sector de la practica professlonal 
Psicopedagogia 
- Amllisi de la practica educativa 11 (2.1.) 
- Aspectes conceptuats 11. Lectura i escriptura (2.2.) 
- Aspectes metodologics i organitzatius 11 (2.3.) 
Grup de sensibilització a la dinamica grupal 
La practica de la vida quotidiana 

Sector tebric 
Sociologia 
Psicologia evolutiva. 
Psicopatologia general. Comprensió psicodinamica 

Sector tecnic 
Formació técnica amb diversos tallers que varia ven en funció de 
I'organitzacló de cada curso 

Sector practic 
Les practiques educatives 11 

TERCER CURS 

Sector de la practica prolessional 
Psicopedagogia 
- El prajecte d'intervenció educativa 
- La memoria de fi d'estudis 
La practica de la vida quotidiana 

Sector lécnlc 
Farmació tecnica amb diversos tallers que variaven en funció de 
rorganització de cada curs 

Sector practlc 
Les practiques educatives 111 
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5.2.2. E/s móduls 

El pas de !'organilzació formativa d'assignatures a mbduls es fa per diverses 
r~ons. Les més importanls tenen a veure amb la dinamica del grup 
d alumnes, tal com exposarem en el punl 5.3. Pero a més a més, 
l'organltzació tematica per móduls ens permet una delimitació més curta 
clara i precisa del temes 1, per tant, ens dóna més facllitats per a ravaluac¡6 
de les aQquisicions tetes duran! el procés formatiu. 

El pas d'assignatures a mOduls es fa mantenint els mateixos continguts que 
en les assignatures. S'aprofita aquesta reestructuraci6 per equilibrar els 
continguts, i també per donar nom i forma a alguns aspecles formatius que 
queden diluHs dins d'altres activitats. 

Els móduls estaven agrupats en 7 Ambits: 

Ambit 1; La practica professional 
Ambi! 2: L'entorn social 
Ambit 3: El coneixemenl de la persona ¡ I'educació 
Ambil 4: La salul 
Ambit 5: L'administració i la gestió 
Ámbit 6: Les lecniques professiona[s 
Ámbit 7: La practica educativa 

ELS MODULS DE CADA AMBIT 

Ambit 1: La'practica professlonal 

Modul 
1.1.1. Recollir ¡ transmetre ¡nformació. El registre d'observacions 
1.1.2. Aecollir i transmetre informació, El registre deis diaris 
1.1.3. Taller d'analisi de la practica educativa I . 
1.1.4. Taller d'analisi de la practica educativa 11 
1.1.5. Taller de con/ecdó d'informes d'evolució a parflr d'observaciofls 
1.1.6. Taller de memories de ti d'estudis 
1.2.1. Els instruments formals de la practica prolessional 
1.2,2. Les bases per a l'elaboració d'un projecte educatiu 
1.2.3. Taller d'elaboració de projecte educatius 



1.2.4. L'avaluació de prejecles educatius 
1.3.1. La psicopedagogia de les relacions individuals 
1.3.2. La psicopedagogia de les relacions grupals 
1.3.3. La diversitat de les intervencions educatives 
1.3.4. La psicopedagogja~de la vida quolidiana 
1.3.5. La practica de la vida quotidiana 
1.3.6. La deontologia del treban de ¡'educador especialitzat 
1.3.7. Coneixement de projectes educatius 
1.3.8. Ambits de trebaH de I'educador especialitzat 
1.3.9. Viatge d'estudis i intercanvis 

Amblt 2: L'entorn social 

Modul 
2.1.1. L'individu i la sm::ietat 
2.1.2. El procés de socialització 
2.1.3. El preces d'institucionatització 
2.1.4. Integració i desviació 
2.2.1. l'organitzadó del treball social dins de I'estructura política i adminis
trativa de l' Estat espanyol 
2.2.2. El Oret Civil i la legislació Social de la familia 
2.2.3. La protecció social j juridica de la infancia 
2.2.4. Historia i desenvolupament dels sectors del trebal! social 
2.2.5. L'organització actual i els problemes més greus del treball social 
2.2.6. la responsabilitat jurídica deis educadors especialitzats 
2.2.7. ~specles jurídics relacionats amb els minusvaHds i els ancians. 

Amblt 3: El conelxement de la persona i "educacló 

Modul 
3.1 .1. Bases per comprendre la conducta humana 
3.1.2. Oesenvolupament de la persona: La primera infancia 
3.1.3. Oesenvolupament de la persona: La infancia 
3.1.4. Desenvolupament de la persona: L'adolescencia 
3.1.5. Oesenvolupament de la persona: L'adult i la vellesa 
3.1.6. Psicologia dinamica I 
3.1.7. Psicologia dinamica 11 
3.1.8. Els translorns de rarea psíquica 

3.1.9. Les neurosis i les psicosis 
3.1.10. El joc en el desenvotupament infantil 
3.1 .11. La necessitat de la realita! per créixer 
3.1.12. Les minusvalues psi quiques 
3.1.13. les minusvalues físiques 
3.1.14. les minusvalues sensorials 
3.2.1. Introducció a les Ciencies de l'Educació i al sistema educatiu 
3.2.2. Aproximació historica als corrents educatius i a les pedagogíes 
colars 
3.3.1. La dinamica del grup de formació I 
3.3.2. La dinámica del grup de formació JI 
3.3.3. la dinamica del grup de formació 111 
3.3.4. Grup de sensibilització a la dinamica grupal 
3.3'.5. Taller de psicodrama 
3.3.6. El cos en la relació educativa 
3.3.7. L'analisi institucional 
3.3.8. Introducció al model sislémic en el camp sócio·educatiu 

Amblt 4: La salut 

Modul 
4.1.1. El sistema sanitari 
4.1.2. El creixement huma i els seus accidents 
4.2.1. Satul i sexualitat 
4.2.2. Els primers auxi!is 
4.2.3. Les alenGions medico·sociafs a la vellesa 
4.3.1. Conceptes generals del traclament i abordatge de les drogodepE 
déncies 
4.3.2. la intervenció educativa en la prevenció i el tractament de I 
drogodependéncies 

Amblt 5: Administracló, gestló I organització 

Modul 
5.1.1. Els elemenls per a la gestió d'un projecte educatiu 
5.1.2. El procediment administratlu en el marc de les entitals públiques 
5.1.3. L'organització i la gestió d'entitats privades 
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Ambil 6: Les tecnlques professlonals 

Modul 
6.1.1. Els muntatges audio-visuals 
6.1.2. Els manufaclurats del paper 
6.1.3. El modelalge ¡ la ceramica I 
6.1.4. El modelatge i la ceramica 11 
6.1.5. La construcció de titelles i mascares 
6.1.6. La dansa 
6.1.7. Intercanvi de tecniques professionals 
6.1.8. La creació d'un espai festiu 
6.1.9. L'organització i I'animació d'una testa 
6.1.10. L'organització d'un acte públic 

Ámbil 7: La practica educativa 

Modul 
7,1.1. La practica educativa 1 
7.1.2. La practica educativa 11 
7.1.3. La practica educativa 111 

5.3.. En relaóó a I'agrupació deIs alumnes 

La distribució tematlca de la formació per assignatures o per móduls com
porta que els alumnes s'agrup(n de dileren! manera i amb vincies diferents. 
En la primera arganització I'agrupament és per promocíons, en la segona 
és per itineraris formatius. A la practica en la segona organització s'acaba 
anomenanl prom oció el grup d' alumnes que segueix durant el mateix 
perlode de temps itineraris formatius diferents. En I'exposició mantindrem 
la diferenciació deis noms. . 

En aquest cas l'agrupamenl deis alumnes per promocions dura Quatre cur
sos (1986-87/1989-90), i I'agrupamenl deIs alumnes per itineraris forrnatius 
lambé (1989-9011993-94). 
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5.3.1. Les promocions 

Amb l'oferta formativa per cursos i per assignatures, tots els alumnes ínSI 
en el primer curs han de seguir el maleix ritme durant els tres anys, 
que hi ha la possibililat teórica (nornés ha passat una vegada) de ler 
curs dues vegades o ajornar un curs i comem;:ar al següent. 

En aquesta organilzació s'introdueix la utllltzació del grup corn a elen 
metodológic, aspecle de gran interés en la formació deis educadors, ~ 
que presenta sobre el grup d'alumnes una exigencia molt gran, difícil 
salisler pel fet que el trebal! professional, en alguns momenls, els absorl 
excessivamenl, els alumnes, i per tan! no poden rendir regularment e 
trebal! formatiu, 

Aquesta diferencia de presencia i de rendiment dóna origen a situaci 
difícils de lolerar pe! mateix grup i difícil de maniobrar pels formador~ 
vegades aquesta dinamica comporta que el procés formatiu vagi aren 
deIs fenómens de grup i el proces d'adquisició de conelxements quedi 
un segan lIoc. 

5,3,2. Els ltinerarls formatlus 

Amb !'organílzació modular de la formadó inlroduTm, sense alterar globalrr 
el contingut de la formació, diferents elemenls melodologics, que si bé 
consíderablemenl complexa I'organilzació, lambé permeten una més 9 
tlexiblHtat a I'hora de desenvolupar els potencials deis alumnes de f'Esco 

Els móduls possibililen, en gran mesura, comem;ar la formació en quals€ 
quadrimestre i, exceptuant algun cas, en quaJsevol ordre. Aquesta car 
terfslica, lenint en compte la població que rep ¡'Escala, permet que c¡ 
alumne, a partir de la programació oferta, organitzi la seva formació, segl 

les seves possibitJtats lemparals j economiques. Sí bé els móduls a realil 
poden ser triats de la oferta formativa, el conjunl de móduls que contigu 
I'itinerari formatiu de cada alumne ha de tenir unes proporcions crediti( 
determinades e[1tre els diferents ambits de la formació (grafic 1), Aql.. 
aspecte queda explicat en rapartat 5,6. 

La curta durada d'aplicació d'aquesta organització {tres grups d'alumn 
no ha permés desenvalupar tates les seves possibititals. 
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5.4. En refació amb el temps 

Diriglr'se a una pobladó immersa.en el món prolessional vol dir descartar 
la fórmula classiea d'assisténeia diaria a classe. Cal trabar la manera que 
es proctueixi el procés dialéctic necessari perqué el lreball formatiu pugui 
alimentar el Ireball professional. i que aquest donl el punt de part"lda al treban 
formatiu. 

Tamba cal incloure en el temps formatiu aquelles activitats de la vida 
quotidiana inherents a la professió de I'educador que passen per promqure 
espais de vida quotidiana en la maleixa formació. 

Aquests aspeetes es traben en les dues organilzacions deltemps que s'han 
donat durant el període de funcionamenl de I'Escola, 

5.4.1. Entre se/mana 

La primera fórmula a'doptada és la de ler funcionar les activitats docents ef 
dimarls al matí i el dijous a la tarda, amb f'objectiu de facilitar·les 
equitativament als educadors amb torns de treball de mati o de tarda. 
Aquests espais es dediquen al conjunt d'activitats de caracter més académico 

Per poder treballar aquelles activitats mes especifiques de la practica 
professional i que requerelxen una alIfa dinamiea, s'organitzen dos aUres 
espais de desenvolupament trimestral: cada mes es fa una trabada d'un 
dissabte sencer; al final del trimestre, la trabada s'allarga lins a tal el maH 
del diumenge, amb la nit indosa. 

Aquesta manera d'organitzar el temps dura qualre anys (1986·87/1989·90). 

5.4,2. E/s caps de setmana 

Els espais formatlus dedieats als aspecles més genu"ins de la professió 
d'educador tenien un cert déficit en ['organitzaci6 anterior. L'indicador d'una 
altra possible organilzació temporal ens el va donar una comunicació pre
sentada en el I Congrés Europeu de Centres de Formaeió d'Educadors 
Especialilzats, celebrat a Estrasburg (1989), en fa qual els formadors de 
Loire Promotion. formation en COUfS d'emploi d'Educateurs Specialisés 
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exposaven la seva organització per formar educadors en exercici, exp 
mentada durant 19 anys: es tractava de dedicar, cada mes, una selm, 
sencera i intensiva a la formació. 

La realitat sócio·professional deis edueadors cfaquí no permetia I'aplieé 
d'aquesta fórmula, que demana a les institucions prescindir de I'educa 
en formadó dur<:lnt una setmana cada mes. Només podíem agrupar ( 
de formació si I'eslon;: requeia basicament sobre I'educador que es volía 
mar, L'organilzaci6 temporal en eaps de setmana ha representat dedicar 
lIarg cap de setmana al mes (de divendres a les qualre de la tarda fin 
les dues del migdia del dlumenge), mes tols els dimarts a la tarda. 

Aquesta organ'llzaGÍó dona un volum d'hores semblant a la fórmula anter 
pero aporta, a més del benelici de I'acumulació d'hores del cap de selma 
la possibilitat de repartir el temps alternant activitals de diversa ind< 
algunes dificils d'incloure en un marc més tipicament académico 

5.5. En re/ació amb e/s l/Des 

Si bé la seu de ¡'Escala i el desenvolupament de les activitals rr 
académiques han esta! f!loJt estables, gracies a I'acollida que tEstudi Ge 
ral, primer, i la Universitat de Girana, més tard, han fel de les nostres ac!ivi!¡ 
trobar un lIoe que reunís les millors cond¡cions per desenvolupar·hi tols aqu 
allres aspecles necessaris per la formació deis educadors, ens ha porta 
un cert pelegrinatge duran! els anys de funcionament de l'Escola. 

Els diferents lIoes que s'han utllitzat per fa formació, a mes a més deis 
la UdG, han esta! els següents: 
· Casa de colonies Camps i Armet, a MonelJs. Secretaria General de Joven 
· Escala d'Adults, a Sal!. Ajunlament de Sal!. 
· Casa de colonies Can Fant, a Sant Julia de Ramis, Privada. 
· Casa de colonies Can Barceló, a la Cellera de Ter. Privada. 
· Casa de trobades Can Costa, a Sanl Gregori. Privada. 
· Casa de eolónies Can Feixes, a Beguda. Ajunlament de Girona. 
• Espai d'Aeollida del Seminari Diocesa, a Girona. Prjvada. 
- Casa de Colonies Can Caballe, a Estanyol. Privada. 
De tates elles, la que més hem utilltzat, pel fet de respondre millar a 
necessitats formatives ex'lgides, ha esta! la casa de colonies Camps i Arm 
de Monells, al 8aix Emparda: la vam fer servir fins al gener de 1993, 
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qué va ser clausurada com a casa de colonies. Durant el segon quadrimestre 
del curs 1992-93 i el primer del curs 1993-1994, tates les activitats formatives 
es desenvolupen a la Universitat de Girona, utilitzant per a algunes aclivitats 
de la vida quotidiana l'espai d'acollida de q~é disposa el Seminari Diocesa. 

5.6. En relació amb la distribució del valor credilici 

La cerca de rigor en el control de les adquisicions de coneixements fetes 
pels alumnes durant el procés formatiu realitzat a l'Escola ens porta a 
quantiHcar el valor da cada una da les activitats formativas desenvolupades. 

L'opció, prou atípica, de formar educadors en exercici i agrupar, per aquesta 
raó -tal com s'ha expllcatmés amunt-, les sessions de treball amb alumnes 
I?ssencialment en períodes intensius ens mena també a posar en 
funcionament una metodologia genu'ina. Cal quantilicar el valor formatiu de 
tates aquelles activitats que la proposla formativa genera, amb la final'ltat 
de coneixer el valor i poder realitzar-ne el control amb els alumnes. 

Ens impulsa a realilzar aquest estudi [a demanda deIs alumnes. Aquesta 
exigencia es poi entandre veien! la preocupació (compartida amb el conjunt 
del cas prolessional) que hi ha en aquell mamen! pels processos que es 
preveu que caldra realitzar per aconseguir les homologacions 1/0 les 
convalidacions en el moment que la diplomatura en Educació Socia! sigui 
una realitat. 

5.6.1. Les dlferents formes de trebafl que es contemplen en la formacló 
, 

Per calcular les hores de formació en credits, es contemplen tres formes 
de trebal! que han de realitzar els alumnes en el seu proces lormatiu: 

Les sessions de treball: Corresponen a espais de trebaU amb la resta 
d'alumnes ¡ amb la participació d'un professor. 

El treball personal: S6n les hores mínimes que els alumnes han de dedi
car a la formació individualment o en grup -sen se la preséncia d'un 
professor- per ler assimilable la tasca realitzada durant les sessions de 
trebaU. 
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El trebal! en practiques: Les hores mtnlmes necesstuies de trE 
professional com a educador espedalilzat. o de practiques especifiques 
subjectes en dificultat. 

5.6.2. Ets diferents criterls per al citlcul credltlcl 

Els diferents tipus de treball exigits a la formació comporten diferents, 
mes de calcular el valor creditici. • 
El valor d'1 erédit correspon a: 

- 10 hores de sessió de treball en les activitats del sector de la prac 
professional, de! sector leóric i del.sectortecnic. 

- 20 hores de trebal! en practiques, en I'activitat de les practiques educat 
corresponents al sector practico 

- 20 hores de trebal! personal en les activ'ltals corresponents al sector tei 
de les quals nomes se'n comptabilitza la meila!. 

- 30 hores de trebal! persona! en les aóivitats relacionades amb el se, 
de la practica professional, de les quals només se'n comptabililza la mel 

Cada hora de sessió de treball del sector teóric genera dues hores 
treball personal. 
Cada hora de sessló de trebal! del sector de la practica professional ge 
fa tres hores de treba!l personal. 

5.6.3. El reparUment credltlcl en forganitzacló per cursos 

TOTAL FORM. PRAcT. FORM. FORM. FORM. PRA 

PROF. TE6R. TECNICA EDUCATIV, 

PRIMERCURS 66,45 25,48 24,32 4.65 12 

SEGON CURS 61,40 19,71 12,29 9,40 20 

TERCEACURS 80,35 23 8 9,35 40 

280,20 68.19 44,61 23,40 72 
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5.6.3.1. Credits lolals del Primer Curs I el seu repartlment per Sectors 5.6.3.3. Crédits lolals del Tercer Curs I el seu repartiment per Secl 

TOTAL FORM PRÁCT. FORM. TEÓR. FORM. TEC. FORM. PRÁCT. TOTAL FORM PRACl FORM TE6R. FQFlM TEC. FQFlM PI 
PROFESo EDUCAT. PROFESo EDUC, 

Psicopedagogia 1.1 8,11 8,11 PSlcopedagogla ProJede 12 a 4 
PSlcopedagogla 1.2 6,76 5,34 1,42 PSlcopedagogla Memória 12 10 2 
Psicopedagogia 1.3 6,60 Sm 1,60 Ac1. Vida QUolicflana 10 S S 
Acl. Vida Ouotidiana 3,83 3,83 Formació Técnica 4,35 4,35 
Trebalt Corporal 3,20 3,20 Practiques 40 40 
Treball Social 5,BO 5,BO ?a 23 6 9,35 40 
Introduc. Psicologia 6,50 6,50 

Seminaris 2 2 Psicologia Dinamica 5,80 5,80 
Formació Sanitaria 6,40 3,20 3,20 BO,35 23 8 9,35 40 
FormaCló Técnica 1,45 1,45 
Practiques 12,00 12 

66,45 25.48 24,32 4,65 12 
5.6.4, El repartiment creditici en /'organització per itineraris formatius 

SECTOR DE LA PRÁCTICA PROFESSJONAl: 74 Cr. 33.( 
Ámbit 1 (Tn!s els Móduls) ........ ..58Cr. 
Ámbit 3 (Els Mbduls en que la segana xj!ra es un 3) ..... 16er. 

SECTOA TEORJe 68 Gr. 30,3 

5.6.3.2. Credírs talals del Segon Curs I el seu repartlment per Sectors Ámbit 2 (fals els Mbduls) .... . ............ 16 Cr. 
Ámbit 3 (Els MOduls en qué la segona xilra es un 1 o un 2) ..... 3aCr. 

TOTAL FORM. PRÁCT. FORM. TEÓR. FORM. TEC. FORM. PRÁCT. Ambil 4 (ToIS els Moduls) ....... ......................... . .... IOCr. 

PROFESo EDOCAT. Ámbil ~ (Tol$ els Moduls) ........ . ................... .4 er. 

SECTOR 'rECNIC 10 Cr. 4,41 
Anals. Prac!. Edu. 3.50 3.50 Ámbil6 (TOIS els Móduls) ... ............. 10 Cr. 
PSlcopedagogia Lectura 4,55 3,63 0,92 

SECTOR PAAcT1C PSlCopedagogla Escflptura 4,55 3.63 0,92 72 Cr. 32,1 

Psicopedagogla Olgamlz. 2,10 1,65 0,45 Ámbit 7 .. ................... . ..... __ ........ 72 Cr. 

Act Vida Quotldlana 10,00 5,00 5,00 TOTAL 224 Cr. 10C 
Grup Sensibilllzació 2,30 2,30 
Trebatl SOCial 2,80 2,80 
PSlcologia Evolutiva 3,60 3,60 S.P.P. S. TeMe S. Tecníc S, Prac 
Psicopalologia Gral. 3,60 3.60 Coordinadora d·As. 
Formacló Técnica 4,40 4,40 Professionals d'Educadors 26% 20% 14% 40 
Pracllques 20 20 

61,40 19,71 12,29 9,40 20 Escola d'Educadors Girana 33,04% 30,36% 4,46% 32,14 
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En J'ordenació per cursos, lots els alumnes abonen una matrícula que és 
igual per a tolhom. 

L'ordenació per itineraris formatius, en canvi, permet que els alumnes 
organitzin l'itinerari en lunció de les seves disponiblitals, i una d'eJles és 
t'economica. 

Els pagaments a l'Escola s'han fet en funció deis crédits alorgats a cada 
modul; per tan!, el cosl economic de la formacio pOI variar segons "itinerari 
forrnatiu seguí! per cada alumne. 

Per exposar la quantilat de diners que ha costal a l'alumnat ler la formació 
a rEscola, hem agafat xifres referides als alumnes a I'jnicí de la formacjó 
al curs 1991-92, que correspon a I'última promoció. D'aquest, s'han 
seleccionat els alumnes que han acabat el procés formaliu i els que I'han 
acabal formal me nI. 
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La quantital mitjana se situa en 167.391 pesseles. 

CasI CasI económic esludis 
Value Label 
Preu Freqüencia Percentalge Percenlatge Percenta 

valid acumul. 
108.400 1 3.4 3.4 3.4 
119.600 1 3.4 3.4 6.9 
125.400 2 6.9 6.9 13.8 
127.640 1 3.4 3.4 17.2 
135.240 1 3.4 3.4 20.7 
140.900 3.4 3.4 24.1 
142.840 3.4 3.4 27.6 
148.640 1 3.4 3.4 31.0 
156.100 1 3.4 3.4 34.5 
157.000 1 3.4 3.4 37.9 
159.000 1 3.4 3.4 41.4 
164.600 1 3.4 3.4 44.8 
168.520 1 3.4 3.4 48.3 
170.000 1 3.4 3.4 51.7 
178.320 1 3.4 3.4 55.2 
191.000 1 3.4 3.4 58.6 
191.240 1 3.4 3.4 62.1 
191.320 3.4 3.4 65.5 
191.400 1 3.4 3.4 69.0 
192.520 1 3.4 3.4 72.4 
193.640 1 3.4 3.4 75.9 
194.600 1 3.4 3.4 79.3 
195.400 1 3.4 3.4 82.8 
195.840 1 3.4 3.4 86.2 
196.040 1 3.4 3.4 89.7 
196.700 1 3.4 3.4 93.1 
198.520 2 6.9 6.9 100.0 

Total 29 100.0 100.0 

Miljana 167391.034 Sld dev 29000.738 Mínim 108400.( 
Maxim 198520.000 
Casos valids 29 Casos no valíds O 
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ELS ALUMNES 

59 



6.1. El volum i les promocions d'.lumnes ............................................ .. 
6.1.1. Les xifres 
6.1.2. E/s noms 

6.2. El procés formatiu ......................................................................... , 

6.3. La configuració personal ............................................................... . 
6.3.1. L'.da! 
6.3.2. El genere 
6.3.3. Les formaclons d'orlgen 

6.3.3.1. La formac/á reglada 
6.3.3.2. La formacló.no reglada 

6.3.4. La procedimcla geografica 
6.3.4.1. E/l/oc d'orlgen 
6.3.4.2. E/lloc de residencia 

6.4. La configuració professional ............................. ............................ , 
6.4. 1. El lIoc d'aet/vltat professlonal 
6.4.2. E/s anys en la professló 
6.4.3. El medl d'lntervencló professlonal 

6.4.3.1. El medl abert 
6.4.3.2. El medl semlobert 
6.4.3.3, El medl seml/ancal 
6.4.3.4. El medl tancat 

6.4.4. La problematlca sobre la quallntervenen 
6.4.5. L'ambltd'lntervencló 
6.4.6. Alumnes que han de/xat el camp professlonal 

6.5. Les relacJons a partir de la configuració personal .......................... . 
6.5.1. Edat I procés formatiu 
6.5.2. Genere I procés formatlu 
6.5.3. Genere I promoclons 
6.5.4. Genere I medl professlonal 
6.5.5. Genere I problematlca professlonal 
6.5.6. Formació reglada I procés formatlu 
6.5.7. De/xar el camp professlonall procés formallu 

6.6. Les reJacions a partir del grup d'alumnes·promocions ............ . 
6.6.1. Promoclons I procés formatlu 
6.6.2. Promoclons I de/xar el camp professlonal 
6.6.3. Promoclons ¡ medl profess/onal 
6.6.4. Promocions ¡ problematica professfonal 

61 



6. ELS ALUMNES 

A ,'hora de la confecció d'aquest trebal!, el capital que ens presenta m 
interés és el referi! als alumnes. No'és pas un interés gratuYt. Ens lnteres 
quantificar la leina fela en la se va globalitat, ja que, encara que t 

processos formatius deIs alumnes els hem seguit de moll a prop, el fel 
tenlr-ha en números i grafics dóna una allra dimensió a la teina. 

Les dades sobre les quals s'ha treballat per confeccionar aques! docurn€ 
56n les recollides en el momen! de la inscripció a ¡'Escola, S6n dad 
referides als alumnes que han completa! alguna unilat formaliva. L'anal 
que aquí fem té el valor de descriure les variables referents al proc 
formatiu i a d'altres aspecles deIs educadors que han passat per "Esco 
en cap momen! pretenem traspassar aquestes dades al conjunt del e 
professional. 

6. 1. El va/11m ¡les promocions d'all1mnes 

6.1.1. Les xlfres 

És la primera xifra que ens va sorprendre d'entrada. Pér l'Escola, en els sel 
anys de funcionament. hi han passat 137 alumnes. En una primera aproximac 
ens ha semblat poc, i en nombres absoluts segurament ha éso 

<5. 

'" 
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Aquesta xifra cal posar~la en relació amb la de la població de referencia, 
que a la demarció de Girana avaluaríem en uns 250 educadors 
aproximadament (el 0,05% de la població), tol i que ~com es veura~ la 
procedencia deis alumnes ha desborda! a bastamenl les comarques 
gironines. 

Cal assenyalar també que a partir de la segana promoctó s'evidencia un 
crescendo d'inscripcions d' alumnes, sobretot en les dues últimes prornocions, 
en que I'estructura modular de la formació ja estava assentada i permetia 
fer una oferta formativa variada, sense que aixo vulgui dir treballar sobre 
grups grans en els casos en qué la dimensló reduTda era necessaria. Només 
alguns moduls, lndosos en el sector teorlc de la formació, han depassat 
els 30 alumnes. 

En les tres últimes promocions s'evidencia una evolució diferent de la de 
les tres primeres, amb un crescendo considerable en les dues últimes. 
Aquesl increment ha de quedar relativitzat pel diteren! criter! que s'ha 
aplica! a I'hora de considerar una unitat formativa, d'un any de durada en 
I'organització per cursos ¡ d'un quadrimestre en ]'organització per ilineraris 
formatius, que coincideix amb la divisió enlre les tres primeres i les Ires 
últimes promocions. Aquest criteri queda explicat en J'apartat 6.2. 

La quantitat de 137 alumnes és pelita, si pensem én I'esfon; de recursos 
humans i economics que ha representat. Per relativitzar aquesta xifra, hem 
hagut de posar sobre la taula tol el que ha representa! realitzar una formació 
específicarrient dirigida a cobrir les necessitats d'un perfil professional nou, 
en un entorn on la figura de I'educador era mol! desconegudao Per 
comprendre-Ia, també ens ha calgul evidenciar, per un coslal, el disseny 
afina! del currículum formatiu construi"t amb estructura modular amb el qual 
herh acabat el projecte, i per I'allre, el resulta! quant a la incidencia socio
professional d'aquests alumnes, amb el qual es conslata que la delegació 
de Girona de l'Associació Professional d'Educadors Socials de Catalunya 
és la més nombrosa, després de la de Barcelona, i que sens dubte els 
educadors formals a I'Escola hi tenen un-pes especifico 

l'Escola ha organitzat (en un primer moment direclament, després des 
d'altres brgans de la Fundació SERGI) treballs de formació permanent que 
han mobililzat. de forma creixent, professionals interessats en la intentenció 
socio-educativa. Aquests alumnes no els hem considerat taOmpoc en les 
dades que manejarem en aquesl trebal!. 
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Pero hi ha hagu! més de 137 alumnes que s'han insc.rit a l'Escola. 
Aquesta quantilat, que no hem comptat, correspondna als alu~nes que ~ 
la seva curta estada a l'Escola no han pagul completar cap umtal formal! 
i deis quals ja hem parlal més amunt. 

. Els anys en qué est~ marcada cada promoció d'alumnes correspon a l' a 

d"lnici de la formació. 

6.1.2. E/s noms 

Any d'lnlcl de la form?cló: 1986 

ARJON'A j CAZORLA, Carmen 
BADOSA ¡SALA, Narcis 
BONFILL i ALBIZO, Manel 
CAMPOS I JIMENEZ, Francesca 
CANO i SERRA, Rosa 
DOMiNGUEZ I GARCIA, EMra 
ESPUNYA i GIRALT, Roser 
FABREGA i PAIRÓ, Teresa 

GONzALEZ j MÁRQUEZ, Guadalup¡ 

HERRAIZ ¡ LÓPEZ, Pilar 
LANGA i ESTADElLA, Nuria 
LÓPEZ i HERNÁNOEZ, Carolina 
MOLINERO i PEREZ, Julián 
PERALTA i MARTiNEZ, Yolanda 
AlU i TOLOSA, Carme 
SERRAT I AOCA, Esteve 

Han Interromput el procés formatlu: 

CANTIN i ARANDA, Jaume 

Any d'lnlcl de la formació; 1987 

ETGHEVERRY i TORRES, Anna 
FERRERO i BOSCH, Esther 
GIL j MARTiNEZ, Eduardo 
GRATACOS j COSTA, Dolors 
MARTíN 1 LIGERAS, Trinltal 

SANCHEZ i AUIZ, Joan 

MELERO i SÁNCHEZ, M. Carmen 
OMElLA j PASCULA, Carme 
REIG j OMBAAVELLA, Dolors 
VALEAA i AVENDAÑO, Isabel 

Han Interromput el procés formatlu: 

BALLVE i BoRRAS, Esperan~a 
ROMANi i GIRONA, Joan Joaquim 
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ESTÉVEZ i GALDEANQ, Eduard 



Any d'lnlcJ de la formacló: 1988 

AGUILAR i BERROCAL, Brlgida 
ANTONA I MARTíN, Cristina 
BAU<;A i COMPANY, Maria 
BUSQUETS i XIFRA, Anna 
COLLET ¡ SABÉ. Nuria 
CUDINACH j SILES, Isabel 
CUEVA i PARERA, Ramon de la 
ESPINOSA j RODRíGUEZ, Fina 

Han Interroniput el proces formatlu: 
BUSCA I HUERTAS, Xavier 
PÉREZ j CANO, Rosa 

Any d'lnlcl de la formacló: 1989 

BARCELÓ ¡ALAS, Trinilat 
BOADA i CASALS, Gemma 

FAARÉS I BARANERA, Dolors 
FIGUEROLA ¡ CAMON, Marta 

. GARCIA i GONZALEZ, Emllia 

Han interromput el proces formatiu: 
AGULLÓ i GIL, Caries 
BECERRA i CASTELLVi, Gloria 
CARBALLO i RODRíGUEZ, Miquel Ángel 
DEITX i BOADA, Montserrat 

Any d'lnlcl de la formacló: 1990 

AuaUER i FRAMIS, Meree 
BACHILLER i PEREGRíN, Imma 
BAUS i JOANOLA, Joana 
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FIGUERAS i CAPDEVILA; Pare 
FREIXA i PUJOLA, Neus 
MARCÓ i CRUAÑAS, Anna 
ONDOÑO ¡ BETETA, Alex 
ROIG j MIRET, Josep 
SANZ i BALL LLOSERA, Empar 
TORRES j GARCIA, Trini 

PORRO i GARCIA, Oiga 
ESCARTíN I VAS, M. Isabel 

NADAL i FAGES, Merce 
PUIG i CODINA, Lidia 
SERAA i OLlVE;AAS, Marta 
SUÑER ¡MONTAÑA, M. del Roure 
TORRES I VALENZUELA, Llui'sa 

GALLARDO i BAACELÓ, Imma 
PASSOLS ¡ VILLARET, Ventura 
QUER j TOARES, Josep lIuls 
VENTURA i SALVADOR, Xavier 
VIVES j SONET, Jordl 

MARTíN j VERGÉS, M. Angels 
MARTiNEZ j AGUERA, Eulalia 

BONACHERA i CARRERAS, Paquita 
BOU i BRUGUEAA, Anna Rosa 
CASANOVAS I MAYUN, Valent; 
COROMINAS i MONJO, Rosa 
DELGADO; JORDAN, M. Carmen 
GALLARDO I BAACELÓ, Jordi 
GIBERNAU i BORDES, M. Carmen 
HEREDIA i HEREDIA, Juan Antonio 

Han Interromput el procés formatlu: 
BURSET I CARRERAS, M. Angels 
CONTRERAS I GÓMEZ, Desl 
GIL i OE LA FUENTE, Anna 
GONZÁLEZ i RODRíGUEZ, Rosa Maria 

Any d'lnlcl de la formacló: 1991 

AGUILERA i ROBERT, Silvia 
AMBAÓS i LLONCH, Anna 
BENZA i ALEGRIA, Edmundo Aodolfo 
CASTRO i ABELAIAAS, Carme 
CRUZ i ZANON, Montserral 
GÁLLEGO I GALLEGO, Xavier 
GINABAEDA ¡ SALA, Roser 
GONZÁLEZ i AOURA, Núria 
HURTÓS i BOSCH, Anna 
LAX i GONZÁLEZ, Josep 
MARONAS i MARONAS! Antonio 
MARTí i BAGUE, Monica 
MELERO ¡GRACIA, M. Luisa 
NAVARRO ¡ PIQUERAS, Maria 
ORRIOLS i SANTANACHS, Josefa 

Han Interromput el proces formatlu: 
Aupí i VILANOVA, Josep M. 
BAENA i CUENCA, Leo 
BAR i CANAAUTTI, Sílvia N. 
BAYO i AIGAU, Manel 
CAMPS i PALÓMINO, Gloria 
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MORAL j ZAMORANO, Jusli 
MORENO I SÁNCHEZ, Yolanda 
MORENO i HEANANOEZ, Nilda 
MULERO j cANOVAS, Paquila 
PUIG I PEDRAGOSA, Marta 
PUIG i PEDRAGOSA, Montserral 
REIXACH i SAURINA, Montserral 
RIBAS i GORINA, Caries 
SERRA j GUILLÉN, M. Rosa 

GUIMERÁ j ARRANZ, Gamma 
MARTíNEZ ¡IZQUIERDO, Montse 
VÁZQUEZ I SUAREZ, alga 
VILLEGAS I DíAl, Anna 

PASCUAL I PELACH, Jordi 
PINO i HERNÁNDEZ, Rafael del 
PRAT j VILAlTA, Fauslina 
RAMOS I SIERPES, Isabel 
RODRíGUEZ I TApIES, Manel 
ROJAS I SORIANO, Manel Alex 
ROMAN I QUERALT, Manel 
SÁEZ i DOMiNGUEZ, Ma. Agnes 
SAUNAS i MECA, Rosa 
SUÑER i ALTAMIRANO, Xavier 
TASAR I DE LLOBET, Anna 
TAMAYO i GÓMEZ, Juan José 
TORRES i FERNÁNDEZ, Estefanl 
VENTOLA I ANDRÉS, Marqal 

IGLESIAS j FIGUERES, Elisabet 
MERINO i HURTADO, Josefa 
PONCE i ABADAL, Ramon 
RODRíGUEZ i PONT, Gerard 
ROS I SALÓ, Laura 



6.2. El procés formaliu 

Hem' dividit en tres nivells diferents el procés formatiu que han segu'lt els 
137 alumnes inscrits. 

rormalmclIl aeahal (~~:t) 

¡, .. ",~. ,,,','"""'''',' (2Ii'Z) 

6.2.1. Procés formatlu InrerrompUf 

Conformen aquest nivelJ els alumnes inscrits que solament van fer alguna 
de les unitats formatives ofertes per l' Escola en les dues formes d' a{1rupació 
tematica: les assignatures i els modu/s. 

En el primer bloc, considerem proces formatiu interramput el d'aquells 
alumnes que van realitzar un o dos cursos i que deixaren la forrnació en el 
segon o tercer curs, 

Engloba un 26% del conjunt d'alumnes, 

6.2.2. Procés formatlu acaba' 

Aquest apartat inclou tots els alumnes que han seguit amb regularitat el 
procés lormatiu. Per als que segueixen la formació per cursos, vol dir que 
els h~n cursat tots tres, Per als que segueixen la formacló per itineraris 
formatius, vol dir que han reafitzat els moduls que permeten comptir ¡'itinerari 
formaliu amb els percentatges establerts per ¡'Escola. 
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Pertanyen a aquest nivel! un 19% deis alumnes . 
• 

6.2.3. Procés formatiu formaJment acabat 

Abasta tots aquells alumnes del nivel! anterior que a mes a mes han com 
amb "exigencia de l'Escola de realitzar individualment un Projecte efi¡ 
venció educativa i una Memoria de fi d'estudis. 

En aquest apartat hi ha un 56% deis alumnes. 

Aquestes són les xifres de que disposem en redacta,r la Memor 
corresponen a I'inid del curs 1993-94; per tanto fins que no s'acabi el 
no es tindran les definitives. Es pot preveure que una part deis alumne 
realitzaran algun deis treballs esmentats. En aquest cas, els percenta 
de la dassificació final entre alumnes amb procés formallu acat 
formalment acabat seran diferents deIs expressals en aquest documenl 

6.3. La configuraci6 personal 

La descripció de la població de I'alumnat que ha passa! per ('Escala! 
leta a partir de les dades recoUidas en els dossiers complimentats t 
alumnes en el moment de la inscripció, i que es van comen~ar a regulari 
en la tercera promoció. Només hem treba!lat sobre aquestes dades, 

6.3.1. L'edat deIs alumnes 
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Els alumnes que han passat per J'Escola són for<;a grans. La meitat tenen 

mes de 28 anys. 
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Les dues primeres franges d'edat ~una mica mes de la meita! deis alumnes~ 
són els mes joves, tal ¡ que vint-i-set anys no és pas una eda! en que 
s'acostumi a iniciar una f.armació. 

La comparació de "edat deis alumnes amb la de la població universitaria 
carresponen! a una Diplomatura (18-21 anys) evidencia una població for¡;a 
més madura enl'alumnat de I'Escola. 

6_3.2. til genere deIs alumnes 

En la proporció entre el 
sexe deIs alumnes, es 
manifesta un domini 
temenj, una constanl en 
les professions de caracter 
socio-educatiu. Aquesta 
superioritat numérica feme~ 
nina també la trobem, per 
exemple, en la Uicenciatura 
de Psicologia de la 
Facultat de Ciencies de 
l'Educació de la Universilal 
de Girana . 
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6,3.3, Les formacions B /'In/el del procés formallu 

Els requeriments per accedir a l'Escola permeten, malgrat les condic 
d'entrada, iniciar la formació de persones amb qualsevol nivell de form 
previa. Desla!<:a d'una manera significativa la quanlítat de cursets, esc 
d'estiu, seminaris, etc. que ha reaHtzat previament a la inscripció a l'Es 
la majoria d'a1umnes, en resposta a una preocupació per buscar una form 
que ajudi a desenvolupar la difícil tasca de I'educador social. N'hi ha aJe 
que en el dossier d'inscripció hi ressenyen un rasarí interminable d'aqu~ 
activitats. Dividirem les formacions d'origen entre reglades i no reglades 

6.3.3.1_ La formacló reglada 

La possibilitat d'jnscriure's a ¡'Escala amb la condició de tenir un ,(nivel 
BUP" perrnet accedir a la formació a persones que nornés han fet estl 
reglats líns a EGB. El volum d'aquestes persones correspon a gairebé un ~ 
de la pob!ació. xifra ben considerable. Ouasi un 40% han realitzat Form: 
Professional; hem ineJos en un sol epígral els de pr!mer i els de segon gr, 

De la mateixa manera hem considerat les formacians universitaries, se 
¡ir entre díplomats i lIicenciats. 

5silicació de la formació reglada es molt precisa. Tothom ha d'eslar in 
un deis quatre apartats en que es divideix. En ¡'apartat .. Altres» s'inclo 
!S especiticacians com la de «logopeda .. , que seria més avia! un ern 
j'omplir el dossier dinscripció o na en tenim cap dada precisa. 
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6.3.3.2. La formacló no reglada 

En aquest aparta! trobem una enorme dispersió d'pctivitats formatives, que 
es poden dividir en dos blocs: 

• Les'corresponenents a una etapa anlerior a la dedicació pralessional com 
a educador, en activitats relacionades d'alguna manera amb el camp socio
educatiu o bé amb aares camps. 

- Les orientades explícitament al camp del trebal! socio-educatiu. 

Entre fes primeres cal destacar les que hem resumit en I'epigraf "Cursos 
d'animació», que corresponen a gairebé un 45% d'aquestes activitats. 
Aquesta dada evidencia la procedencia de gran part deis alumnes de 
l'Escola: les activ'ltals en el Ueure i els movimenls de jovenlut, que han estal 
una fonl d'origen de la motivació professional deis educadors. A Girona 
polser s'ha accentuat aquesta procedencia pel fet d'existir una escoja 
d'educadors en el lIeure a la ciutat, pero de fe! és una constanl que s'ha 
dona! a tal Europa des del comenc;ament de la professió, cap als anys 40. 

Els cursos socio-educatius (de I'escola de mestres Rosa Sensat, sobre coope-
rativisme ... ) i eJs cursos sobre salut (coneixement de les drogodependencies, 
geriatría ... ) als ínclourem en formacions realitzades ja des d'una posició mes 
professionaf. Serien activitals encaminades a ajudar reducador en la seva tas
ca professional. 

Les activitats incloses a 
"Cursos administralius" 
corresponen a activitats 
previes al treban d'edu
cador, en un ambit pro
fess'lonal dilerent. 

Dins de I'epigraf "Allres" 
hem agrupat activitats 
formatives paral leles o 
complementaries, com 
poden ser cursos de pia
no o d'idiomes, entre 
d'aftres. 
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6.3.4. La procedencia geografica 

6.3.4.1. La comunltat autónoma d'orlgen 

Els nascuts a Catalunya representen e! 80'%, amb un total de 106 alumnt 
Els restants procedeixen de comunitats en que hi ha hagut els movime, 
migratoris més farts, tot ¡ que no n'hi ha cap de la camunitat autono! 
d'Extremadura. 

_\le.d.lnx 
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6.3.4.2. La comarca de residencia 

No hem establert cap relació entre la comarca de residencia i les prom ocio 
pero no es sinó a partir de la tercera promocíó que comen¡;a a havel 
alumnes de fora de les comarques gironines, 
Bas'lcament els alumnes pertanyen a les comarques entorn de Girana, PI 
sorprén lrobar alumnes residents en el Tarragonés. 

L'agrupació del temps en el desenvolupament de fa lormació, fligada. a 
necessitat deIs educadors de trabar recursos formatius pero alleuger!r. 
dificultats del treball, permet comprendre aquesta dispers!ó ~eografll 
alhora, aquesta indicaria la idoneHat de la proposta d'ordenacló tempe 
de la formació per als educadors en exercici. 
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6.4, La configuració professional 

6.4.1. E(lIoc d'actillitat professlonal 

Si ~orpr~~ fa dispersió geografica deis alumnnes en relació amb la seva 
reSidencia. aquella encara és més gran pel que fa a la comarca de treba!! 
la qual ~osa .representa distancia, i per tant una mobilitat regular, entre ei 

. Uoc on vluen I el !Joc on treballen. 
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6.4.2. Els anys en la professló 

Ressalta de manera important en aquest aspecte que gairebé el 55% d, 
alumnes carrespon a la primera franja, d'entre un ¡tres anys de pnlct 
prafessional. El 45% restant fa més de tres anys que trebanen d'educado 
i d'aquests. un 6% ultrapassen els deu anys d'experiencia prafessiona1. 

En la primera xilra hi ha inclos l'escas percentatge d'alumnes que inicier 
períade de farmació sense estar en exercici professional, o sigui que r 
entrat en contacte amb el món de I'educació social en el moment d'inic 
la lormacló. 
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Aquesta dada il lustra, juntament amb d'altres que trobarem al Ilarg d~ 
Memoria, les distintes motivacions deis a!umnes inscrits a ¡'Escala. En aqu 
cas, és el bagatge professional que de mana ajuda per complir rr 
adec¡uadament la compromesa tasca d'educador social. 

6.4.3: El medl d'lntervencló professlonal 

Entenem per madi d'intervenci6 la manera en que ,esta estructurat l'es 
on I'educador exerceix la seva professi64

• 

'FERRERO, E. ¡LANGA, N. MOdut 1.3,8. 
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Aquests medís estan organitzats de quatre maneres diferents: 

6.4.3.1. El medl obert. És aqueH aspai en qué la intervenció es desenvolupa 
totalment en el propi territori del subjecte, grup o camunitat. Es tracta 
essencialment del barri, el domieiH i I'entorn natural. 

6.4.3.2. El medl semlobert. És I'ambit on els individus o grups desenrotflen 
una activitat determinada i prefixada, peró els seus espais de vida global 
(menjar, dormir, higiene.,,) continuen sent els "naturals». 

6.4.3.3. El mecll semltancBI. És I'espai institucional on els individus 
desenvolupen les activitals de la vida quotidiana (dormir, menjar, higiene. 
etc). En eanvi, les aclivitats de complementaci6 (escala, treball, sanitat...), 
les realitzen fora d'aquest espai. 

6.4.3.4. El medi tancat. És aquelJ espai on no hi ha possibititat de contacte 
directe amb I'exterior. En aquest medi es realilzen tates les activitats de la 
vida quotidiana, més'·totes les allres. 

El medi semitancat és ellloc més importan! (quasi un 60%) deis quatre on de
senvoJupen les seves activttats els educadors de ,'Escola. la majoria corresponen 
a les comunitats infantils i residéncies per a disminuils psíquics. que són eJs esapis 
on históricament més s'han instal.lat professionalment els educadors. 
Ségueixen ~n ordre d'importEmcia els servels semioberts, Que carresponen 
a equipaments relativament recents, igual que els serveis oberts, en qué 
els educadors han trobat naus lIoes de trebalJ adaptant la proressi6 a noves 
necessitats. Entre el . 
medi obert j el semiobert 
sumen al valtant del 
;40% deIs alumnes de 
¡'Escoja. 

Si bé la quantitat d'edu-
cadors que treballen en 
medi semitancat destaca 
per la seva importancia, 
la xifra d'educadors que 
treballen en medi tancal 
podem veure que és 
molt insignificant. 
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6.4.4. La problemática sobre la quallntetvenen els educadors 

Els nous equipaments posats en funcionament pels municlpis j pels cons~lls e 

marcals estan adrec;ats. la majoria, a aquelles persones que per causes drver~ 
presenten dificultats de tipus psico-social, Aquests servei~, han obe~ naus He 
de trebal! per als educadars, amb modalitats més noves d mterven.Cló. Els no 
brasas serveis i la nova forma de treballar s6n el que ens donana la clau f 
entendre I'elevat percentatge d'educadors de l'Escola que ~reballen sobr? 
problematica psico-social (més del 60%). La segona prob!ematlca. pe~ ordr? d.1 
portancia, sobre la qual treballen els educadors és la de la disminuc¡ó PS!~UI' 
en un percentatge bastant inferior (poc més del 21%). Les alifes problemabql 
ateses pels alumnas de l'Escala tenen un percentatge entre 1'1 i el 5%. 
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6.4.5. L '8mblt d'lntetvencló 
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Ens hauria agradat completar aquesta visió deis difer~~ts nivells d'in~erven 
en cada un deIs medis esmentats i de les problematlque.s ~xp~sa?e~ al 

n estudi deis diferents ambits d'intervenció: primera. Infancia, Infane 
~dolescencia, adults, vellesa i familia, en la ~.eva 9Ia?ah~at. A~uesta dal 
tanmateix, no va- ser recolfida en els fulls d Iflscnpcló. I haun~ estat rr 
imprecisa la seva realitzaci6. 
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6.4.6. Alumnes que han delxBt el camp professlonal 

A I'hora de fer aquesta Memoria aquesta 
dada no podia estar recoUida en els 
documents d'inscripci6, pero, atesa la 
relació que "Escala, durant el seu 
funcionament, ha mantingut amb els (IOl! 

alumnes, podem avam;:ar aquesta dada 
amb un eleval grau de fiabilitat. En la 
professió d'educador, ates el grau 
d'implicació d'aquesta feina, és freqüent 
trobar-hi paréntesis professionals, amb la "" /oo~l 
¡nlenc¡ó de pendre'n distancia par poder tarnar-hi després amb una millor dis
ponibilitat. Els abandons professionals que constatem aquí (un 10%) no estem 
en condlcions de saber si tenen caracter delinitiu o temporal. 

6.5. Les relaGions a partir de la configuració persona! 

'6.5.1. Edat I procés formatlu 

Hi ha dues tendéncies ciares: per un costal, els alumnes de més edat s'jnclinen 
fer un procés formatiu formalment acabat; I'altra tendencia va en el sentil inverso 

Es queden al voltant del 50% les altres tres franges d'edat. 

Padem interpretar aQue~tes dades en el sentil que els professionals de més 
edat senten amb més urgencia la necessitat de formaci6, i d'altra banda 
disposen de menys poss¡bilitats formatives que els més joves. ' 

18-22 23-27 28-32 33-37 +37 
Procés formaliu 16 25 14 12 9 76 
formalment acabat 51.6% 53.2% 50% 63.2% 81.9'% 
Procés formatiu 6 10 6 2 1 
acabat 19.4% 21.3% 21.4% 10.5"/0 9.1% 

25 

Procés formatiu 9 12 8 S 1 
interromput 29% 25.5% 28.6% 26.3% 9.1% 

35 

31 47 28 19 11 136 

78 

f'-

{." 
--

6.5.2. Genere I proces formatlu 

El percentatge de dones que han acabat formalment el procé~ formatiu 
lIeugerament superior (4,4% més) al d'homes, menlre que hl ha quas 
doble de dones que teMn el procés formatiu acaba!. 

Pel que fa al procés formatiu interromput, els homes superen en quas 
14% les dones. -
En relació amb aquest últim fet, constatem I'opció més freqüent en els han 
a deixar la formació no reglada de l'Escola d'Educadors per altfes 
reglades, com la d'assistent social o la de magisteri. 

-

Procés farmatiu 
lormalment acabat 

Proces larmatiu 
acabat 

Procés formatiu 
interromput 

6.5.3. Genere J promocions 

La relacio general aSS8-
nyalada en I'apartat del 
genere deIs alumnes es 
manté, amb Ileugeres 
d'lscrep~ncies, en la se
gana, tercera, quarta í 
cinquena promoció. En la 
primera i en I'última pro
mació, en canvi, hi ha un 
percenlatge d'homes que 
es traba al vallant del 
40%. 

HOMES 

22 
52.4% 

S 
11.9% 

15 
35.7% 

42 

% ,. 
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DONES 

54 76 
56.8% 

21 26 
22.1% 

20 35 
21.1% 
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6.5.4. Genere I medl professlonal 

Destaca el volum considerable de dones que treballen en medi semitancat 
j la despropordó (d'un 25%) entre dones j homes en aquest medi. 

En els medis obert, semiobert ¡ tancal hi treballen més homes que dones, 
amb una diferencia petita en el medi semiobert, pero bastant més important 
en el medi abert; en el medi 
taneat aquesta dada no és % 

significativa, ja que només hi 10 

treballen dos alumnes. 

Podriem entendre aquestes 
xifres considerant que el 
medi semitaneat demana un 
desplegament més important 
de l'actitud acollidora, en la 
qual les dones s'instal len 
más bé, i que el medi obert 
de mana un desplegament 
més important de I'actitud 
!imitadora, a la qual els 
homes són més propensos. 

.. 

.. 

6.5.5. Genere I problematlca sobre la quallntervenen e/s educadors 

Quasi el 90% deIs hornes 
treballen amb persones que 
t~nen dificultats originades per tOO ": 

causes psieo-socials. '" ~_. 

En canvi, la problematica sobre 
la qua! trebatlen les dones esta 
més repartida: el 50% es dedi
ca a la mateixa problemática 
que una gran part deis seus 
companys masculins, pero n'hi 
ha un 30% que treballa amb 
disminuHs psíquics. 

• 

" · -~ .. · -
• 
" 

80 

:2 ...cJ , .. .... ... " .. 

, 

6.5.6. Formació reglada J procés formatlu 

Hi ha dues tendencies moll definides: els alumnes amb una formació d'orig 
d'EGB opten per acabar formalment el procés formatiu, mentre que, 
alumnes amb una formació universitaria tenen tendencia a interrom, 
aquest procés. 

Podem interpretar aquestes dades -de la mateixa manera que ha feiem 
considerar la relació entre edat i procés formatiu- en el sentil que I 

professionals amb un niveH académic més baix senten amb mes intensi 
la necessitat d'aprolitar una oferta formativa com la de l'E&cola. 

Els alumnes amb una formació d'origen de FP i BUP queden m 
equitativament repartits, i al mateix temps formen el grup més Importan! al 
el proces formatiu acabat. 

EGB Formació BUP Formació Allres 
Professional CQU unlversil. 

Procés formatiu 26 13 30 6 1 76 
formalmenl acabal 66.7% 44.6% 56.6% 42.9% 50% 

Procás formatiu 6 8 9 3 o 26 
acaba! 15.4% 27.6% 17% 21.4% 

Procés lormaliu 7 8 14 5 1 35 
inlerromput 17.9% 27.6% 26.4% 35.7% 50% 

39 29 63 ,. 2 t3~ 

6,5.7. Deixar el camp professlonall procés formatlu 

Obviament. hi ha una relació estreta entre' el fet que els alumnes ha! 
acabat formalmenl el procés formatiu ¡que hagin cant~nuat després treball¡ 
com a educadors. 

I també es dóna la relació inversa, aixó és, entre els que han abandona! 
professió i els que han interramput el procés formatiu: del 10%, d'alumn 
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que han inlerramput el 
procés lormatiu, el 20% 
han deixat també el camp 
professional. 

6.6, Relacions a partir del 
grup d'alumnes-promoci6 

Els diversos grups d'alum
nes han coment;at el 
procés lormatiu en 
diferents moments de la 
trajectória seguida per 
l'Escola. Per aixó ens ha 

% 
'00 

• 

'" 

•• 
'" 

sembfat útil relacionar diferents variables amb el grup pr '6 
que 'h t b t b . omocl,queésel s a ro a am les ctrcumslfmcies canviants. 

6.6.1. Promocl61 procés formallu 

Pel que fa al procés formatiu destaca la sisen . 
d'alun:nes qu~ han acabat form~lment el procés. P~t~:~~~~~' pel valum 

r.~~~~I~, ~~~~'g~e ~iO~;~m~ii~e::b~;"! ~~~~~ a~~~:~i~ú~:ag;?i:~~;~ ~: 
Respecte als processos in-
terromputs, destaca clara
rnen! sobre fes allres pro
mocions la quarta. Aquesta 
promoció va eomenr;ar la 
formació amb la nova es
tructura modular (que era 
molt ¡ncipient) j en el mo. 
ment del confHcle sobre la 
continu"itat o no de l'Escola. 
També ressalta el baix per
centatge de processos in
terromputs durant la prime
ra promoció. 

• 

.,-~._----

. ~. 

82 

• j·onul"'.nl .,.b,1 

".1.<0""1 
, Cllnlrrmmp"l 

.. 
11001 

j.' 

6.6.2. Promoc/ó I deJxar el camp professlonal 

El valum més important d'alumnes que han abandonat el camp prolessio 
el dóna la segona promoció, 

Les altres promocians es mantenen, tanmateix, en un nivel! semblant. 
ha una certa disminució en I'última promoció, pero s'ha de tenlr en com 
que és normal que no hi hagi hagut abandons del camp prolessiona! el 

moment en que encara s'estava fenl la formació. 
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La promoció que presenta el percentatge més elevat d'interrupcions del pro 
formatiu no és pas aquella en la qual es troben més abandons de la profes 

6.6.3. Promoció I mecll professlonal 

Es dóna una dominant de trebaU en medi semitancat en totes les promocií 
i en una proporció més elevada en la quarta promoci6. A partir d'ella hi 
un decreixement important. alhora que s'observa un lIeuger creixement, ¡; 

tendencia a I'estabilització, pel que fa al medi semiobert . 

El medi professional que té menys alumnes -a banda del tancat, que 
insignificant~ és el semiobert, exceptuant la primera promoció, en que é 
segon en importancia, Aquest medi es manté gairebé en la mateixa propo 
en la segona i tercera promocions, encara que en la quarta i la cinqu 
s'observa un lIeuger creixement, amb tendencia a l'estabilització en 
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promocions cinquena i sisena. El medi obert també es manté entre un 10% 
i un 20% en toles les promocions, lIeval de la primera. 
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6.6.4. Promocló I problemállca sobre la quallntert¡enen e/s educadors 

En les promocions primera, tercera, quarta i sjsena es manjfesta la preferencia 
deis alumnes de rEs-
cola per treballar sobre 
la problematica pre- :; ". sentada per persones 
amb dificultats psíco
socials. Aquesta pre
ponderancia és total 
(100%) en la primera 
promoció. Ets edu
cadors que tria ven 
aquest camp segura
ment estaven moJI 
atents a una oferta 
formativa perqué 
tenien necessital de 
formació per poder I ~ 11111 
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afrontar les dificultats que presenta, pero també perque els nous medís de Ire 

s'hi dirigien. . . I 
En canvi, en la segona promocló es preponderant sobre les a t 
problemAtiques fa de les dlsminucions psiquiques. 
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7. L'EQUIP HUMA 

:'> 
Le 7. 1. E/s grups impulsors 
• 

Veurlem com a grups impulsors aquells que varen permetre I'existencia le 
gal de l' Escala ¡ el que va construir el Projecte inicial. 

• 7.1.1. La Junta Rectora provisional de I'Assoclac/ó 

Els apectes referents a aquesta Junta han quedat ressBAyats en I'apart. 
4.1.1. 

7.1.2. L'equlp Impulsor de la formacld 

Va correspondre a aquest equip la redacció del Projecte Formatiu de I'Escol 
i la creaci6 de I:estructura per realitzar-Io. El componien: 

Francesc' Carbonen 

Maria Casadavall 

Teresa Castanys 
Carme Jornel 
Joaquim Jubert 

7.2. E/s diferenls equips de formació 

Alfons Martinell 

Amadau Mora 

Mangl Palahl 
Ftancesc Rodríguez 
Joana Sureda 

L'equip de fennació va ser fins a la dissolució de l'Associació I'argan institucion 
que discutia i decidia sobre tots els aspectes relacionats amb la vida de j'Escol. 
Ho fela per delegació de la Junta Directiva de l'Associació. Va estar compo 
sempre pels directius de l'Escola, pels tutors deIs dilerents grups d'alumne~ 
per aquells professors més interessats en el funcionament de ¡'Escola. 

7.2.1. L'equlp de formac/ó del curs 1986-87 

Cesca Ballart 

Maria Casadevall 

Teresa Castanys 

Altons MartineU 

Amadeu Mora 

Manel Palahr 



Rosa Cuyas 
Carme Jornel 

Francesc Pujol 
Francesc Rodrlgl!ez 

7.2.2. L'equJp de formacJó del curs 7987-88 

Cesca Ballart 
Maria Casadevatl 
Teresa Caslanys 
Carme Jornel 
Antoni Júlia 

Alfons Martinell 
Amadau Mora 
Manal Palahl 
Francasc Pujol 
Francesc Aodrlguez 

7.2.3. L 'equlp de formacJó del curs 7988-89 

Cesca Ballart 
Maria Casadevall 
Teresa Castanys 
Carme Jornel 

Antooi Julia 
Alfons Martinell 
Amadeu Mora 
Manel Palahl 
Francesc Pujol 

7.2.4. L 'equlp de formac/ó del curs 7989-90 

Cesca Sallart 
Maria Casadevall 
Teresa Castanys 
Carms Jornet 

Antani Julia 
Alfons Martlnell 
Amadeu Mora 
Manel Palahl 
Francesc Pujol 

7.2.5. L 'equlp de formacJó del curs 199~91 

Casca BaUart 
Maria Casadevall 
Teresa Castanys 
Carme Gelpi 

92 

Carrna Jornet 
Antoni Julia 
Aliaos Martina!! 
Amadau Mora 
Manel Palahl 

i 

'-'-

7.2.6. L 'equlp de formac/ó del curs 1991~92 

Durant aquest curs s'incorporen a I'equip de formació tres alumnes que t 
acabat formalment el procés formatiu ·Anna Etcheverry, Ester Ferrero i N( 
Langa·, que també assumeíxen tasques formatives. 

Cesca Ballart 
Maria Casadevall 
Teresa Castanys 
Anna Etcheveny 
Ester Ferrero (segon ¡ tercer trimestre) 
Carme Gelpí (primer trimestre} 
Carme Jornel 

Antonl Julia 
Nuria Langa (segon I tercer Irimest 
AlIons Martinelt 
Imma Maslp (segon i tercer Irimesl 
Amadeu Mora 
Manel Palahl 
Anloni Vila (segon i tercer trimestre 

7.2.7. L 'equlp de formacló del curs 1992~93 

Cesca Ballart 
Maria Casadevall 
Teresa Castanys 
Anna Etcheverry 
Estar Ferrero 
Carme Jornet 

Antoni Julia 
Nuria Langa 
¡mma Maslp 
Alfons Martinetl 
Manel Mesquita 
Amadeu Mora 
Anlon! Vila 

7.2.8. L 'equlp de formacló del curs 1993~94 
Anton! JuUa 

Casca Bailan 
Maria Casadevall 

Núria Langa 
Allons Martinell 

Teresa Castanys Imma Masip 
Anna Elchevarry Manel Mesquit3 
Ester Farrero Amadeu Mora 
Carme Jornel Anloni Vila 

7.3. E/s diferents equips de permanents 

L'equip de permanents esta compost per les persone~ més di.re:ctarr 
vinculades a la gestió formativa i a la gestió economlco-admrnlstrat 
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Aquest equip es va fent complex a mesura que s'incrementen els grups 
d'alumnes, i pren més autonomia respecte de l'equip de formació, que en 
un primer temps -a causa de la petitesa de l'equip de permanents- seguía 
molt de prop el desenvolupament de les activitats academiques i de gestió. 
És l'equip que porta el dia a dia de la formació. 

.7.3.1. L'equlp de permanents del curs 1986-87 

Cesca BaHart, secretaria-administrativa 
Alfons Martinell, director de l'Escola i tutor del primer curso 

7.3.2. L'equip de permanents del curs 1987-88 

Cesca Ballart, secretaria-administrativa 
Antani Julia. tutor del primer curs 
Alfons Martinell, director de ¡'Escola i tutor del segon curs 

7.3.3. L'equlp de permanents del curs 1988-89 

Cesca Ballart, secretaria-administrativa 
Teresa Castanys, tutora del segon curs 
Antoni Julia. tutor del primer curs 
Alfons Martinell, director de l'Escola i tutor del tercer curso 

7.3.4. L 'equlp de permBnents del CUfS 1989-90 

Cesca Ballart, secretaria'administrativa 
Teresa Castanys, tutora del segon curs 
Antoni Julia, tulor del primer curs de Moduls 
Alfons Martinell, director de ¡'Escala i tutor -del tercer curs 

7.3.5. L'equip de permanents del curs 1990-91 

Cesca Ballart, secretaria-administrativa 
Teresa Castanys, tutora del segon curs de MOduls 
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Carme Gelpí, coordinadora de ,l'Escola i tutora del primer curs de MOdul 
Anloni Julia, tutor del tercer curso 

7.3.6. L 'equlp de permBnents del curs 1991-92 

Cesca Ballart, secretaria-administrativa 
Teresa Castanys, catutora del tercer curs de Moduls 
Anna Etcheverry, tutora del primer curs de MOduls 
Carme Gelpí, coordinadora de l'Escola i tutora del segon curs de Mo< 
(primer trimestre) 
Carme Jornet, cotutora del tercer curs de Mbdu!s 
Anloni Julia, tutor de! segon curs de MOduls (segon i tercer trimestre) 
A partir del segon trimestre la coordinadó de rEscota es va portar 
legiadament entre tots els companents de l'Equip de Permanents. 

7.3.7. L 'equlp de permanents del curs 1992.93 
Cesca Ballart, secretaría-administrativa 
Teresa Caslanys, tutora del tercer curs de MOduls 
Anna Etcheverry, tutora del segan curs de Moduls 
Manel Mesquita. cap del departament de Formació de SERGt 

En aquest curs ja havia estat aprovada la diplomatura en Educació Se 
i les tres Uníversitats de Barcelona i la de Lleida ja I'havien implantat. ~ 
preveu la implantació a Girana. Es pren.la decisió de no acceptar alum 
nous a t'Escola, amb la perspectiva de finalilzar el projecte el curs 93 
Per aquesta raó no es cobreix la pla~a de coordinador i es continua e 
una coordinadó collegiada. 

7.3.8. L 'equlp de permanents del curs 1993-94 

Cesca Ballart, secretaria-administrativa 
Antoni Julia, tutor del tercer i últim curs de Moduls i comissianat de l'EI 
de Formació per a la finalització del Projecte. 
Manel Mesquita, director de la Fundadó SERGI. 
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7.4. E/s professors 

Entenem per professors tots aquells professionals de diferents disciplines 
que han desenvoJupal una activitat formativa de manera continuada. 
Generafment cada un d'ells ha assumjt una assígnatura o un modul en les 
djferents organilzacions tematiques. 

BOVER i BUSQUETS, Xon 
CAMPOS i GÁLVEZ, A¡card 
CANlMAS i BRUGUÉ, Joan 
CASADEVALL j PAREAOLS, Maria 
CASTANYS i JARQUE, Teresa 
CUyAS i SOL. Rosa 
DOMENECH I POU, M. Angels 
DOMINGO i MANERA, Maria 
ETCHEVERRY ¡TOARES, Anna 
FASAEGA i PAIRÓ, Tela 
FERRERO i BOSCH, Esther 
FONTS j MATUTE, Buenaventura 
GALLEMí ! MIRACLE, Oolors 
GARRIGA i JIMÉNEZ, Dolors 
GELPi i CASTElLA, Carme 
GONZÁLEZ i BUCH, Enric 
JORNET i GUINART, Carme 
JULIA ¡ BOSCH, Antonl 
LANGA ¡ ESTAOELLA, Núrla 
LÁZARO j APARICIO, Araceli 
LÓPEZ i VEGAS, Oolors 
LLAUOER I PEREJOAN, Josep 
MARQUES i SUREOA, Salomó 
MARTINELL i SEMPERE, Alfons 
MARTíNEZ i BALCELLS, Maria 
MASFERRER j MASCOAT, Martí 
MASIP I AMOA6s, Imma 
MATEO i POL, Josep 
MORA ¡DURAN, Amadeu 
MORERA i JORDAN, Concepció 
PALAHI i FABAEGAS, Manel 
PAlET i MARTI, Joan 
PASCUAL ¡ESPINOSA, Margarida 
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Mestra 
Ceramista 
Pedagog 
Assislent social 
Educadora especialitzada 
Psiquiatra 
Pedagoga 
Pedagoga 
Educadora especialilzada 
Educadora especialitzada 
Educadora especlalilzada 
Economista 
Fisioterapeuta 
Educadora especialilzada 
Educadora especialitzada 
PsicóJeg 
Educadora especialjlzada 
Educador especialilzat 
Educadora especlalilzada 
Pedagoga 
T acolc Adminislració local 
Aoimador sócio·cultural 
Pedagog 
Educador especiaHtzat 
Assistent social 
Advocat 
Psiquiatra 
Psicóleg 

, Assistenl social 
Melgessa 
Psicóleg 
Psiquiatra 
Psicbloga 

>-

PERICH i PERRAMON, Metca 
PUJOL I BOIRA, Francesc 
REBOLLO ¡ IZQUIERDO, Oscar 
RODAIGUEZ ¡ BURCH, Fraocesc 
SALA I GOMEZ, Eugenia 
SEARA i DORCA, Glória 
SUAEDA I COROMINAS, Oolors 
TURRO I COROMINAS, Jordi 
VILA ¡ MANCEBO, Antoni 
VILA I PLANTALECH, Angels 

7.5. E/s coUaboradors 

Assislenla social 
Educador especialitzal 
Socioleg 
Meslre 
Pedagoga 
Psicologa 
Fisioterapeuta 
Melga 
Advocat 
Psicóloga 

Entenem par coUaboradors tots aquells professionats de diverses discipli
nes que han fet una aportació puntual i de curta durada en alguna aetivitat 
formativa. 

ALEGRET i HERNANDEZ, Joana 
AAAGO ¡MASO, Narc!s Jordi 
AYATS ¡ PLANAGUMA, Roser 
BADOSA j SALA', Narcís 
BESALU I COSTA, Xavier 
BONAl i CARBONELL Raimon 
CARBO j CAÑIGUERAL, Xavier 
GLUPES i HORTA, Jaume 
CUNILLERA I FORNS, Carme 
DE OELAS i UGAATE, Josep 
DE LA ROSA I CASADO, Josep 
DURAN i OlLER, Pep 
DURAN i HERRERA, Teresa 
FLORES I MARTlNEZ, M. Paz 
FAEIXA i SERRA, Josep 
GALLARDO ¡CAPARRÓS, Miquel 
GEL! i FABAEGA, Marina 
LUNES, Ramon 
LOREN ¡ LERIN, Merce 
MADRENYS ¡ BRUNET, Pere 
MARES ¡ VERGES, Eduard 
PEREZ ¡ RAMIREZ, Isabel 
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Psiquiatra 
Periodista 
Assistenla social 
Educador 9specialitzat 
Pedagog 
Socibleg 
Gestor 
Educador especlalltzat 
Psicologa 
Enginyer lalecomunicacions 
Educador especiaHlzat 
Educador especialllzat 
Educadora especialitzada 

Psiquiatra 
Psicoleg 
Educador especialitzat 
,Metgessa 
Educador especialitzal 
Pedagoga 
Mestre 
Educació fisica 
Meslra 



QUADAADA ¡ DAMONT, Núrja 
AOSELLO ¡PRIETO, Andreu 
SALA I BAATAINA, Joan 
SAMBOlA I BUGuÑA, Alegria 
SEBASnA i SABATER, Josep Manel 
TERAICABRAS j NOGUERAS, Josep M. 
TURRÓ j CABAATOSA, Joan 
VElASCO i GElADA, Josep Uuls 
VlDAL i GINJAUME, Xavier 
ZAPATA i CALE~O, Emili 
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Meslra 
psicoleg 
Psicbleg 
Psicóloga 
Educador especialilzal 
Filóso! 
Melga"" 
Psicóleg 
Psicóleg 
Educador espacialilzal 8 

RELACIONS EXTERIORS 

;:. 
(: 
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8. RELACIONS EXTERIORS 

L'EsGola d'Educadors Especialitzats de Girona en els seus objectius 
fundacional s considera imprescindible la projecció exterior. Aquesta 
consideració es fonamenta en la vocació d'incorporar-se al moviment so
cial de reinvindicació del reconeixement de la prolessió i en la necessitat 
d'un intercanvi amb altres realitats europees on la figura de l'educador 
especialitzat esta més consolidada. Per aquesta ra6 es dediquen molts 
esfon;:os a mantenir un nivel! de relacions i contactes que evitin que la ini
ciativa es converteixi en una experiencia amada ¡provinciana, ¡ per aixo es 
realitzen les següents accions: . 

8.1. Intent de creac;ó del Consell Consuftiu de representació social 

D'acord amb els primers contactes amb el CREAI i ¡'Escola d'Educadors 
del CEMEA de MontpeUer, s'intenta aplicar el funclonament de molts cen
tres formatius de. FranGa, amb la creacló d'un 8stamant consultiu i particlpatiu 
compost per les institucions i entitats que contracten aducadors. Aquest 
estament, recollit a l'organigrama inicial, es va reunir dues vegades, amb 
moll poca assisténcla i compromls. Sembla que el model no s'adapta a la 
realitat del nostre país, on de vegades es viu la formacíó. com un cert perín 
per a la vida deis centres, j provoca reivlndicacions i demandes !aborals. 

A partir deis dos primers cursos s'abandona aquesta apeló per la via de la 
no convocatoria. En aquesta declsió, també hi influeix la situació organitzativa 
i economica de l'Escola, la qual no pot mantenir una estructura permanent 
solida j dóna prioritat a J'acció formativa. 

8.2. Parlicipació en la Coordinadora estatal d'Escoles d'educadors 
especialitzats 

La creació de la Coordinadora Estatal d'Escoles és el resultat d'uns contactes 
que diferents escoles de rEstat van coment;ar a mantenir a partir de 1982. 
La constitució com a coordinadora es fa pCj;ral letament al moviment. 
associaliu professional, i té l10c l'any 1986. 

L'Escola de Girona participa activamenl en tol el procés fins a la publicació 
en el BOE de la nova diplomatura. Formen part d'aquesta coordinadora les 
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escales de Barcelona (Flor de Maig), Pamplona, Galícia, Bilbao, Madrid ¡ 
Girona. 

La seva acció es concreta en els següents aspectes: 
- Organitzar el Primer Congrés Estatal de ,'Educador EspeciaHtzat (1987). 
- Mantenir una relació estable j permanent amb el, moviment associatiu 
professional. 
- Establir contacles ¡entrevistar-se amb els responsables de l'administraci6 
educativa i universitaria a nivel1 estatal. 
- Participar en I'elaboració del document base presentat des de! Ministeri 
de Justicia al Consell d'Universitats. 
- Mantenir contactes a niveJl internacional per informar de la situació de la 
"formació a l'Estat espanyol. 

L'Escola de Girona participa amb intensitat en tates aquestes iniciatives i 
manté una actitud d'acord amb els seus objectius d'aconseguir uns estudis 
universitaris. 

8.3. Participació en fa Coordinadora Estafaf d'Assoc;acions i Escotes 
d'Educadors Especialitzats 

Aquest organisme es crea conformement als objeclius de la Coordinadora 
d'Escoles, i és la plataforma per presentar-se unitariament davant deis 
organismes públics. Representa un esfort; per superar diferéncies i 
posicionaments entre els professionals ¡ els centres de formació. 

Les accions que realltza estan en consonancia amb la Coordinadora 
d'Escoles en tots els seus aspectes, en ,'intent comú d'aconseguir un 
reconeixement de la professió a tots els nivells, 

També deixa de funcionar des del momen! de I'aprovació deis estudis 
universitaris com a últim esglaó d'un procés l1ar9 i complex, 

8.4. Refacions amb I'AIEJI 

Des de la seva fundació, l'Escola manté una relació estable i Huida amb 
I'AIEJI, concretada en una informació del nostre projecte i de la situació de 
la formadó al nostre país. 
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L'any 1991 aquesta relació es consolida amb I'entrada formal de ¡'Escola 
com a membre de dret en ¡'Associació Internacional.. 

Les relacions amb I'AIEJI s6n molt variades: des de la participació en grups 
de trebal1 fins als contactes amb la presidencia, que visita ¡'Escoja I'any 1988. 

8.5. Membre fundador del Comité Europeu de Centres de Formació 
d'Educadors Especialitzats 

L'Escola de Girana participa de manera activa, amb la presentació d'una 
comunicad6 sobre la formació deis Educadors Especialitzats a Espanya, en 
el Congrés Europeu de Centres de Formació reaJillat a Estrasburg I'any 1989. 

En aquest Congrés es constitueix el Comité Europeu de Centres de Formadó 
d'Educadors EspeciaHtzats, del qual ¡'Escola forma parto i el seu 
representant és escollit membre del "bureaul> o secretariat. 

Les relacions amb aquest organisme no es poden mantenir, tanmatelx. amb 
la intensital des"jtjada. per manca de recursos económics per als 
despla¡;:aments del seu representant. Aquesl fet provoca que a l'Assemblea 
de 1990 s'abandoni el carrec. 

8.6, Contactes amb aftres Centres de Formaci6 europeus 

8.6.1. Relaclons amb Centres de Formac/6 europeus 

Aquests contactes s'han establert a partir deis diferents encontres realitzats 
en congressos, sessions d'estudi i formació, etc. en qué els professionals 
de l'Escola han participat. tant en la seva vida professional anterior com 
durant la realitzaci6 de les activitats formatives de ¡'Escola. Són contactes 
que no estan articutats els uns amb els allres. 

• Institut Régionat de Formation aux Carrieres Educatives et Sociales. 
Avenue du Gral. Oecroute 
F-31081-TOULOUSE 
• CEMEA-Carnon. Formation d'Educateurs 
195, Avenue Grassion Gibrand 
F-34280-LA GRANO MOTTE 
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• Instilu! Aégional du Languedoc-Roussillon 
F-34000-MONTPELLlER 
• Instilu! Régionat du Travail Social 
2, Avenue du Bois-Labbé 
F-35016-RENNES 
~ Scuola di Formazione per Educatori Professionali (FIRAS) 
Via Cottolengo, 22 
l-l0152-TOÁINO 

8.6.2. Xa.rxa entorn de les {{Practiques formatlves~Pr8ctlques 
p.rofesslonalslI 

És una xarxa que neix a partir d'un encontre de diversos formadors en el 
Congrés Europeu de Centres de Formació d'Educadors Especialitzats 
esmentat més amunt i articulat per l'École d'Educateurs Specialisés de Sajnl 
Heand, que posteriorment es va convertir en l'lnstilut Professionnel du TravaH 
Social de Saln! Enenne. 

La preocupació basica d'aquesta xarxa és el trebaU d'intercanvj per compendre 
i millorar la manera com la practica professional ha d'estar articulada en la 
practica formativa. Algunes de les escales vinculades amb aquesta xarxa for
men educadors en exercici. Aquesl és el cas de la de Girona, per la qual 
cosa la participaciá en la xarxa ens va donar orientacions importanls que varem 
adaptar, com s'ha vis! en ¡'apartat sobre I'ordenació formativa. 

Aelaciá de tes diferents escoles de la Xarxa "Practiques formatives· 
Practiques professionals» 
• Institut Professionnel du Travait Social 
14 bis, rue de Roubaix 
F-42000-SAINT ETIENNE 
* École d'Educaleurs Specialisés 
22, rue Halevy 
F-59000-LlLLE 
• École d'Educateurs Specialisés de Fribourg 
Aoule du Cha.teau d'Affry 
Ch-1762-GIVISIEZ 
~ École d'Études Sociales el Pedagogiques 
19, chemin de Montalieu 
CH-l000-LAUSANNE 
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• Écale d'Educateurs Specialisés 
3, rue Sedillot 
F-67065-STRASBOURG 
• Centre de Formation d'Educateurs 
42, rue de Fasse aux Raines 
B-4020-LlEGE 
• Kinderschutz Zentrum 
Spicherstrasse, 55 
D-5000-K6LN 
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ANNEX 1 
9.1. CONVENI FUNDACIÓ SER.GII ASSOCIACIÓ ESCOlA 
D'EDUCADORS ESPECIALlTZATS DE l'l DE JULlOl DEL 1990 

f 
( -' 

rL¿ 

Girona , 1 de julio] de mil nou-cent$ noranta. 

Es rClml!ixcn eh senyars JOSE!' !lIUEIÚ\ 1 FllONHIlA MAI!!!\ CIIS/\ 

DEVAlL J Pi\RAROLS. 

El primer actúa en oom i representaci(i de Ji! Fundado SERVEl 

G1RQtlf DE PEDAGOGIA SOCIAL len endavilnt SERGI) de la qua! és 

PRESIDENT. 

El segon ho fa en oom f representació de l"Assoc'iació ESCOlA 

O"[OUCADORS ESPECIAllTZATS DE LES COMARQUES G1RON1NES (en eo

davant E.E.E.) de la qua] és PRES¡OENT. 

TOt5 dos, que es reconeixen facultats suficients per actuar 

amb el caracter amb qlle ho fan i per obligar les entltats per 

el15 representades , decidelxen de formalitzilr el presento 

CQNVENJ 

Ates que : 

Tant des dels matehos inicis de SERGl com qUiln encara era 

un,} associació (Les Tremoledes • ,lornades sobre Marginado So ~ 

cial , etc.) ; i també a l'abril del 1986 'luan es prol1lou la 

creacio de I-Associacio EEE ; i en els darrers anys en els que 

lla vetllat pel seu bon funcionament , la preocupacio per ¡'edu

cador especialitzat i la seva forrnació va ser un deIs objectius 

III("S rf'lVindicats i idelltiric,ltllris dI! SERGI. 

Fins i tat el projecte de l-Associacio EH va ser tant el~ 

lJOrat i ilssumlt per SERGI , (especialment durant els anys 1984 

109 



I 

I 

¡ 
1 
! 
I , , 
• ¡; 
r 

i 19B5 en els qua's la junta de SERGI , amb la col.laboracio 

d-altre~ professionals • acoflsegueix fer re,llitat ¡-EsCala) -

que no es casualitat la coincidencia de les matei~es persones 
en els organ1smes ~ectors d~ilmbdues entitats. 

Si l-aoy 1986 es decldeix la creacio de '-Associació -
[EE els motius basies foren que: a/ SERGI era encara una AssQ 
ciacio i no un<l Fundadó com en '-actualitat ; j bl SERGI es 

dedicilva de manera gairebe exclusiva a les toxicomanies i no -

existien encara departaments c.onstitu"íts amb funcians mes pro

pies del seu nom (pedagogía social, desenvoluparnent huma 

formació i recerca en treball social). 

Es fa imprescindible tant pel criteri d'un millar ser -

ve; j1'objectiu fonamental i prioritari d-ambdues institllclons 

és el que convé a ¡-usuari • al destinatari deIs noS tres ser ~ 

veis} coro per l-actitud de les administracions pUbliques d"a9r~ 

par-se en projedes compactes. pluridisciplinars , que es fa

cin indispensables pel fet de prestar uns serveis socials in -

discutibles. i • flns a un cert punt • insubstituibles per -

l-administració publica. 

Per tant ; 

Ambdues entitats han pres l-acord d'eStrenyer encara mes 

els lligams que sempre hi ha hagut • acceptant el compromls de 

compl iment de les següents 

Primera: 

Gironines 

C l A U S U l E S 

l"Escola d'Educadors Especialitzats de les Comarques 

S-integrara a la Funda~ió SERGI dins el Departament 

. de Treball Social que es creara. eonstitu''Ínt el nueli basic de 

les activitats de formacia d-aquest Depilrtament • abilns del diil 

primer d-a!lost de r990. 

\ 

Segona: El President de l-Associacio [EE es compromet a convQ 

cilr una AssembJea Extraordinariil de socis abans de la data pre 

cedent • amb l-inc1usió d"ilquests dos punts díns de ¡'Ordre del 
Dia : 

Proposta d-integració de I'EEE a la fundació 5ERGI en 

els termes de la clausula primera, 

Proposta de disolució tle l'As50ciació i obertura d"un 

perlode de liquida(ió d'un any. 

Tercera: El President de la Fundaclo SERGI es compromet a pro

posar al Patronat de la Fundado. tambe abans del pl'illler 
d'i1gost 

la creació del departarnent de Treball 50(ia1 • en els 

termes i amb eh objectius que es precisen en el doc~ 

ment adjunt • en el qual s'adjunta programa i respon

sabilitats de ¡-esmentat Depilrtarnent. 

la integració de j"Escola d-Educildors Especialitzats 

a la Fundació • a través d-aquei>t nou Oepartament • en 

els tennes de la clausula primera. 

Quarta: A partir de la signatura d"aquest conven; s"iniciara 

un procés d'informacio en les dues instituclons a nivell íntern 

(professioflals • alumnes ••. ). l'lnformació externa (inHitucio -

nnl premsó ... ) la coordinara h Conlissió EKeeutiva de h Funda 

ció. a partir del primer de setembre d'enguany. 

Quinta: La FUfldació SERGI no disposa de rendes prou signiflca -

tives del seu capital fundacional o d'altres bens propis com per 

garantir. ara per ara'. la contractació laboral del personal ·ng 

cessari per a dur a bon fi els ob'jectius de cadasciin dels seus 

Departaments . Malgrat aixo • pren el ferm compromis d-esme'rcar 

tots els seus esforcos en la recerca dels recursos necessaris -

que permetin el flnancament no solament de la integritat deIs 

3(tuals serveis de l'Associació EEE • sino tambe el desenvolupa

ment futur dels objectiu5 e~pressats en els seU5 Estatuts • que 

la Fundacia fa seus. 



-j 

I per a constancia d-ambdues parts sigoants del present conveni 

q¡¡e es vol Indntenir dins d'un" estricta relació de bona fe j en 

tesa (ordidl • el signen per duplicat en la data i lloe indi- -

eats dI, comencament . 

, 
/ ',.-, 

/CJ~ 

Maria Casadevall i PararoJs 
President de l'A.EEE. 

ANNEX2 
9,2, ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDlNARI DE 
L' ASSOCIACIÓ ESCOLA D'EDUCADORS ESPECIALITZATS DE LES 
COMARQUES GIRONINES, CENTRE DE FORMACIÓ I RECERCA EN 
TREBALL SOCIAL, 10 DE JULlOL DEL 1990 
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ASslstents: Maria Casadevall, President, Alfons 
Hartinel!, Secretari; Joana Sureda, Tresorera i els 
vocals: Francesc Carbonell, Teresa Castanys, Carrne 
Jernet, Amadeu Hora i Josep Ribera. 

A la seu de l'Associació E5cola d'Educadors Especial:;.t
zats de les Comarques Gironines. Centre de Farmacla 1 
Recerca en Traball Soclal, carrer Baldiri Reixach, 50 
de Girana, as reunei~en en primera convocatoria a les 
18 hores del dia deu de Juliol de mll nou-cents 
naranta, en aessió general extraordinarIa les persones 
relac~onades anteriormant, par a tractar el següent 
ordre del día: 

1. Sltuació actual de l'Associaclo. 
2. Proposta d' integració de l' Escala d'-Educadors 
Especialitzats a la Fundació SER.GI. .. 
3. Proposta de liquidació economica i dissoluC10 de 
l 'Associació. 

1. S~tuació actual de l'Associació 

En primer lloc el President de l'Associació exposa als 
assistents que després de més de quatre anya d' e
xistimcia, s' han assolit bona part deIs objectius 
proposats a l'article 3 deIs Estatuts, coro ha acredita 
el que durant aquests anys bagin sortit due!> promocions 
d'alumnes de l'Escola, n'bi hagin dues funcionant i hi 
ba 'maltes sol.licituds d'inscripció pel curs vinent. 

Aquestas dades ens perroet afirmar que l'activitat esta 
consolidada academicament i que hi ba demanda sufieient 
mentres als organismes pertinents no daeideixin 
instaurar uns estudis oficials pels Educadora Especla
litzats. 

\ 

I~ 

2. P:op~sta d' integracié de !' Escola d' Educadors 
Especlalltzats a la FUndad6 SER.GI. 

A co?tinuació el President exposa que tant des deIs 
matel.~os. inicis de SER.GI com qUan encara era una 
Ass~c1ae1ó (Les Tremoledas, Jornades sobre Harginació 
Soe1al, etc.); també al' abril de 1986 guan 95 promou 
l~ creaci~ de l'Associació EScala d'Educadors Especia
l~tzats; 1 ~n a~s darrers anys en els que ha vatllat 
pel s,,:u b~n ~unc.~onament, la preocupació per l' Educador 
Es~ecl~lltzat 1 la seva formació va ser un deIs 
ob)ectl.uS més reivindicats i identificatoris de SER.GI. 

T~mbé e~p~sa que fins i tot el p~ojecta de l'Associació 
E..,col':l d Educadors Especialit:.::ats va ser e1aborat i 
~sSum1t per SER.GI, especialment durant als anys 1~84 
1 1~8S en els quals la Junta de SER.GI, amb la'col la
boracié d' altres professionals aconseguei~· fer 
realitat l'Escola.. ' 

E;;plica. qu~ si 1'any 1985 es decidei~ la creació de 
1 A~soc1ac1ó Escola d'Educadors Especialitzats els 
motlus baslcs foren que: 
a) SER.GI era encara una Associació i no una ,Fundació 
com en l'actualitat; i 
b) ~ER.GI .es dedicava de manera qairaba e~clusiva a les 
tO~l.coman~es i no e~istieh encara departaments consti
tU1tS més proximes al seu nom de la Pedagogia Soeial. 

C~nsid~ra que es .fa imprescindible tant pel criteri 
d un.m1llor serve~. com per l'actitud de les adminis
trac7°r.':s p.úbl.iquas d' agrupar-se en projectes compactes, 
Plur1d1scl.p11nar~, q~e as facin indispensables pel fet 
de prestar uns ser,relS. sociala indiscutibles, i -fins 
a un eert punt- insubstituibles per l'administració 
pública. 

Per totes aquestes consideracions. es va signar el 
passat.! de juli01 de 1990 amb la Fundació SER.GI un 
Conven1 par tal que, si l'Assemblea Extraordinaria el 
ratifica, l' Escola d' Educadors Especialit:¡:ats s' integri 
com una activitat de la Fundaci6 SER.Gr, dios del 
De~artament de Treball Social que es creara, consti
tUlnt~ne el nucli basic de les activitats de forroació 
d'aquest departamento 

Es discuteix ampliamant el contingut del conveni i. als 
efectas del qua estableix la clausula segona, s'acorda 
per unanimitat la integracfó da l'Escola d'Educadors 
Especialitzats de les Comarques Gironines. Centre de 
Formació i Recerca en 'l:reball Social a la Fundació 
Ser-,rei Gircni de Pedagogia Social (SER.GIl, en els 
termes establerts en l'asmentat conveni d'u de juliol 
de 1990; ai:::::1 mateix, s'acorda procedir a la liquidació 
i dissolució de l'entitat, saguint el que e.stableill: 
l'article 31 deIs Estatuts de l'Associaci6. 



3. Proposta de liguidació eccnoIDlca J,. dissolució de 
1 'A5$Oclació. 

conseqüents amb el que s'ha acordat al punt anterior, 
el tresorer de l' AS$ociaci6 presenta l' estat de comptes 
que ofereix al resultat següent: 

INGRESSOS 

. Saldo a JO.6.89 ........................................ 50.921. -

1.- ¡ngres Matricules 

Medi Obert .....•...........••.......•. 

Ir. Curs 

2n. Curs 

Jr. Curs 

55.000.-

7B5.S00.-

1.149.000.

'::'44.000.-

Curs 8B/B9 .•.•.••••••••••.•••••••••• _._. ____ 1_'_.0_0_0_._-

2. - Subvenc j ons 

Subvencio Generalitat 

Subvenció Generalitat -S.S ............ . 

Subvenció Fund.Serv.Cult.Popular ....•. 

Subvencio Oiputaclo .................. . 

Subvenció La Caha .................. .. 

500.000.-

200.000.-
600.000.· 

100.000.-
500.000.-

~~~ 

J.- Interessos comptes ................................. .. 

2.44S.50o.-

1.900.000.-

68.-

TOTAL ENTRAOES ........•.•. 4.399.489.-

PAGAMENTS 

1.- Personal 

Docencia ............................. 893.250.-

Direcció •••••••••.••...••..•.....••.. 135.000.

Tutories •••.••.•••..••..•.•••..••••.. 1.774.526 .• 

Cap d-Estudis ........................ 309.709.-

Secretaria ............... : ........... 1.0B4.746.-

Manteniment 

Consums ...••.•.••.•...••......•••.••. 

Reprografia •..••..•.•••.••.•••....... 

Material oficina .................... . 

Material pedagogic .................. . 

91.823.-

99.928.-

69.082.-

252.254.-

Rel. i representació .................. 37. 9B5.· 

Casa Colonies ............ ............ 183.500.-

Varis 168.525.-

!ntereSSO$ Comptes 

Interessos •...• ...................... 315.038.-

Quotes prestec C.B ................... 146.106.-

Oisp.pol .• Credit Curs 88/89 ........... 1.541.296.-

4.197.231._ 

903.097.-

2.002.440.---------
TOTAL PAGAMENTS ..................................... 7.102.768.-

PAGAMENTS PENDENTS 

Personal cursos anteriors ........................... . 3.511.791.· 
200.000.-Préstec SERGI •• _ •..•...•..••..•••••..•.•••........••.• -----

TOTAL PAGAMENTS I ptc;imEiH .. " .............. : .... .. 10.814.559.· 
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TOTAL INGRESSOS 
TOTAL PAGAMENTS 

y_ •••••••••••••••• 0._ ........ _. 4.399.489.-

...••.............•............ 10.814.559.-

Saldo def. a 30.6.90 ......... _6.415.070.-

:======~==~A~~~=~~.==~~~~=~~~~~~~===~=z=. 

JUSTIFICACIO OEL SALDO 

Utilització pol.credit ................. 
Prestee Cah:a Barna '0 _ ••••••••••••••••••••••• 

Prestec SERGI/90 ................ . 

1.519.529.-

497.500.-
500.000.-

186.250.-
200.000.-

Prestec SERGIj90 ••.•• 0 •••• 0 • 0 •••••••••••••••• 

Prestec SERGl/87 .. 0 ••••• ······-·· •••••••••••• 

Personal cursos 86/87.87/88,88/89,89/90 ••••.• 3.511.191.-

TOTAL SALDO OEFICITARI A 30.6.90 ......... -6.415.070.-
.*=======~============================================ 

G1rana • juny 1990. 

Una part del deficit est~ formada per la ut~lit~ació 
d'una polissa de credit, un prestac de la caixa de 
Barcelona i tres prestacs de la rundació SER.GI, un de 
1987 i dos de 1990, per un import total de 2.903.279.
PTA., del qual se'n fara carrec, en virtut de la 
integració, la Fundació SER.Gr. 

La segena part del saldo negatiu c~rrespon a deutes de 
personal, referent als curso .. del 86{87 al 89/90, el 
detall del qual es el segtient: 

M.C"""doval.l,. 

;\.M"r~1.o:o.l.l,. 

"f",¡uua 
A.M<>u 

"f.Pcddq,,<t~ 

C.JcrM~ 

o:.cutanys 

K.t' .. hloi 

Colon,!I"t=:'ls 

R.CUyU 

II.K.shrre r 

I.Ka"5~P 

J.Surolda 

p.Mat. .. u 

M.O.M!.D 

" ·D.c.o.rriJ¡¡a 

CUn 86/87 

Jl.1~D 

75.7S0 

8.000 

H.SOO 

16.750 

13.0na 

20.750 

a.ooo 
11.$00 

6.000 

1~.01.l0 

7".nao 

26.000 

6D.SOO 

69.500 

S9.000 

2.000 

29.00D 

40.000 

50.000 

lJr..2~D 

557.500 

378.151) 

46.2S0 

10.000 

~71.1S0 

17.500 

66.230 

150.000 

10&.000 

81. ,SO 

2S.000 

Ctlrs 89_911 

2B6.500.-

95.14.:~ 

HZ.SOO.-

22.500.-

107.645.-

l50,OOO.· 

33.000.-

39.000.· 

81.000·-

71..000.-

'" '" '" 
'" " " '" '" , 
" • 
" " no 

254. 

189. 

155. 

". 
2H.OOO 411.1.000 1 .S~.500 9S9.¡91.- J.511. 

•••••• _ ............. ___ .. ~ ..... _ •• __ ... ~ .... ~ ....... _ ........ _ ........................... n_"U ................... . 
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Rafaran't aquests deuteeo tots ala presents afectats 
acordan la seva condonació i proposen demanar als 
al tres professors acreedors que prenguin la mateixa 
decisió. L'Assemblea per unanimitat accepta la condona
ció i aprova la proposta. 

Finalment, a proposta del President i en base ala 
motius exposats i acords presos, l'Assemblea General 
Extraordinaria, en ús de les facultats establartes en 
als Articles 13 O i 31 dels seus Estatuts, acorda per 
unanimitat la' dissoluci6 de l' Associ<lci6 "Escola 
d'Educadors Especialitzats de les Comarques Gironines. 
Centre de Farmació i Recerca en Traball Social". 

La reuni6 va acabar a les 20 hores. En prava de la seva 
conformitat ~1-9nen 1 'acta tots els aSslstents. 

'¡"L . , I·l 

·-ll!:.\I\.~.: ~:\.<A-'''1J
-1 (- '1.,2 ~;:~\-J 

9,3. TEXT DE LA CONFERÉNCIA DE CLOENDA DE L'ESCOLA 
D'EDUCADORS, DEL SR. JACK PALAU, EDUCADOR ESPECIALITZAT 
I DIRECTOR DE L'''INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL" DE 
MONTPELLER, ELS INTERCANVIS DE PROFESSIONALS I DE 
POLÍTIQUES SOCIALS DINS DEL MARC DE LA UNiÓ EUROPEA, PRO
NUNCIADA EL DlSSABTE 11 DE JUNY DEL 1994 A L'ESGLÉSIA DE 
SANT DOMÉNEC DE GIRONA. 

PREAMBUL. 

Senyor rector de la Universitat de Girona, 
Senyor president de la Fundacl6 SER.GI, 
Senyores ¡ senyors professors, 
Seny,ores i senyors Presidents d'Associacions, 
Senyores i senyors Educadors i Trebal!adors Socials, 
Benvolguts amics, 

Per comem;ar, voldria expressar la meva satisfacci6 i el meu orgull de po
der estar avui aqui amb vostés, i de participar en aquest moment fort de la 
creativitat associativa i educativa que he t¡ngut el plaer de poder seguir, venint 
diverses vegades a Girona, per treballar amb els meus companys professors. 

En segon lJoc, vull presentar les meves excuses per la Impossibilitat de ler 
aquesta conferencia en Catala i d'haver de recórrer al Castella per poder 
comunicar-me amb vostés. 

Sé, abans de comen~ar, he de manifestar, per ac!arlr la finaUtat del meu 
propOsit, el triple camp de la meva implicació militant i professional; militant 
des de fa molt temps del sector associatiu (educació popular, associació 
d'educadors, associació de gestl6 de centres); he dirigit durant onze anys 
I'estructura del cansel! tecnic regional en el camp de la mlnusvalia I de la 
inadaptació abans d'assumlr la direcció de "Instltut Regional del Trebatl 
Social a Languedoc-Rosseltó (I.R.T.S.), que forma Assistents de Servei 
Social, Educadors i a més, mestres especialitzats i directors de centres 
socials. 

La meya intervenci6 estara organitzada de la següent manera: 
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-Les meves reflexions sobre la funció d'educador a través de dos eixos de , 

lectura: 

-L' educador és un tecnic, 
-L'educador és un professional de l' acció social. 

-Les meves reflexions sobre I'evolució, incloses les mutacion~ ~el tre~al~ so~ 
cial en el camp de la Unió Europea i en el context de la CrlSI economlca I 

moral de les democracies occidenlals. 

SER EDUCADOR. 

1.1 .• L'educador és un técnlc. 

La histbria ens poI assenyalar la manera 'en que a Euro~a Occidental, i 
notablement a Fran¡;a, va néixer la professió d'educad,or: Fms abans de la 
Segona Guerra Mundial, hi havia tres models que coeXlstlen: 

-El d'un personal ensenyant. encarregat de transmetre les bases 
informatives i cuUurals. 

-El d'un personal medic i paramedic atenent la salut de la població, 

i finalment. 

-El d'un personal religiós que encarrega! de la salUl,de les a~im,es, 
va tenir en compte el patimen! des cossos als hospltals, genatncs, 

orfanals, 

Quan amb la guerra, la situació de la població es va convertir en moll 
preca~ia, quan es va haver d'atendre els nens amb gran ~ificultat, van 
apareixer dos nous models: 

-El del personal aducatiu poc qualificat, pero pie de bona voluntat: 
dirigit per personalitats eminents, melges notables, pero tambe 
meslres; és el model que actualment trobem als paIsos de "Europa 
de l'Es!. (Rumania) 

.EI del personal amb una qualificació mttxima, educadors 
«especialitzats .. , seguínt una estudis lIargs (tres anys) i als que se'ls 
donava, per una part, una formació Iransdisciplinaria (medicina, 
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psiquiatris, psicologia, dret, educació especialitzada i pedagogia) i 
per allra banda, seguien practiques de lIarga durada als medis més 
diversos possible, 

Davant els models generals d'atenció, en els que ¡'individu es trobava, de 
fet, fos dins e/ grup (aula, habitació, ... ), I'educador especialitzat va introduir 
la dimensió individual a I'acle educatiu: no és el minusvalid el que esta al 
centre del projecte, sinó la "persona minusvalida» amb la seva historia, el 
seu ambien!, fa seva famítia ¡les seves dificultats especifiques. 

A partir d'aquest moment,l'educador especialilzal. va saber posar en marxa 
metodes, usant conceptes de diverses disciplines, en el camp de les ciencies 
humanes: 

-La psiquiatria, la psicologia i el psicoanidisi per intentar lligar els 
fils d'una histOria. 

-La practica de la nova educació i de métodes aclius per 
desenvolupar una relació, individual i dinamica, amb els processos 
d'evolució intel.lectual í d'adquisició de coneixements, 

Tol aixo ha esta! inscrit, de mica en mica, als mecanismes socials, mol! més 
complexes i dílerenciats que la prosperitat europea deIs anys 1945-1975, 
permel (per les democracies que tenien voluntal política) una atenció molt 
individualilzada de tes persones amb dificullats, pels nens en particular. ca
sos socials, deficients menta/s, minusvalids fisics (motrius i sensorials), El 
prolessional que corresponia millor a les expectatives deIs promotors era, 
naluralment, I'educador especialitzat, mentre que els allres professionals 
(Assistents de Servei Social, Consellers d'Economia Social i Famifiar, 
Animadors) es dedicaven a les atencions Olés globals, més generals, 

1.2.·L' educador és un professlonal de I'aceló social. 

Una gran diferencia en el camp social entre Frant;:a i Espanya és deguda a 
l'estalOt d'aquests professionals en relaeió a I'aplicació de les -accions i 
dispositius. 

A Fran¡;a, dins d'una lIarga tradició caritativa (iniciativa de congregacions o 
de notables) o tecnicísta (iniciativa de melges o magistrats) amb, a mes a 
més, I'aparició, mol! rapidament (1948) deis Pares, els educadors 
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especialitzats es van estructurar com a técnics i professionals ~'aUó .so~ial i 
de I'acció educativa especialitzada: desenvoluparen competencles smdlcals 
abans que els mateixos sindicats ho fessin, per retirar-se a poc a poc q~an 
aquests van prendre la iniciativa en la qüestió deis acord~ de ~reball I de 
Convenis Col.lectius. Oesenvoluparen, també, competencias d enquadra
ment, monopolilzant, lins la molt poc, les places de Oirector de centr~~ 
especialitzats, pero no es van dedicar massa a la tasca de creaClO 
d'associacions, centres o serveis. 

A Espanya, em sembla que les iniciatives socials varen ser ~és ~ard.anes 
(pero igualment pertinents, ¡¡ns i tal aban¡;:ades en allo que fa refer~ncla als 
adults minusvalids). El model de l'educador especialitzat va ser forja! en un 
moment clau de la vostra historia, amb la reivindicaió d'una competencia 
técnica real, davant de practiques que reposen sobre I'assistencia i 
I'acampanyament caritatius; s'ha de recordar, igualment, la re¡vindi~~¡ó de 
I'aspecte professional, amb el que aixo suposa en quan a formaclo I con
trol. 

Per tant, ens hem de preguntar si el poder públic, minvat per les difieúltats 
economiques actuals, sabra sol.licitar educadars especialitzats, més 
campetents, pero possiblement més cars, en Uoe d'associacions més docils 
i menys exigents tecnicament: 

Tol aixo em porta a insistir sobre un fenomen que és resultat de la erisi, i 
que podría ser relon;at per aquesta. A Europa es viu¡ aelualment, un moment 
notabtement difícil en el pla económico La temptació de recOrrer, en. nom 
del bon sentil, de la raó, de la generositat humana i de les economíes de 
pressupostos, a persones no quaUficades que, buseant un !loc de treball, 
acceptaran per uns saus molt baixos, ocupar el ltoe de professionals 
qualiiieats, és moll gran. És un deis efectes negalius del voluntariat que, 
earit~tiu durant els anys passats, es torni social ¡participa així a la Iluita 
contra l'alur i la desocupació deis joves adults. 

El risc és gran per les persones amb dificultat. A Fran/1a, conelxem mol! bé 
aquest lenomen de les associacions humanitaries (quan s'envia als pai'sos 
de l'Europa de ¡'Es! o a África persones de bana voluntat, pero sense 
qualilicació professional) o amb les polítiques urbanes (quan els polítlcs 
elegits pels munlcipis, malálts de por davanLI'explosi6 de la violéncia, hi 
troben un remei urgent i en lIac d'utilitzar edueadors campetents, pero poc 
dócils, prefereixen recorrer a persones sense formació, peró depenents d'ells) 
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SER EDUCADOR AVUI Á EUROPA. 

2.1.-Característlques comunes del treball social a la Unió Europea. 

2,1.1.-La gravetat de la erlsl economica. 

Efectivament:. a~b el creixement de les dificultats socials j posan! en' pri
mer pla les questlons de I'atur, del trebaU, deis jovent, la erisi económica ha 
~stat ~~~ palanca poten! de transformaei6 deIs dispositius d'acció social amb 
I f!.pancla, bastan! recent, d'una esfera autónoma de la inserció social i 
professional al costal de poHtiques més classiques d'acció sanitaria i d'accló 
social. 

Aíxí, a més d'un ~an~~ públic (? -d~1 descubri.ment d'un nou públic), podem 
comprobar que I acclo educatIVa 1 social evoluciona d'un principi d'acció 
ce~lra~ sobre fa persona cap un principi més global, centrat sobre un 
terntorl ... que no correspon for/1osament a un retall administratiu sin6 més 
aviat a formes de vida social (barri, associació de diversos ajunlaments, zona 
de treba") 

2.1.2.-L'eseampamenl del prlnclpl d'aecJó social. 

Nosaltres teníem lins fa uns anys, una estructura de poJítiques socials que 
reposava sobre problemes específics, ben establerts amb uns mares d'aceió 
.determinats: persones minusvalides, persones de la tercera edat, infants ... 

Ara bé, avui en dia, cada sector de polftiques públiques esta confronta! als 
fenamens d'exclussió social i professional i ho ha de tenir en compte. O'aquest 
fet, a1l6 que constituiria les característiques d'un grup professional (e'ls 
treballadors Socials) es converteix en un principi d'acció per altres professionals . 
(educació, aHoljamenl, salut, policia ... ) i tíns i 101 per no professionals. 

2.1.3.-Les dlferents loglquea de professlonalltzacló. 

La intervenci6 social (i ja no die el Trebal! Social) és una necessitat per 
resp~n~re als fenomens d'exclussió; fins i tot arriba, desenvolupant-se, a 
constitUIr una fon! de treball per les persones afectades per la crisí. 

Aixó esta fomenta! per la tendencia actual a Europa de formar "persones 
-mediadores" perlanyents a grups socials eonsiderats, i aptes per ser 
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r-, 
íntermediaris pertinenls entre els barris amb dificultats, els grups socials 
marginals i el poder públic amb els seus dispositius espec[fics. 

Per altra banda, els serveis de proximitat condueixen a la creadó de noves 
especialitats quantitativament importanls (asistentes maternes, treballadors 
familiars), pero amb poca qualilicaci6. 

Degut a la crisí, els mitjans fínancers es tornen més escassos ¡ ens pod~m 
preguntar si no hi ha, a termini, un rise de desqualificació del Treball Social. 

Espanya té, avui en dia, la particularitat q'haver impulsat la !or,:,ació 
d'educadors mes tart que altres paIsos europeus; així dones, eXlstelx en· 
cara una necessital moll real de responsables competents i ben form~t~, 
pero aquest personal no esta protegít ~'una politi~a linancera a curt.termlnl. 
que faria que se'ls preferís agents del treball social menys tormats I menys 

pagats. 

Avui en dia, a Fran9a, dos tesis es confronten: la primera, la reeomposició 
d'oficis, es podria ler únícament a partir d'oficis tradicionals del treball so· 
cial (pellet del seu nombre i qualitat); per la segona, el desenvolupament 
de noves polítiques degudes a la crisi (barris periferics, inserció professional, 
Huila contra I'exclussió) constitueixen un veritable trencament de sentit que 
posa en dubte la imatge deis oficis Iradicionals. 

2.2.~Models Ilnlercanvls. 

2.2.1.~OrlentacIDns pels 10 anys futurs. 

Em sembla haver intentat demostrar en quíns aspecles els nostres models 
nacionals han estat tributaris deis contextos polítics i economics deis nostres 
respectius pai'sos. La pertinen¡;a comuna a una nova entita!, la Unió Euro
pea, la proximitat cultural ¡!'impacte identic de la crisí, ens porten lon~osamenl 
a una rellexió sobre I'evolució paral.lela deis models en el si de ¡'Europa del 
dema. 

Els principals eixos d'evolució que valdria subratllar s6n els següenls: 

·EI plantejament deis models especialitzats ens portarla a un 
reexamen del concepte maleix de Trebal! Social, que reunida les 
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diferents professions actuals. seguidas d'especialitzacions, leninl en 
compte que actualment exercim olicis diferenls. 

-L'acostament de la Universitat i de les diferenls formacions al Trebafl . 
Social. El dia que vivim avui a Girona, és la iUustració d'aquest 
acostament, amb el relleu simbOllc de SER.GI a la Universitat. A 
Fran9a, la qüeslió esta plantejada clarament pel Ministeri 
d' Assumptes Socials, tal i la influencia deis 153 centres de formació 
de T rebaUadors Socials subvencionats (POI ser a causa del seu casI) 

-El desenvotupament del concepte de .. Transversalitat" entre els 
diferenls cam"ps dísciplinaris de les formacions, a través de móduls 
temátics comuns a les diferents professions socials. 
Pero, ¿Qui ho valdrá realment i qui hó sabra reatilzar? Efectivament, 
les carregues hisloríques s6n molt lortes, les especifitals ben 
ancorades, i durant els moments dificils la temptació de replegar· 
se sobre un mateix, es moll forta. 
Sera fen! jugar plenament la dinaffiica de la col.laboració sobre el 
terreny, enlre els treballadors socials per comen¡;ar, entre els 
díspositius públics i privats després. que el canvi podra comen9ar. 
Actualment a Europa, les polítiques urbanes, les poliliques de juventut, 
peró lambé les que tenen a veure amb les persones de la tercera 
edat, impliquen colJaboracions personals, prolessionals, in.stitucionals. 

-La formaci6 permanen! com motor indispensable de I'evolució de les 
competéncies. No hi ha mitjes tintes: o bé, sola la influencia de la crisi 
i d'una política a curt termini, el poder públic fomenta el recurs a 
interventors mal formals i mal pagats que haura de lIicenciar ... o for
mar d'aquí uns anys, o bé el poder públic admet que en el camp so· 
eial, el criteri de la adequació i de la modernítat és el de la formació 
(formació inicial de ban nivel! i formacló complementaria regular inscrj· 
ta en els pressupostos deIs centres i serveis).-la formació permanent 
deis personals constitueix una necessital imperiosa a ti i efecte de 
millorar el servei donat i evitar el desgast; es Irada d'una prioritat ab
soluta que ha de ser finan¡;ada en el mare deIs projectes de centre. 

2.2,2.-L'lntercanvl com a motor de progreso 

Més que mai l'intercanvi constituira una de les condicions del progrés deis 
educadors, com de les polítiques socials. Estic ben snual per parlar·ne ja 
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que fa una mica més de 15 anys, va ser una forma de trebaU regular amb 
els col.lectius infantils de Barcelona el que em va fer descobrir i comprendre, 
amb molts anys d'antelació, sobre les politiques franceses urbanes, el que 
podría ser una intervenció educativa dins el nucli de les grans ciutats. 

Estic ben siluat per parlar-na ja que en el marc de la lormació de Directors 
de MontpeHier, es als amics catalans a qul vaig demanar que tractessin so
bre la influencia del marc constitucional sobre les polítiques socials 
descentralitzades: 

Per tant, conec les seves dificultats: 

-Dificultats institucionals i jurídiques, quan fa una anys vam intentar 
crear una gran associació entre promotors del trebaU social a Catalunya, a 
Andorra i a Languedoc.RosseUó. 

-Dificultats economiques i administratives per trabar treball a I'altre 
costat de la frontera, sigui el que Sigui. 

És aixi. d'una manera voluntaria ¡entre aclors de~trebaU social que sabrem 
trobar-nos i treballar junts. Crec que els nostres hornes politics seguiran si 
els ensenyem el camí. 

CONCLUSIÓ. 

Arribant a la ti d'aquesla rellexió, me n'adono que he parlat moll poc de 
l'Educador Especialitzat i molt mes del Treball Social. 

És, sens dubte, perqué crec que la seva competencia i la seva tecnicitat 
fan de l'Educador Especialitzat, un deis motors de I'atenció a les persones 
amb dificultats, pero també un deis principals actors de les mutacions futures 
del Treball Social. . 

Hern, heu d'estar segurs de la importancia de-la vostfa professi6, par tots aquells 
que estan exclosos, o amb risc d'estar-ho. La defensa de la vostra protessió 
no és ní corporativista ni interessada. Reconéixer la -utilitat de la vostra professi6 
i d'una formació d'alt nivell, alternativament entre la Universilat i els centres, es 
reconéixer el dret de les persones minusvalides o inadaptadas a ser ateses i a 
beneficiar-se d'una educació especialitzada: és una qüesti6 de dignitat, es una 
qüestió de justicia social, és una qüestió de democracia quotidiana. 
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