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PROPOSTA DE POSTA EN FUNCIONAMENT DE 

L'ESCOLA D'EDUCADORS ESPECIALITZATS 

DE LES COMARQUES GIRONINES 

1 • - EVOLUCIO O ,'UN PROCES 

1.1. ANY 1981. 

En les conclusions de les Ir Jornades sobre 

Marginaci6 Social organitzades ~el SERGI ce

lehrades a Girana el gener de l'any 1981 guedava 

textualment establert: lOEs sol .. licitaril formal-

rnent a la Generalitat i a la Diputaci6 la crea

ció d'una Escala d'Educadors Especialitzats a 

les Comarques Gironines". En aquells moments 

teniem molt cIar que calia incidir en el terre~y 

de la prevenci6 si es valía plantar cara al tema 

de la marginaci6. Sabíem que la prevenci6 no es 

un afer de despatx sinó de treball directe, no de 

voluntarisme, sino de professionalitzaci6. Per 

aiXD intentavern de crear l'interés professional 

i institucional entorn de la figura de l'educador 

especialitzat i de la seva promoci6 a casa nostra. 

En aquells moments es comen9ava a insinuar una de

manda d'educadors, i fins i tot de formació d'edu

cadors, (moment inicial del Centre Jaan Riu) I i 

semblava que l'aposta institucional prenia igual

ment aquesta direcci6. 

El PIé de la Diputaci6 de Girana de 1 'octubl-" 

de 1981 en respasta a la demanda, acórda la crea

ció d'aquesta futura escala, figurant en l'acta 

correspon'ent aquestes paraules textuals: "PRIMEH.

Aprovar l'iniei deIs treballs necesaris per a l~ 

creació de l'Escola d'Educadors Especialitzats 



1 .2. 

per a Centres d'Assistencia Social. A tal fi l pro

cedir a la redacci6 dlun projecte en el que es re

cuIlio els objectius, continguts r programa docent i 

pressupost. SEGON.- Demanar a la Generalitat de Ca

talunya l'alt patrocini i ajuda en la creaci6 i fun

cionament de 1 'Escola ... " 

Han passat anys i encara que l'Escola no s'ha po

sat mai en rnarxa, si que ha seguit mantenint-se la 

demanda d'educadors i ppralelament la demanda de fo~

rnaci6. 

Al mateix temps es veu amb preocupaci6 que la de

manda sIesta cobrint amb persones, les perspectives 

professionals de les quals no sempre estan en l'edu

caci6 especialitzada i abandonen la tasca així que 

les seves propies aspiracions es ve~en acomplertes. 

Es veu igualment amb preocupaci6 l'aprofondiment 

de les causes de marginaci6 en agreujar-se les Con

dicions socio-econamiques d'amplies capes de pobla

ci6, sobretot en la joventut. 

Per tant necessitem un escola que cobreixi les 

necessitats de formaci6, de formaci6 permanent i rc

ciclatge i d'investigaci6, completament vertebrada j 

integrada en la realitat social de les comarques gi

ronines. 

ANY 1984 

Un grup de persones sensibles a aquesta poblema-, 
tica, i conscients de que es molt difIcil de que ara 

i aqui la resolguin les institucions, es reuneixen 

a finals d'any per cornen9ar a estudiar la possibili

tat de pOsar en rnarxa una escala d'aguest tipus. 



Formen el grup inicial: F. Carbonell, M. Casadevall, 

J. Jubert, A. Martinell, A. Mora, M. Palahí, J. Ribc-
, . 

ra, F. Rodrfguez ~ J. Sureda. 

Es discuteix en un primer perfode de sessions de 

treball la conveniencia o no d'aixoplugar-nos sota 

una institució que faci una tasca de coordinació d'es

for¡;os i de promoci6 de l'Escola, decidint que en cap 

cas aixo no ha .de fer-li'perdre autonomia. 

SERGI patrocina la iniciativa, en tan que no tingui 

autonomía propia, en dissenya el funcionament i busca 

tots els recolzaments institucionals per fer-la possi
ble. 

L'Escola seria, doncs, fruit d'una iniciativa i 

una prornoci6 privades, defugint, no obstant tot afany 

de lucre, congruentrnent amb el que queda establert 

en els estatuts de ltassociació, i amb una clara vo

luntat de servei públic. 

1.3. ANY 1985 

A partir d'aquests mOments s'inicien unes reunions 

de treball setmanals amb la doble intenci6 de dissen

yar la futura escola, i de fer les gestions necessa

ries per afer-la possible. S'afegeixen al grup ini

cial: T. Castanys i C. Jornet amb l'intenci6 de que, 

des deIs inicis, educadors especialitzats en actiu cs

tiguin presents a les sessions de treball. 

Els contactes amb tecnics del departament de Fornw

ció Professional de Barcelona fan gue ens adonem de ]e': 

dificultats amb que ens trobarem si intentem encase] 1 

aquests estudis dins de F.P.2. D'altra banda tampor 

veu possible l' ir.tegraci6 dins de l' area de les Escu 1 L' , 
Universitaries. 



La decisi6, per~, de tirar endavant l'Escala és 

ferma a partir del maig del 8S, i per tal d'avan~ar 

en aquest objectiu es canstitueix un Cansell Gestor, 

i dins d'aquest una Comissi6 Executiva, i també un 

inicial Equip PedagOgic. 

El Consell Gestor es format per: F.Carbonell, M. 

Casadevall, T. Castanys, J. Jubert, C. Jornet, A. Mar

tinell, A. Mora, J. Ribera i F. Rodríguez. 

Es reponsabilitzen de l'Executiva: F. Carbonell, 

M~ Casadevall, A. Hora, J. Ri.bera i J. $ureda. 

En ordre a un futur Equip pedagogic s 'integren: 

J. Jubert, C. Jornet, A. Martinell, H. Palahí i F. 

Rodríguez. 

Continuen els treballs en diversos aspectes (mare 

sociologic referencial d'una escala d'educadors, per

fil professional de l'Educador Especialitzat, diseny 

de les característiques de la futura escala ... ) 

Des deIs inicis es veu la conveniencia de convidar 

a determinats Col.lectius i Institucions a formar una 

mena de Cansell Assessor de la futura Escala i també 

en la seva fase de creaci6. 

Per aquest motiu es eoncerta una entrevista amb rc

presentants de les Institucions franceses CEMEA (Centn' 

d 'Entrenement als Metodes d 'Educaci6 Activa), CREAr 

(Centre Regional per l'Infancia i l'Adolescencia Ina

daptades) ,ANEJI (Associaci6 Nacional d'Educadors de 

Joves, Moviment d'Acci6 Educativa Especialitzada). 

Aquesta entravista tingué lloe a Montpellier el PilSf;<l1 

9/11/85 i entre les seves conclusions en destaquen: 



Davant el projecte d'Escola d'Educadors Es

pecialitzats de les Comarques Gironines i el 

seu posterior funcionament manifesten el seu 

total suport i col.laboraci6. 

La materialitzaci6 de la col.laboraci6 mútua 

esta oberta a les necessitats d'ambdues parts 

i a l'interés que hi hagi en augmentar-la, 

essent la seva oferta molt generosa i oberta 

al futuro 

En aquets moments es necessita pero el maxim re

colzament a aquest projecte tant per part de col.lec

tius de professionals com d'institucions públiques 

(assistencials o no). De manera que es pretén r a 

partir d'aguest dossier informatiu, tant donar a co

neixer el .nostre projecte, com aglui;.inar aquells col. 

lectius i institucions/Jué coincidint inicialrrient am}..I 

els nostres presuposits i amb consciencia de la ne

cessitat d'aquesta escala, es disposin a recalzar-la 

d'una manera activa, des del seu terreny i ?mb l'a

profondiment que es cregui oportú per ambdues parts. 

Aquestes institucions formarien les "Entitats Assc;,

sores" que s 'especifiquen en el següent organigramiJ 

de relacions institucionals. 



HELi\CIONS DEL CO~St::LL ~~~S'l'9~Q!.:: .!..~_~_X.?'::;'~~l.:~·~ ~)~Xf1.t:~~¡\l)ORS ESPECI.l\Ll'l''¿l\'l'S DE LES COt-ltIHQiJLS CIROi\l::~S 

CüNSELL GESTOR 

CONSELL EXECUTIU 

CONSELL PEDAGOGIC 

Ent.Prornotora: S.E.R.G.I. 

- CEl1EA f CREAI, ANEJI (Fran<;a) 
Entitats - Ass. Educad.Esp. de Catalunya(Delq.Gi.) Assessores 

- Institucions i col.lectius de Professio-..., 
I nals Assessores. 
I 

- Altres Professionals individualment. I 

I 

I 
I 

I 

I 

Informaci6 
Col.laboraci6 

• i 
Institucions 
Assistencials 
i col.lectius de 
professionals 

Suport 
Institucional 

¡ 
Instituciohs 
Públiques 

Redacten Document 
de recolzarr.ent 

Constitueixen el Con
sell Assessor tant del 
projecte COIP de la fu
tura escola. 
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2._ QVAN PARLEM D'EDUCADORS ESPECIALITZATS,DE QUI PARLEM? 

Ens referim a aquells professionals que ,'treballen 

amb persones, que per d"iverses raons es traben en s1-

tuacions de marginaci6, sigui social, ffsica, psíqui

ca, etc ... , en el nivell més quotidia de l'existen

cia d'aquests individus. Per entendre'ns aquells que 

en les Institucions cuiden els espais de vida quoti

diana (menjador, dormitori. .. ), i que en les situacions 

de medí obert treballen amb les calles del carrero 

En les Instit\;Gions han prés historicament diversos 

nams: "Aios", t;'0nitors, zeladors, cuidadors, auxi

liars ocupacionals, o simplement auxiliars. 

Aquesta feina, infra-valorada i socialment poe co

neguda, ha estat reivindicada en els darrers temps eom 

una activitat educativa i terpeutiea basiea tan per 

prevenir com per reestructurar personalitats malmeses. 

D'aqu1 que, a Europa des de fa 25 anys s'estiguin pre

parant professionals per treballar cem a Educadors Es

pecialitzats. Figures eminents de casa nostra, com 

el Dr. F.Tosquelles , han contribüit a aquesta recupe

ració professional. 

A l'~ny 69 es crea a Barcelona el "Centre de For

maci6 d'Educadors Especialitzats", fruit d'una inici~

tiva privada. Els pocs professionals que en sortircn 

son els gui han mantingut encesal~ torAa d'aquest 

buit professional. 

Malgrat tot, els professionals que entren a treba

llar com a educador s tenen massa vegades encara la 

conslderaci6 de personal "no tecnic", "no especialit

zat", enfroñt del per'sonal tecnic o especialitzat gU( 

~erien els mestres, els metges,els assistcnts social: 
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i' darrerament els psicOlegs. 

Convindra insistir en els ambits distints que ca

da un d'ells treballa per donar-nos compte del camp 

especlfic de lleducador: En primer lloe, les tasques 

educatives de l'educador especialitzat, no son docents. 

AixO el distingueix del rnestre. Els instruments edu

catius seran també diferents. Es la seva prOpia rela

ci6 personal l la convivencia i tats aquells instru

ments propis de les intervencions professionals que 

realitzi en ordre a afavorir processos de 'maduraci6 

personal i/o col.lectiva. 

Allb, perO, que define ix la especificitat profes~io

nal 'és el mare! Els moments normals de vida i de re

laci6. La quotidianitat. L'aniHisi, ,la reflexi6 i la 

intervenci6 professLonál en els moments més aparent

ment anodins. La vida, -el carrer o a la Instituci6-

és el que es tracta d'aprendre a llegir i transformar. 

Estem parlant dones, d'una activitat antiga pero 

amb un contingut nou i amb un bagatge teoric en ela

boraci6 des de fa 25 anys i que est~ dibuixant uns 

trets professionals específics, tot i que aquests 

trets no s6n closos i acabats sinó molt oberts. 
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3.- NECESSITAT DE LA FORMACIO O'EDUCAOORS ESPECIALITZATS 

Constatem la necessitat de la formaci6 d'Educadors 

Especialitzats des de quatre perspectives o ambits 

difererrts: 

Un primer ~mbít a tenir en compte, en el moment 

d'enmarcar la necessitat de l'Escola d'Educadors Es

pecialitzats a les Comarques Gironines, neix de la va

loraci6 de les necessitats de la propia poblaei6, que 

per diferents motius es traba amb mancanees i/o handi

caps que impossibiliten una vida autonoma i una rela

ció positiva amb el seu entorn més inmediat, i de l'a

nalisi de les demandes d'aquesta poblaci6 en els as

peetes edueatius, socials i culturals. 

L'analisí de les causes i de les necessitats de la 

situaei6 d'aquesta poblaci6, cada vega da més es rela

ciona amb fets global s i lligats a un "contexte ample 

de interrelacions. Pero malgrat aquesta conceptual1t

zaci6 en el moment d'atendre-la i tractar-la, aquesta 

valoraci6 no te correspondencia aIDb la realitat, ni 

es donen les previsions de personal adequat. L'ana

lis1 es detura en la necessitat del servei 1 es des

cuiden aquells rnoments, espais i necessitats més quo

tidianes, perO vitals, que son la base d'una atenció 

global. Mentres no hi hagi una dotaci6 per els mit

jans basics i e1ementals impossibilitem objectivament 

una resposta coherent a les necessitats de la poblaci6 

afectada. 

Hi ha un segon amb1t relatiu a les institueions i 

serveis. En els últims anys hi ha hagut un augment 

important en la demanqa d'educadors 1/0 de personal 

amb aquestes funcions sense que aquesta demanda hagi 



trobat en l~s nostres comarques persones amb aques

ta professi6 i, el que és més preocupant, sense pos~ 

sibilitats de formac i6. Son moltes i heterogenies 

les institucions en les que treballa personal amb tas

ques d'educador: 

Institucions d 'atenci6 a menors' 

Institucions d'atenci6 a la salut mental 

Institucions amb funcions més preventives 

coro Ajuntaments 

Serveis escolars complementaris: monitors 

d'esport, de menjador ... 

Centres de disminucions fisiques, psíquiques, 

sensorials. 

Tallers ocupacional s 

" Altres Institücions que ja han implantat aques

tes tasques coro les presons. 

Progra~es puntuals de maltes d'aquestes 1ns

titucions coro per exemple en el cas de les 

toxicomanies: Centres terapeutics, granjes 

de 1ª i 2ª estada, tallers terapeutics ... , 
Tots els nous serveis de maltes Institucians: 

Serveis personals d'ajuda a la Llar, aniroa

dors de Llar, Centres de dia" col.lectius I 

monitors i animadors del lleure infantil i 

juvenil i animadors socio-culturals en genertll 

Serveis de formaci6 permanent 

ETC. 

Constatem a .més t com .aquestes Institucions tenen 

greus dificultats en definir els serveis, funcions i 

rols que volen adjudicar a aquests professionals. 

Per respecte ~als professionals i als seu s rols, i per 

tal de clarificar, consolidar i possibilitar aguests 



serveie, és impartant la creací6 d'un marc de refe

r~ncia i de formaci6 b~sica. Continuar dissenyant 

naue serveis i atencions a.la poblaci6 sense la co

rrespanent preacupaci6 per professionalitzar a gui 

ha d'atend+e aquestes tasques, és posar bases a un 

fracAs futuro 

Tenim en aquests mornents una producci6 de 11eis 

i normatives relacionades amb les disminucions(LLIS

MI), serveis penitenciaris i la "Llei del Menor". 

Aquesta és una legislaci6 obligada donat que era 

impresentable actuar amb normatives anterior s a l'any 

1950 que per ideología i per obsolescencia no podien 

seguir vigents. El. que cal ara es ter viable aques-

tes normes. En elles s'exigeix professionalitzaci6 

i serietát en les accions i serveis .. Cal exigir la 

mateixa serietat a l'hora de poder aplicar la llei. 

Es massa corrent que les concepcions legislatives va

gin per davant de l'organitzaci6 social on s'ernmar-

quen i on s'han de materialitzar. 

perb no hi ha personal formato 

Es crea la funci6 

En tercer lloc, des del propi ambit deIs Educadors, 

on repetidament es manifesta la necessitat de formaci6 

i fins i tot es promauen iniciatives en aquest sentit, 

es important de comptar entre nasal tres amb un Centre 

que possibiliti la formaci6 i professionalitzaci6. 

La manca d'aquest instrument afecta els propis pro

fessionals de dues rnaneres: per una banda crea disper

sions importants donat que ni la Instituci6 ni el pro-

fesslanal tenen clara la tasca ~ncamanada. Per altra 

banda els proressionals es troben atenent serveis que 

~uperen les seves poseibilitats i recursos provocant 

desajustos tant a la poblaci6 que atenen cam en la sc

va pr~pia persona. 
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Des d 'un itmbit més te~ric caldria posar en evid~n

cia· que tbts aquells criteris basies en els serveis so

cio-saní t~ris . d.esinsti tucionalitzaci6, descentral! t_ 

zací6, normalitzaci6, ... ) se'n van en orris si no es 

preparen les persones que tindran les responsabilitats 

bAsiques i més operatives de rnaterialitzar aquests 

criteris. Per exemple: La desinstitucionalitzaci6 

en el cas de menors amb problemes psico-socials passa 

per la creaci6 tant de mini-residencies coro de fer arri

bar recursos en els lloes"que origin~n amb més frequen

cía aquestes problernatiques. En ambd6s cassos son im

prescindibles els Educadors, no n'hi ha prou d'una bona 

anAlisi i un ban disseny si les persones que han d'exe

cutar-ho no hi son. 

Seguint amb exemples, la descentral.itzaci6 i/o la 

desconcentraci6 en les atencions primaries i de pre

venci6, de cara a apropar els serveis als usuaris, 

passa igualment per acostar professionals preparats on 

es generen els conflictes. De la mateixa manera la mi

llora qualitativa de les atencions institucionals a 

Psiquiatrics, Geriatrics, •.. 

Darrerarnent es parla de la integració de nens amb 

deficits en la escolaritat normal per tal de facilitar 

la seva integraci6 i normalitzaci6 de la seva forma de 

vida. Es igua1ment evident que sense unS professiona1s 

de refor~ que cuidin el~ moments més quotidians i de 

relaci6, el simple estar junts nO far~ més que refor9ar 

e1s esquemes dominants de rebuig a la deficiencia. 

El mateix podero dir de programes puntual s com el de pre

venci6 a la toxicomania o de intervenci6 en serveis mol j-

més espec1fics com el cas de les presons. o d'altres 

serveis molt més preventius com els casals, les colónic;; , 
i el lleure en general dels nens i adolescents. 
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4.- L'ESCQLA--Q'EDUCADORS ESPECIALITZATS QUE PROPOSEM 

L'aven9 en la consideraci6 professional de l'Edu

cador Especlalitzat és fruit d'una confluencia de con

clusions que des de camps diversos de la ciencia 

(Psicologia, Socials, Medicina) han vingut a il.lumi

nar la importancia de la relaci6 educativa en la vi

da quotidiana. 

Perb aquesta es una professi6 jave, de. diffcil 

encas"ellament, amb maltes i riques facetes difícil

rnent reduible al m6n de les Institucions tancades i. 

amb en:t.rades en espais flns ara reser·vats¡ 

la sanitat, la cultura ... 

l'eseola, 

D'aquf que la formaci6 d'aquests professionals 

plantegi .seriasas problelLles, tant per ra6 de les cien

cies que inspiren la professi6 Corn per la diversitat 

de sortides en aquest rnoments i previsibles en el fu-. . 
tur. Aquestes dificultats, pera, han d'estimular so-

lucions creatives. 

L1Escola d 1 Educadors especialitzats tindra, dones, 

corn a primera exigencia la·de fornir una solida for

maci6 comú O basica tot i perrnetent una diversificació 

de les sortides professionals que la realitat social 

demanda, absolutament oberta cap a les noves realitats. 

L 1 Escola d'Educadors Especialitzats haura igualment 

d'atendre tant la farmacio,en ordre a una capacitació 

professional, coro el reciclatge dels Educadors que 

exerceixen sense formaci6 adequada, com aspectes de . . 

recerca pura o aplicada per la via deIs seminaris o 

deIs grups d ' especialitzaci6. 
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1 encara es preveu que haur¿ de cercar sol.lucions 

molt creatives tant en ordre a compartir espals de for

maci6 amb al tres professlonals¡( psicOlegs r mestres, 

monitors de lleure) per necessitat de tenir llenguat_ 

ge i instruments de treball comuns i facilitar el fu

tur treball interprofessionals en el que l'Educador 

Especialitzat s'haur¿ d'integrar, corn en ordre a es

tablir espais de forrnaci6 propis que incitin l'interés 

d'altres professionals,donat que l'Educador Especia

litzat pot servir d'introductor a noves iniciatives 

per ra6 de la seva presencia en lIDes d'avanguarda 

de la intervenci6 social. 

PROPOSEM, dones, en concret una Escola d'Educadors 

Especialitzats que respongui a les següents caracte

rístiques: 

- Un espai de FORMACIO r RECICLATGE i RECERCA no 

_ solament en l'ambit estricte de l'educaci6 es

pecial sinoobert i conjuntament amb altres 

professionals vinculats al camp social, educa

tiu i cultural. 

L'ESCOLA, tot i partir d'una iniciativa priva

da, té voluntat de convertir-se en ESCOLA PU

BLICA, plural i oberta. Mantindra davant l'ad

mínistraci6 llexigencia del reconeíxement d'unes 

titulacions especifiques i del propi status pro

fessional. 

L'ESCOLA vol definir-se per la seva voluntat 

d'intégraci6 en la realitat social de les Corr.ar-
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ques de Girana amb les seves Institucions, col.lec

tius i entitats juntament amb les quals vol consti

tuir-se i desenvolupar-se. 

- L'ESCOLA D'EDUCADORS ESPECIALITZATS vol arribar a ser 

un punt de refer~ncia obligat en la reflexi6 i inves

tigaci6 de les realitats que atenen els professionals 

delz camps,social, educatiu, cultural i socio-sanitario 

Girana, desembre 1985 


