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Resum : El treball que s’exposa a continuació sorgeix de l’experiència acadèmica i professional 

d’una estudiant del grau d’Educació Social i es basa en el llibre  Sabers i Sentits de l’Educació 

Social d’Anna Gómez. El treball pretén visibilitzar, per una banda, el conflicte intern entre l’ètica 

i les directrius que tenim les professionals abans d’intervenir i, per l’altra, el contrast entre 

l’imaginari social i la crua realitat de l’ofici que constaten les estudiants quan s’incorporen al 

món laboral. Finalment, també es vol mostrar la contradicció entre teoria i praxi a través de les 

veus d’algunes professores del grau d’Educació Social de l’UVic. La informació s’ha obtingut a 

través del buidatge d’un qüestionari que es va passar a totes les alumnes del grau, així com a 

través d’entrevistes a algunes estudiants i  professionals del mateix grau. Aquests materials, a 

part de ser una eina per recollir dades, també han servit per visibilitzar  les diverses llums i 

ombres que envolten el nostre ofici. Aquesta recerca, doncs, vol ser també un mitjà de 

sensibilització i de lluita que ens permeti posicionar-nos perquè l’ordre dominant instaurat deixi 

de ser la fita on pertànyer i així fer possible la construcció d’una estructura social més humana. 

Paraules clau: Discursos, sabers, imaginari social, patriarcat, ofici, veus i l’ordre dominant. 

Abstract : The present project emerges from both academical and professional experience of 

a Social Education student and its starting point was the lecture of Sabers i Sentits de l’Educació 

Social, by Anna Gómez. Our aim is to raise awareness towards two aspects of our profession: on 

one hand, the internal conflict between ethics and guidelines that many social educators 

experience  when it comes to making an intervention and, on the other hand, the gap between 

the social conception of our profession and the job reality that most students have to face once 

they enter the labour market. Finally, this project shows the contradictions between theory and 

practice through the voices of some lecturers at the Social Education degree at the UVic. The 

information has been gathered firstly through the results of a survey, which was conducted 

among all students at the degree, and also by interviewing some members of our educational 

community. We hope that these materials can help to draw attention to the lights and shades 

surrounding our job, as this research aims to be an empowering tool to take a stand against the 

ruling order and achieve a more human social structure.   

Keywords: discourse, knowledge, social conception, patriarchy, profession, voices, ruling 

order. 
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1. Introducció i justificació 

El treball que teniu a les mans ha estat concebut amb l’objectiu de donar veu a alguns discursos 

que han estat silenciats en l’àmbit de l’Educació Social i ho fa a partir de la dicotomia entre 

l’imaginari social de la professió i la seva posada en pràctica. A més, reivindica aquells 

aprenentatges no formals però imprescindibles a l’hora d’exercir l’ofici i difícils d’adquirir en un 

marc acadèmic. Tot això amb una mirada ampla que cerca la complementarietat entre els sabers 

i els sentits. 

Per altra banda, aquesta recerca pretén fugir dels discursos de l’educació social, com els 

anomena Anna Gómez, tot referint-se als discursos teòrics dominants durant la formació 

acadèmica de les educadores socials, que disten força de la pràctica sòlida.  Per tal d’evitar-los i 

conèixer de primera mà com es concep l’ofici des del punt de vista d’una estudiant universitària, 

es va demanar a algunes companyes de classe que responguessin un qüestionari on s’havien de 

posicionar com a professionals d’un CRAE en diverses situacions quotidianes i decidir com 

actuarien: farien allò que senten o allò que han après que s’ha de fer? 

En aquesta investigació hi descobrireu un món d’idees: s’hi parla de patriarcat i de feminisme; 

de capitalisme i de l’Estat del Benestar; del naixement de la l’Educació Social fins a la situació 

actual de les professionals que l’exerceixen. Els referents teòrics que han acompanyat la recerca 

van des de Virginie Despentes a Anna Gabriel, passant per Jordi Planella, Paulo Freire, Silvia 

Federici i Anna Gómez, a qui ja hem esmentat anteriorment. Totes elles han deixat petja en 

aquest document i en qui l’escriu, tant en l'àmbit teòric com en el professional. 

El treball està enfocat des del punt de vista d'una educadora en un CRAE, així doncs quan es 

parla/quan parlem de les estudiants, no ens hi incloem malgrat pertànyer al col·lectiu. La veu de 

l’autora serà més present durant les conclusions i l’anàlisi, ja que és des del lloc on dialogaré 

amb les referents i les dades recollides des de les reflexions com a educadora social. 
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2. Objectius 

Objectius generals: 

- Conèixer els sabers de l’educadora social a través del llibre Sabers i Sentits de 

l’educadora social de l’Anna Gómez. 

- Investigar quin és l’imaginari social de les estudiants i de les professores d’aquestes 

estudiants del Grau d’Educació Social de l’UVic. 

- Reconèixer els discursos de l’Educació Social. 

- Aprendre l’evolució de la professió. 

Objectius específics: 

- Detectar quins són els sabers de les alumnes del Grau d’Educació Social de l’UVic. 

- Conèixer els imaginaris socials de les alumnes i de les professores del Grau de l’UVic. 

- Descobrir noves referents teòriques dones. 

- Prendre consciència de la realitat sempre contrastada amb la teoria. 
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Escric d'entre les lletges, per a les lletges, les velles, les camioneres, les 

frígides, les mal follades, les infollables, les histèriques, les tarades, per a 

totes les excloses del gran mercat de la tia bona. I començo per aquí perquè 

quedi clar: no em disculpo per res, no he vingut a queixar-me. No em 

canviaria per ningú, perquè ser la Virginie Despentes em sembla que és més 

interessant que cap altra ocupació. 

-Virginie Despentes Teoria King Kong- 

 

 

 

Il·lustració 1 Ni oprimides pel Patriarcat ni explotades pel Capitalisme 
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3. Marc teòric 

3.1. El Patriarcat 

La veu de Virginia Despentes és la d’una dona que no està disposada a permetre que ningú (i 

menys els qui defensen el patriarcat, homes i dones) li digui què és el què ha de fer i com ho ha 

de fer, i que està convençuda que el feminisme és una revolució, no un reordenament de 

consignes de màrqueting, no una promoció vaga de la fel·lació o de l’intercanvi de parelles, no 

es tracta només de millorar els nivells salarials. El feminisme és una aventura col·lectiva, per a 

les dones, per als homes, i per als altres. Una revolució que està en marxa. Una manera de veure 

el món, una tria. No es tracta d’oposar els petits avantatges de les dones als petits privilegis dels 

homes, sinó de fotre-ho tot enlaire. 

I equiparo aquesta lluita en contra el Patriarcat com la mateixa lluita de l’educadora social per 

millorar les condicions laborals. 

La veu de la Virginia Despentes és fresca i àgil, no hi ha toxicitat i si que hi ha retrets cap a la 

societat, no només una meitat de la població sinó a tota. Les seves paraules generadores de 

canvi i revolució manifesten la crua realitat que vivim les dones. 

En tots els llocs del món i des de sempre s’exerceix una violència sistemàtica sobre la meitat de 

la població, les dones. Des de fa unes dècades aquesta meitat de la població ha optat per unir 

esforços i visibilitzar aquesta violència social, cultural, física i estructural que el seu col·lectiu 

pateix, amb l’objectiu de comprendre, analitzar i trobar solucions a l’origen d’aquesta opressió. 

La majoria de les dones som les responsables de compaginar les cures i les tasques domèstiques 

amb una jornada laboral fora de casa. A Espanya el 42% de les dones inactives d’entre 20-64 

anys es dediquen a les tasques de les cures (els homes un 5,1%). 

Sílvia Federici ens explica en una entrevista a La Directa com afecta la crisi de cures, de la 

reproducció. Té molts aspectes diferents i punts connectats. En les últimes quatre dècades, amb 

l’onada d’expansió neoliberal del capitalisme, gairebé tots els estats han retallat els serveis més 

essencials per a la reproducció. En el moment mateix en què la majoria de les dones, a escala 

global, són obligades a sortir de casa i treballar fora, en el treball domèstic i de cures no hi ha 

serveis estatals dels quals dependre. El treball s’ha precaritzat, els salaris són més baixos, falten 

recursos econòmics. Una crisi molt forta de la reproducció és aquesta manca de recursos i de 

serveis, de suports des dels estats, i també la sortida de les dones per treballar fora de la llar 

durant gran part del dia i la setmana. Moltíssima sortida migratòria crea un buit de cures i 
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reproductiu, que no ha estat compensat. L’Estat et diu: recorre al mercat. Significa que empris 

una altra persona o paguis serveis privats. En molts casos, les dones tenen feines molt mal 

pagades. Llavors què passa? Que es treballa i es treballa i després la gran majoria del seu guany 

se’n va a pagar les cures. 

I és clar que no podem oblidar l’Estat completament, perquè no tenim la capacitat de 

reemplaçar-lo immediatament. El que importa és oposar-se a la mirada de: Ah, l’Estat ens 

cuidarà. L’Estat ha monopolitzat gran part de la riquesa natural i de la que s’ha produït. Però es 

poden crear formes d’organització des de baix. Ara mateix, no es tracta d’Estat o no Estat. Cal 

organitzar una visió del comú que necessàriament ha de negociar amb i enfrontar-se a l’Estat, 

perquè en el futur no en vol dependre.  

(...) És una crisi general produïda per un sistema social que veritablement sempre posa el lucre 

al centre, al contrari de les que volem posar la vida al centre (veure annexes 8.1.1). 

L’ordre simbòlic dominant justament ens explica que els privilegis que tenen uns en queden 

exclosos uns altres; que formar part de l’ordre simbòlic dominant vol dir tenir privilegis; que no 

formar part vol dir que se’t pot vulnerar, que se’t pot menysprear,... Té característiques no 

innates com el poder adquisitiu tanmateix li pertanyen característiques com el color de la pell i 

que per més que t’operis com el Michael Jackson segueixes estan fora del rovell de l’ou. Aquesta 

jerarquització expulsa a les dones majoritàriament, les que s’hi poden quedar serien totes 

aquelles amb aquestes característiques: L'ideal de dona blanca, seductora però no puta, ben 

casada però no anul·lada, treballadora però que no ha tingut gaire èxit per no eclipsar el seu 

marit, prima però no obsessionada amb el menjar, que es mantingui jove per sempre sense 

deixar-se desfigurar per la cirurgia estètica, mare realitzada però no acaparada pels bolquers o 

els deures d'escola, bona mestressa de casa però no minyona tradicional, culta però menys que 

un home, aquesta dona blanca feliç que ens plantifiquen tota l'estona davant els nassos, aquella 

a qui hauríem de fer l'esforç d'assemblar-nos, a part que té una pinta de matar-s'hi molt per no 

gran cosa, de tota manera no me l'he trobada mai, enlloc. Estic convençuda que no existeix. 

Aquest ideal és l’imaginari social de la dona. És un imaginari que no contempla els sentiments 

de la dona i dona per fet que aquesta es reproduirà.  Històricament el patriarcat és anterior al 

capitalisme.  
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3.2. El Capitalisme 

Pesa la llosa de l'atur, dels desnonaments, de les retallades. Hem vingut a lluitar, 

reivindicant la ruptura amb el capitalisme i amb el patriarcat, no hi ha cap 

capitalisme amable, ja que mercadeja amb tot. El capitalisme “és tan pervers” que 

“Ens domestica tant que fins i tot 

trobem normal que estiguem posant 

diners públics a l’escola d'elit de l'Opus 

Dei. -Anna Gabriel- 

Anna Gabriel, ens parla de la comunitat, de 

les persones i dels problemes socials que hi 

ha cada dia com són els desnonaments, les 

retallades i l’atur. El capitalisme no és amable 

amb les persones perquè el seu motor és 

l’afany de lucre. És un sistema incapaç de 

respectar els límits humans, ecològics i ètics. 

L’autora fa visible l’actitud del govern que 

aconsegueix les coses a través de trampes i es 

percep el nivell de perversió que poden arribar a tenir els simpatitzants d’aquest sistema 

dipositant diners públics en escoles elitistes i fundades per l’església. Ens fa veure que tot i no 

formar part de la humanitat que es beneficia, a més a més, som tan solidàries que invertim en 

les seves escoles. Aquestes són espais on l’educació és sexista amb valors eclesiàstics i que per 

sort només se’n beneficien uns quants.  

El capitalisme és un sistema que té la necessitat permanent de creixement. És un sistema 

depredador que destrueix tot el que es troba al seu pas sense tenir en compte el grau de 

contaminació i destrucció de la natura. Pretén devastar el terreny per convertir-lo en 

abundància material per la necessitat humana. Tal i com diu David Fernández en una entrevista 

a la revista digital Crítica juntament amb Yayo Herrero sobre “Capitalisme i Patriarcat és un bon 

binomi criminal” ens explica que el capitalisme no li importen les fronteres, es pretén aplicar el 

mateix sistema als països nòrdics, a Colòmbia i a Estats Units.  
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En un article d’opinió publicat a La Directa amb Xavier García  (Membre del Seminari d’Economia 

Crítica Taifa) relata un article titulat No és la humanitat, és el capitalisme estúpid! on es fa una 

crítica i crida que la mirada ha de ser des de l’economia crítica i feminista.  

Afirma que el capitalisme és incompatible amb el ple desenvolupament de la vida, el creixement 

del capital es porta a terme sense tenir en compte el progrés d’aquesta. Aquest sistema doncs 

no facilita portar a terme l’objectiu que totes les persones puguin gaudir d’una vida digne ja que 

són aquestes les que estan excloses de les oportunitats dins del mercat del capitalisme. L’ordre 

simbòlic dominant governa per sobre i et jutja i et sentencia a formar part d’un col·lectiu fins 

que no aconsegueixis reunir els privilegis dels que formen l’ordre simbòlic dominant. La pressió 

del treball assalariat impedeix que puguem destinar la major part dels nostres recursos i esforços 

a les tasques de cures. 

Ens ajuda a entendre que totes aquestes batalles no han de ser independents sinó que han de 

ser col·lectives per tal de que la lluita de classes entengui les necessitats de les dones com a una 

lluita prioritària, no parcial, ni secundària. D’una manera transversal, que afecta molts aspectes 

de la vida que no es redueixen a la realitat pròxima de les dones i a reivindicacions concretes. 

En definitiva cal entendre el feminisme com a antítesis al capitalisme; i evidentment que ens cal 

reivindicar la fi de la bretxa salarial, però també cal reivindicar que són els homes, de la classe 

que siguin, qui ens han de deixar de violar i agredir.  
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L’Estat del Benestar (EB) és l’intent de conciliar l’irreconciliable: generar condicions de vida 

dignes en el marc del capitalisme, esbiaixant el conflicte capital-vida. El EB és una excepció 

històrica, irrecuperable tal com el vam conèixer. Però, a més, aquesta recuperació no és 

desitjable, doncs el EB allí on va existir es va basar en l’expoli dels països del Sud, en la 

destrucció de la naturalesa i en el treball no remunerat de les dones. A pesar d’aquestes 

deficiències estructurals, la defensa del públic és una cosa urgent, no com una idealització del 

passat sinó com un caminar cap a un altre lloc diferent, on aconseguim que la vida de totes i 

tots sigui el que estigui en el centre. 

Amaia Pérez Orozco 
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3.3.  L’Estat del Benestar 

En el context posterior a la Segona Guerra Mundial (1939-1945) ens trobem amb una Europa 

arrasada i fraccionada en dos eixos 

• Una Europa del nord i una Europa occidental amb democràcies de perfil liberal. 

• Una Europa oriental sota l’òrbita de  

la Unió Soviètica, amb règims comunistes i marcadament totalitaris.  

La necessària tasca de la reconstrucció d’Europa, la presència amenaçant del bloc soviètic i la 

força de partits polítics afins en els mateixos països de l’Europa occidental van provocar un 

seguit de transformacions polítiques. 

Cada cop en més àmbits, els estats d’Europa occidental s’encarregaren d’oferir a la ciutadania 

accés a serveis de salut i d’educació, a portar a terme polítiques d’habitatge i a oferir diverses 

prestacions econòmiques. Va ser així, i fruit de les negociacions polítiques realitzades sota la 

presència amenaçant d’expansió del bloc de l’Est, com es van anar consolidant en els 

ordenaments jurídics el que coneixem com a Estat del Benestar. 

Els serveis socials a causa de la seva naturalesa, requereixen un tractament específic. Aquests 

serveis són fonamentals per garantir el benestar de les persones. Al llarg del temps, als països 

desenvolupats han passat de ser un motiu de reivindicació a construir un dret de la ciutadania i 

formen el denominat Estat del Benestar. 

L’estat del Benestar es caracteritza per un conjunt de polítiques públiques, dissenyades i 

aplicades per l’Estat, consistents en la implementació d’una sèrie de serveis socials amb caràcter 

universal. Per exemple la sanitat, l’educació i els subsidis de malaltia, diversitats funcionals, atur 

i jubilació. Aquests serveis tenen la finalitat de garantir unes condicions de vida adequades per 

al conjunt de la població i evitar que les persones quedin desemparades en determinades 

circumstàncies. 

Els Serveis Socials es financen mitjançant les cotitzacions a la Seguretat Social i els impostos que 

paga la ciutadania. L’Estat n’assumeix les despeses i en realitza la gestió, ja sigui directament o 

a través d’entitats privades però finançades amb diners públics. 

L’Estat del Benestar garanteix un accés més democràtic als recursos de què disposa una societat. 

A més, garanteix la pau social ja que inverteix en reduir les desigualtats entre les persones i 
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també disminueixen els conflictes entre els sectors socials més desafavorits i els que gaudeixen 

de molts recursos. 

L’Estat esdevé el responsable d’aquests drets, procurant que aquelles persones que per si soles 

no puguin assolir determinades quotes de benestar ni desenvolupament personal puguin fer-ho 

beneficiant-se de la seva acció subsidiària. 

A diferència de l’assistència social, els estats del benestar estableixen mecanismes per garantir 

l’accés a determinats serveis o l’exercici de determinats drets d’una forma universal, 

considerant-se ells mateixos els responsables últims de proveir dels recursos necessaris perquè 

l’exercici d’aquests drets i l’assoliment d’aquests mínims de benestar siguin possibles per a totes 

les ciutadanes. 

Les figures professionals aniran perfilant-se i començaran a establir formacions específiques per 

adaptar un seguit de professions vinculades a l’atenció de les persones i a les característiques 

pròpies de l’acció social, formacions que amb el temps acabaran esdevenint titulacions 

específiques com és la de l’educadora social, amb un caràcter assistencial on l’església hi té un 

paper fonamental pel seu creixement. 

Aquesta tendència cap a la professionalització és comuna a tots els països, tot i que novament 

es poden advertir diversos ritmes i algunes tendències específiques a cadascun d’ells. Si 

considerem el marc europeu cal destacar sobretot el paper pioner de França o el Regne Unit 

Malgrat que l’Estat del Benestar aparentment tingui unes polítiques públiques i això acompanya 

a uns drets universals en alguns àmbits, en David Fernández ens brinda una mirada actualitzada 

de l’Estat del Benestar i els interessos que s’hi amaguen (o no) darrera d’ell per tal de crear una 

societat classista: 

Les mobilitzacions dels 70 van suposar la cristal·lització de la classe obrera com a subjecte 

políticament actiu capaç d’abastar un ampli espectre social, desbordant els límits del proletariat 

urbà per incloure a universitaris i professionals de classe mitjana. El moviment obrer va ser un 

motor de radicalització democràtica per a altres subjectes, des de dones a ecologistes, passant 

per presos i marginats. Un projecte polític que va generar òrgans de democràcia social com les 

assemblees veïnals, capaces de governar i produir territori, i les lluites del qual (pels ambulatoris, 

per les escoles, i per punts altres serveis) estan en l’embrió de l’Estat del Benestar. 

No obstant això, la desarticulació del moviment va donar pas a la idea d’una societat de classes 

mitjanes, basada en el sorgiment de nous grups professionals vinculats als serveis. Al voltant 
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d’aquesta ficció es va desenvolupar la nova democràcia liberal i un singular Estat del Benestar 

(sistema dual en l’accés sanitari/educatiu, propietat de l’habitatge com a element central per a 

la reproducció social) així com un model econòmic fortament basat en l’acumulació immobiliari-

financera, capaç de garantir estabilitat política per als interessos oligàrquics. Fins a la crisi de 

2007-08. L’esclat de la bombolla va anunciar també la fallida d’un ampli ventall social ja en llarga 

decadència, sobre el qual es recolzava la ideologia de la societat de classes mitjanes. 
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3.4.  L’origen de l’Educació Social 

Com hem observat anteriorment la consolidació de l’Estat del Benestar fa indispensable la 

creació d’un perfil professional. El procés de professionalització es porta terme als països 

d’Europa d’una manera progressiva atenent a les seves particularitats tenint en compte els 

diferents contextos als que s’exposen. La creació de perfils professionals va aparèixer en 

diversos països: A França l’Animadora Sociocultural, al Regne Unit Social Worker i a Espanya 

l’Educadora Social.  

Tenint en compte les particularitats dels perfils professionals, tots ells comparteixen els 

compromisos socials que contemplen els Estats del Benestar.  

La figura amb el nom d’educadora especialitzada neix a França el 1947. Aquell mateix any es va 

fundar l’ANEJI (Associació Nacional d’Educadors de Joves Inadaptats). La finalitat d’aquesta 

fundació va ser donar resposta a alguns dels conflictes derivats de la Segona Guerra Mundial, la 

industrialització i molts dels tancaments de les cases paternals. L’expansió de l’ANEJI va ser a 

nivell internacional a països com Bèlgica, Alemanya, Holanda, Itàlia, Estats Units i Canadà. 

Més tard, al 1951 es va fundar l’Associació Internacional de Joves Inadaptats (AIEJI) que 

actualment la coneixem com l’Associació Internacional de l’Educador Social a Espanya. 

L’evolució d’aquest moviment va portar a fusionar-se amb el Moviment d’Acció Educativa 

Especialitzada (MAES) i des d’aquí va sorgir una formació per educadores especialitzades on es 

pretén fer un reconeixement a la professió especialitzada amb la intervenció de joves 

inadaptades, discapacitats psíquics i adults marginats. 

L’educació social com a professió 

Definició del Diccionari de l’institut d’Estudis Catalans amb el terme de professió és: L’activitat 

permanent, que requereix un títol, que serveix com un mitjà de vida i que, a més, determina 

l'ingrés en un grup professional determinat.  

Espanya durant els anys 60 i 70 va patir una crisi ja que molta de la població va haver de marxar 

lluny per la guerra; moltes d’elles també van abandonar el camp per viure a les ciutats. Aquests 

moviments van ser promoguts pels conflictes socials i polítics de la dictadura que vivia el país en 

aquell moment. Aquesta va perjudicar a un sector molt gran de població fent evidents molts 

contextos de marginació i va perpetuar la inadaptació social, un elevat nombre d’analfabetisme, 

delinqüència juvenil i alguns problemes de convivència que culminaven un ambient comunitari 

alarmant.  
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Un cop finalitzada la dictadura van aparèixer uns moviments cap als anys 80 que ens apropaven 

cap a un Estat del Benestar; aquí es va originar la creació de la figura de l’Educadora Social 

seguint les bases del Centre de Formació d’Educadors Socials Especialitzats (C.F.E.E.B), 

originàriament de Barcelona al 1969 seguint el model francès d’aquell moment. Neix de les 

necessitats de l’època per a què hi hagi una major cohesió en la societat, i és per això que busca 

la integració dels sectors més desfavorits, fer processos de socialització, transmetre normes i 

valors a la població i, amb això, poder minimitzar els conflictes i problemes socials.  

La figura de l’educadora social a Espanya ve de tres ocupacions que eren:  

• L’educadora especialitzada. 

• Les animadores socioculturals. 

• Educadores d’adults. 

Més endavant els camps d’actuació de l’educadora social han anat evolucionant fins a arribar a 

l’actualitat, moment en el qual van sorgint nous contextos degut a l’adaptació de l’Educadora 

social a les noves realitats i a com aquesta s’adapta segons les necessitats de l’entorn. 

Així doncs, va arribar el moment de fer d’aquesta figura una professional amb una titulació 

reglada d’estudis superiors, i és quan al 1991 apareix el Reial decret 1420/1991 de 30 d’agost 

que estableix les directrius generals per obtenir el títol oficial de Diplomada en Educació Social. 

Aquest, recull que la formació anirà orientada en els camps de l’educació no formal, educació 

d’adults, inserció social de persones inadaptades i minusvàlides, així com en l’acció 

socioeducativa (BOE, 1991). Cal destacar també que es va canviar el nom d’educadores 

especialitzades pel nom d’Educadores socials. Així mateix, a aquelles professionals que estaven 

exercint com a educadores, sense estar encara reconeguda la professió, un cop que es va regular 

se’ls va permetre fer el que s’anomena habilitació, que no és més que acreditar que aquelles 

persones que estaven treballant, tenint una altra formació o no, com a educadores perquè 

poguessin seguir exercint.  

Des de la Unió Europea es va plantejar unificar els ensenyaments superiors per crear una 

homogeneïtzació en aquests i crear una relació més propera al mercat laboral relacionat. Això 

és un dels detonants de la reforma de Bolonya, és a dir, la creació de l’Espai Europeu de 

l’Educació Superior (EEES). Un dels objectius de Bolonya era que al 2010 els països compromesos 

estableixin ja els estudis superiors amb el nom de Graus, màsters i doctorats amb plans docents 

flexibles que permetin fer modificacions més fàcilment. Així mateix, aquests plans docents han 

d’incloure competències relacionades amb el món laboral. Aquestes han de ser adquirides per 
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les estudiants i seran avaluades per veure si les estudiants són capaços de demostrar que les 

coneixen, les comprenen i la seva finalitat.  
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3.5. L’ofici de l’Educació Social 

Definició del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: una de les accepcions d’ofici és Professió 

d'una art manual. L'ofici de mestre d'aixa. L'ofici de flequer. L'ofici de lampista. 

Va en la línia de caminar al costat d’algú cap a un objectiu que normalment gira al voltant de 

l’autonomia personal, on la pròpia persona és el protagonista del seu procés. L’educador/a ha 

de posicionar-se al costat de l’altre, mai per sobre ni endavant, si no al costat i sent conscient de 

la realitat de la persona. 

Jordi Planella (2003) 

El concepte d’Educació Social ha estat definit de forma àmplia en la literatura educativa segons 

quin sigui el posicionament de qui el defineix, i, per tant, es poden trobar diferents maneres de 

concebre’l i entendre’l. A continuació s’exposarà un recull de definicions que ens ajudaran a fer-

nos una idea o aproximació més clara al terme. 

Ja ho diu Petrus (1997) que les bases teòriques sobre l’educació social no són encara del tot 

clares i el concepte, o la seva definició, és veu condicionat per la seva història, tot i que es té clar 

que la seva intervenció és en el camp sociocomunitari. Amb això podem fer-nos una idea que 

no hi haurà una única definició del terme, si no aproximacions de diferents autors que en parlen 

al respecte. Tot i així, el seu enfocament, independentment de qui ho exposi, sempre tindrà com 

a característic el seu àmbit social i el seu caràcter pedagògic.  

L’educadora social és segons Petrus todo aquel que tiene capacidad o cualidad de educar, es 

decir, dispone de capacidad o energía para formar o educar al ser humano, a través de acciones 

o procesos conscientes o inconscientes. (1997, p.26-27). És a dir, l’educador/a ha de ser ja una 

persona amb unes capacitats o qualitats per educar a l’altre mitjançant unes accions.  

Sáez Carreras (1993, 183) afegeix també que [...] el educador social es un profesional que 

interviene y es protagonista de la acción social conducente a modificar determinadas situaciones 

personales y sociales a través de estrategias educatives. 

Aquestes intervencions tenen a veure amb una metodologia i es fan a través de 

l’acompanyament, que segons Planella (2003) va en la línia de caminar al costat d’algú cap a un 

objectiu que normalment gira al voltant de l’autonomia personal, on la pròpia persona és el 

protagonista del seu procés. L’educador/a ha de posicionar-se al costat de l’altre, mai per sobre 

ni endavant, si no al costat i sent conscient de la realitat de la persona. De la relació educativa 
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que establim amb l’altra Esteve (2009) parla de la relació intersubjectiva on les dues persones 

estan al mateix nivell i cap de les dues intenta influir en l’altre, es respecta la llibertat de l’altre, 

l’autodeterminació i el poder d’escollir. És per això que una de les funcions de l’educador/a és 

aconseguir que l’altre es faci a si mateix. Per això hem d’entendre la metodologia de 

l’acompanyament com a la manera de posar en moviment dispositius per atendre a persones 

que tenen dificultats per gestionar els seus processos de canvi, facilitar-los possibilitats de 

formar o tornar a ser part de la societat per poder recuperar la seva autonomia. 

Una de les categoritzacions on em col.loco és en l’ofici de l’educadora social. Aquesta em permet 

desenvolupar unes característiques i unes habilitats on es contempla la dimensió total de la 

persona. A diferencia de la professió que m’encamina cap a la vessant de la meritocràcia d’on 

pretenc allunyar-me’n en la meva acció d’estar al món.  
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3.6. Els sabers 

Poca broma: aquí no s’hi val a marejar la perdiu, dir quatre vaguetats i 

autocomplaure’ns amb les frases harmonioses que puguem arribar a dir. 

Això va de veritat!        (Anna Gómez Mundó 2012) 

Entrem ja dins l’acompanyament en les accions educatives que portem a terme; ens trobem en 

un seguit de sabers fonamentals a l’hora d’estar al món, tot i així,  Anna Gómez l’autora del llibre 

Sabers i Sentits de l’Educació Social  destaca tres sabers que aglutinen la dimensió total de la 

persona: el saber pensar, el saber acompanyar i el saber sostenir. 

Són tres sabers que com bé he dit, donen resposta a tota la dimensió de la persona, és a dir, no 

van per separat, no els categoritzem. S’enllacen l’un amb l’altre. 

És un  relat de diferents converses amb tres educadores; amb cadascuna d’elles hi té una relació 

de llenguatge i humilitat; i amb cadascuna d’elles recull els diferents sabers que es presenten 

durant les converses. Aquest és el fil conductor: la relació i els sabers. 

En aquesta recerca ha estat el full de ruta aquest llibre i els tres sabers. També m’acompanya 

molt d’aprop El perfume de la maestra ja que rellegir-me algun fragment m’ajuda a apropar-me 

a la mirada que busco, a destil·lar el concepte. És una mena de clímax que no l’aconsegueixo en 

qualsevol moment, és quan per fi les teves paraules diuen allò que penses i sents. I no penso 

que es tracti de concentració ni d’intel·lecte, sinó d’actitud, de voluntat, d’estar al món d’una 

altra manera.  

Una manera de fer visible un sentiment, un fet o una idea és precisament dient-lo, posant-hi 

paraules, pràctica que exigeix una identificació i coneixement previ d’aquest sentiment, fet o 

idea. Com diu Canimas: Quan posem nom, alcem les coses. Heidegger diria que les paraules 

obren la clariana en la qual ens és possible pensar i actuar. Per tant, si no tenim algunes paraules, 

hi ha coses que no les podem pensar (Relats, 2009;91). 

És des d’aquest estat de consciència que van escriure els dos llibres, reflexionant, donant-li una 

altra volta al concepte que aconsegueixes estar d’una altra manera al món. És a dir, no 

conformar-nos amb les paraules i sabers que ens venen donats ja que aquests són ideats per 

d’altres persones; busquen la paraula generadora de les persones. S’escapen de com s’ha 

explicat el món fins ara. 
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El perfume de la maestra ens explica que les dones més que els homes, han demostrat 

històricament el desig d’establir una relació vital amb les coses que fan i amb el saber què reben. 

Hi ha una crítica implícita a la civilització de la tècnica i la ciència civilitzades que promouen 

sabers independents i separats del viure en comunitat. Aquí doncs es proposa un canvi, un saber 

que entoma l’experiència amb la pràctica, anar cap a un nou paradigma. 

Retornant als sabers destacats vull remarcar què signifiquen per l’autora cadascú d’ells: 

Saber acompanyar: vincle, confiança i distància en la relació. 

És alhora sentit i saber: sentit de l’ofici i saber de l’ofici. El verb és transitiu algú o alguna cosa és 

acompanyada. El predicat s’allarga amb els seus complements de manera, de lloc i de temps. 

“La cura dels detalls és una pràctica compartida per totes les educadores que hem compartit 

experiències dins d’aquest llibre. És una pràctica que sorgeix de dins, més enllà de requeriments 

externs, i respon a una manera de ser i d’estar en relació amb l’altre i amb una mateixa. Això és, 

una forma de relació, una estètica de tracte, que connecta el dins i el fora de les pràctiques 

educatives”(p.81). 

Aquesta cura dels detalls transportat a la lectura de El Perfume de la maestra és quan el Pedrito 

el protagonista del llibre li regala a la seva mestra una polsera i un perfum que ja estava encetat, 

(feia uns mesos que la seva mare havia mort) la mestra es va posar el perfum i el Pedrito li va dir 

Hoy usted huele como mi mama (veure annex 8.3) 

Gràcies al vincle que és aquella relació amb l’altra; la confiança que permet i que respecta a 

l’altra; i la distància en la relació que ajuda a tenir una prisma diferent que de més aprop; donen 

sentit al saber acompanyar tenint en compte les dimensions de la persona i encaminant l’acció 

socioeducativa cap a una pràctica lenta i digna. 

Saber pensar: Actuar, retirar-se, decidir. 

L’autora del llibre Sabers i Sentits de l’Educació Social ens explica que el saber que la capacitat 

de pensar és en cada criatura humana desmunta la creença tan estesa de què només poden 

posseir-la les persones amb ments privilegiades o amb una certa maduresa intel·lectual. També 

a la universitat i als espais laborals circula un cert convenciment de què l’activitat de pensar no 

pot ser exigida a segons quins nivells o qualificacions professionals. La invitació al pensament no 

és una qüestió a escollir, sinó al contrari. L’abandó o menyspreu de la pràctica de pensament 
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són ingredients d’un procés de deshumanització que afecta no només la persona, sinó també 

les persones amb qui està en relació. 

En l’ofici de l’educadora social se sent sovint que hi hauria d’haver més praxi durant la carrera 

desprestigiant la base teòrica que aquesta ens ofereix. La pràctica doncs també té els matisos 

de la teoria. Per tal de poder fer accions educatives amb les educands ens cal tenir una base 

teòrica i sobretot de pensament i de reflexió. 

I va ser aquí, en aquest moment del llibre que vaig enamorar-me d’un tros de relat: El procés de 

revisió, qüestionament i obertura amb l’ajut de la curiositat i el dubte té alguna cosa a veure 

amb el fet d’abaixar la mirada o tal i com ho diu una educadora: escriure amb la mà esquerra.  

“Seguir la curiositat que se sent, la que fa travessar el temor de sortir d’allò conegut, de 

qüestionar i revisar des d’altres punts de vista els plantejaments, sabers i creences que hom 

té”(p.111). 

“Abaixar la mirada: a través d’escriure amb la mà esquerra. En moments en què ens sentim 

embalades i segures de nosaltres mateixes i satisfetes de com s’està treballant, contentes i 

valentes amb el què emprenem, ens hem de fer una advertència a nosaltres mateixes. Seiem i 

escrivim amb la mà contrària de la que escrivim. Quan escrivim, gairebé tenim mecanitzat del 

tot el moviment del canell, de manera  que fins i tot podem escriure mentre mantenim la mirada 

orientada cap un altre focus d’atenció, siguin les pàgines d’un llibre o el rostre d’una altra 

persona. L’escriptura és un territori de seguretat per tantes persones com jo que de sempre 

tenim el record de saber-ne. 

Escriure amb la mà esquerra em fa de mirall, em retorna una imatge de fa molts anys, de quan 

aprenia a fer allò que ara faig amb tota la naturalitat. El reflex del mirall em fa petita, em torna 

menuda en aquella edat en què cada aprenentatge era un esforç. Escriure amb la mà esquerra 

em recorda la fragilitat de cada criatura humana qui amb absència dels aprenentatges necessaris 

per a la supervivència de cada dia es posa en la diana de qui és insensible davant la seva fragilitat. 

Escriure amb la mà esquerra per abaixar la mirada. 

Davant les situacions amb dificultat sobretot en les que hi ha implicades persones, es dona un 

consell molt popular Fes-ho amb mà esquerra. Això requereix mà esquerra. Què ens diu 

l’expressió popular? Ressona com un saber molt similar als sabers que fins ara veig com 

necessaris i a la vegada no ensinistrables de la pràctica educativa.  
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La majoria de persones són dretanes. Serà que el saber fer amb la mà esquerra ve de la poca 

freqüència amb què es dona el cas de persones que saben escriure amb l’esquerra?”(p.111) . 

Saber ser humil. L’actitud humil, potser per la insistència a mantenir i reforçar la confiança amb 

un mateix i la de l’altre, per l’auge dels llibres d’autoajuda que insisteixen en la urgència 

d’augmentar l’autoestima. Destacar les qualitats arribant fins i tot a inflar els mèrits és una 

orientació a segur en el moment de redactar el currículum vitae. L’exhibició de coneixements 

rere un llistat de titulacions acadèmiques dona una sensació d’infal·libilitat a les tasques que el 

propietari pugui dur a terme en una futur. 

A vegades confonem la humilitat amb la feblesa i això fa que no ens endinsem a qüestionar-nos. 

Justament la humilitat d’escriure amb la mà esquerra fa que ens traslladem a un estadi on moltes 

de les persones amb les que treballem hi viuen permanentment. Podríem titular-ne empatia per 

tal d’aprendre a situar-nos a la pell de l’altra; malgrat existir aquesta paraula, aconseguir trobar 

una acció que et traslladi a la sensació és la finalitat a l’hora d’escollir les lectures. 

El saber pensar és un saber que fa de paraigües d’uns sabers fonamentals: el saber actuar amb 

delicadesa i paciència, el saber retirar-se en el moment del salt de l’altra i el saber decidir les 

accions educatives que vols que hi hagi pel camí. Tots coincideixen en situar la persona al centre.  

Saber sostenir: És just la interjecció amb els altres sabers. L’autora ens ho exemplifica molt bé 

quan ens diu que em va remetre a un no deixar caure, a quelcom sinònim a aquell suport que té 

com a finalitat aguantar alguna cosa de manera que s’eviti la seva precipitació pou avall. Quan 

de la imatge de l’objecte vaig traslladar-me a la imatge d’un individu, la solidesa del suport va 

difuminar-se. L’Anna Gómez ens ofereix una foto de com quedaria il·lustrat el gest del saber 

sostenir: De sobte vaig haver d’adaptar la imatge al imaginar-me a mi, braços estesos, aguantant 

tot el pes d’un cos. No podria pas. El no deixar caure hauria de prendre altres elements que els 

que en principi m’havien vingut a la ment. Va ser així com va començar a aparèixer-me la imatge 

d’una xarxa.  
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4. Metodologia 

Aquesta recerca pretén visibilitzar un dels diàlegs entre la teoria i la pràctica de l’educadora 

social.  

És una investigació quantitativa i qualitativa a través de qüestionaris passats a les alumnes del 

Grau d’Educació Social de la Uvic i també entrevistes a quatre de les alumnes de cada curs, a 

tres professores del grau i al rector de la UVIC-UCC. 

L’objectiu d’aquesta recerca és prendre consciència de les dificultats de l’ofici, de visibilitzar 

també els sabers que són els pilars fonamentals a l’hora d’estar-hi davant, conèixer els 

imaginaris socials de les companyes i un tema transversal que és determinant: l’impacte del 

gènere dins de l’ofici. 

Les investigacions poden fonamentar-se per diferents paradigmes segons l’aproximació que fem 

al coneixement i els instruments utilitzats per la recollida de dades. En aquest cas el paradigma 

que fonamenta aquesta investigació és el paradigma interpretatiu. El paradigma interpretatiu 

ens ajudarà a interpretar els fenòmens a partir de les múltiples perspectives. Les perspectives 

són les diferents veus de les estudiants del Grau d’Educació Social i de l’Uvic i algunes de les 

professores; una altra de les perspectives també és a partir de la lectura del llibre Sabers i Sentits 

de l’Educació Social així com la meva mirada com a educadora social en un CRAE.  

Així dons, la teoria no esdevindrà un sentit únic vers la pràctica, sinó que hi ha una fluïdesa 

bidireccional entre teoria i pràctica.  

La meva intenció és que mitjançant els resultats obtinguts de les dades recollides establir el 

diàleg entre el “què es diu”(teoria) i “el què es fa”(pràctica), treure a la superfície la discriminació 

per gènere i fer una exploració de les trajectòries de les alumnes que estudien Educació Social. 

 

4.1. Desenvolupament del treball de camp 

En aquesta primera fase de la recerca tenia clar que volia que les alumnes per uns moments 

durant el qüestionari es posicionessin com a educadores socials i sentissin les pors i a la vegada 

connectessin amb els sabers que necessitaran per encarar el seu futur com a educadores socials.   
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Primer de tot vaig seleccionar les persones a les qui volia anar dirigida la investigació. Les 

alumnes del Grau d’Educació Social de la UVic (els quatre cursos) i algunes professores. 

L’entrevista al rector ha vingut més endavant just en la transició del confinament. 

Per elaborar aquesta fase m’he llegit el llibre Sabers i Sentits de l’Educació Social de l’Anna 

Gómez. També vaig rellegir-me alguns fragments del llibre El perfume de la maestra (autora 

desconeguda). Amb aquests dos tresors podia fer els destil·lats dels aprenentatges i així crear 

també una classificació de sabers per l’acció socioeducativa. He optat per dedicar l’atenció a 

sabers que, des del meu punt de vista, són tan invisibles com fonamentals en el saber ser, fer i 

estar en l’educació; o el que és el mateix: el saber acompanyar, el saber pensar i el saber sostenir 

ens explica l’Anna Gómez als inicis del seu relat. 

Així que un cop identificats els tres sabers destacats per l’autora: saber acompanyar, saber 

pensar i el saber sostenir, vaig començar a fer el relat del meu diari de camp (veure annex 2). Un 

espai on un dia o dos a la setmana hi escrivia diferents accions viscudes al CRAE on treballo ja 

fos jo la protagonista o alguna de les meves companyes. 

I per últim he fet una recerca sobre la història de la professió de l’educadora social. Vaig ubicar 

el moment històric en l’eix cronològic observant doncs una clara influència de l’Estat del 

Benestar i he tingut la inquietud també de plasmar-ho al marc conceptual per tal de conèixer el 

context d’on surt la nostra professió i conèixer el moment històric que es vivia. 

4.2. Participants 

Les participants de la investigació són: 

- 88 alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t del Grau d’Educació Social de la UVic el curs 2019-2020.  

- Rosa Maria Guitart: Professora del Grau d’Educació Social de  la UVic. 

- Núria Simó: La tutora de la recerca i professora (pedagoga) del grau d’Educació Social 

de la UVic.  
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- Anna Gómez: l’autora del llibre Sabers i Sentits de l’Educació Social i coordinadora i 

professora del Grau d’Educació Social de la UVic. 

- Josep Maria Baños: El rector de la Facultat d’Educació de la UVic. 

He cercat aquestes alumnes per tal de facilitar l’accés a la recerca. A mi m’interessa conèixer les 

realitats a la Universitat de Vic, ara. Ampliar el camp d’investigació em complicava la logística i 

la comunicació amb les persones. Per tal d’obtenir la informació els hi he passat un qüestionari. 

A algunes de la companyes els hi he fet entrevistes per tal de profunditzar sobre alguns temes.  

A les professores els hi he fet una entrevista. He intentat que hi hagués algun professor però 

finalment no s’ha pogut fer l’entrevista. El punt de vista de la Rosa (la professora de gènere) 

volia conèixe’l ja que és un dels pilars del treball. A la Núria (la tutora del treball per suposat) 

perquè també volia visibilitzar el seu punt de vista com a pedagoga i investigadora. L’entrevista 

a l’Anna Gómez com a autora del llibre, com a coordinadora del grau, com a professora  també 

volia fer-li l’entrevista per tal d’apropar els seus sabers a la comunitat. I l’entrevista al rector just 

ha aparegut en la transició del confinament ja que volia conèixer el seu punt de vista des de 

d’alt, com a home i com a rector d’una universitat on dos dels seus graus som dones que 

treballen en feines essencials (infermeria i educació social). 

4.3. Instruments per la recollida de dades 

Dur a terme una recerca implica  utilitzar diversos mètodes i tècniques de recopilació 

d’informació. En aquest cas he fet qüestionaris, és a dir, una investigació quantitativa per tal 

d’obtenir la informació. Les dades aconseguides a través de la metodologia quantitativa 

resumeix les diferents experiències com si fossin semblants. 

En canvi, a l’hora de fer les entrevistes m’he basat en una investigació qualitativa per tal 

d’interessar-me en l’experiència de tal com la viu la participant. 

El qüestionari està format de preguntes obertes i tancades. La majoria de les preguntes són 

tancades per tal de facilitar la feina a la participant; tanmateix també n’hi ha d’obertes.  



25 
 

Cinc de les preguntes tancades fan posicionar a l’estudiant dins d’una escena on ha de portar a 

terme una acció com a educadora dins d’un CRAE. Són intervencions extretes del diari de camp.  

Tenen tres opcions per escollir: una d’elles sempre és el discurs que respon com a educadora, 

l’altra el què realment s’acaba fent pels mil i un efectes condicionants del moment i l’altra és 

inventada. 

Dues de les preguntes tancades també corresponen al marc conceptual de l’origen de la 

professió i l’actual mirada cap a ella. 

Dues d’elles fan referència al llenguatge emprat al qual cal reivindicar -encara- a dia d’avui tan 

pel nostre col·lectiu com pels col·lectius amb els quals treballem. 

Tres de les preguntes són obertes per tal de conèixer quins són els seus sabers més importants 

a l’hora d’intervenir, per tal de conèixer les seves trajectòries personals en el tercer sector i 

conèixer quines són les seves preocupacions com a educadores a l’hora d’entrar al mercat 

laboral. 

Un cop dissenyades totes les preguntes he elaborat el qüestionari mitjançant el google forms i 

així, arribar amb més facilitat a totes les estudiants. 

Les entrevistes fetes a les professores són semiestructurades; elaborades amb preguntes que 

tenen la finalitat d’extreure’n una informació, en aquest cas, la seva mirada com a professores 

del grau cap a l’imaginari col·lectiu de les alumnes i de l’ofici d’educadora social i els sabers que 

més destaquen per l’acció socioeducativa. L’entrevista a la Rosa i a la Núria ha estat per correu 

electrònic i amb l’Anna va ser virtualment a través del Teams. 

A diferència de l’entrevista amb el rector Josep Eladi Baños que és una entrevista focalitzada ja 

que el meu objectiu és conèixer aspectes concrets de la situació actual que hem viscut amb el 

covid. També pretenc plasmar la mirada d’un home i amb un alt càrrec directiu i escoltar la seva 

percepció de com estem vivint la situació i si n’és del tot conscient de la situació de les estudiants 

que treballem i estudiem a la vegada. Aquesta entrevista ha estat tramesa per correu electrònic. 
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4.4. Aspectes ètics 

Si caemos en mínimos de humanidad, luego nos deshumanizamos. -Adela Cortina - 

L’aproximació a les persones que han participat en la investigació ha estat prudent i agraïda. Els 

aspectes ètics que s’han tingut en compte per tal de realitzar aquest treball tenen una relació 

estreta amb el què ens diu amb Blexter:  

La realización de la investigación social éticamente fundamental debería ser un objetivo de todos 

los investigadores sociales. (...) Aun así, toda investigación social (utilice encuestas, documentos, 

entrevistas o comunicación a través de ordenador) da lugar a una serie de cuestiones éticas 

relacionadas con la privacidad, el consentimiento fundado, el anonimato, el secretismo, la 

sinceridad y lo deseable que sea la investigación. (p.174) 

Per tal d’arribar a les companyes d’universitat amb el qüestionari vaig enviar un peu d’escrit al 

qüestionari on agraïa la participació. Al veure que no responien gaires persones vaig recórrer a 

un amic músic i li vaig demanar si podia musicar quatre paraules animant a les alumnes a 

respondre el qüestionari; el vaig enviar i la resposta va ser afortunadament positiva així que 

finalment d’unes 160 alumnes del grau, 88 d’elles van respondre el qüestionari , és a dir més de 

la meitat dels estudiants que cursen els estudis d’educació social a la UVic.  

En les entrevistes per tal de poder fer ús de les seves dades vaig enviar-los una autorització per 

tal de garantir el consentiment informat. El consentiment va ajudar a institucionalitzar la meva 

recerca així que la gent van respondre molt amablement.  

 La ética sirve para forjarse un buen carácter, para generar buenos hábitos, hábitos que 

conduzcan a la justicia y a la felicidad, y para ayudarnos a entender que es mucho más inteligente 

cooperar que tratar de destacar, de entrar en conflicto, y de conseguir lo más posible, caiga quien 

caiga. La cooperación es más inteligente que el conflicto y, sobre todo, que todos los seres 

humanos son sumamente valiosos, que hay que respetarlos porque tienen dignidad y hay que 

cuidar de la naturaleza porque también es valiosa. Creo que la ética sirve para comprender todo 

eso y, al fin de cuentas, la vida, entonces, es mucho más positiva (Adela Cortina 2014). 
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4.5. Dificultats de la recerca a causa del covid 19 

El context actual que estem vivint a nivell mundial és l’estat d’alarma pel virus del covid19. 

Aquest virus el qual es va propagar a Wuhan (Xina) durant els mesos de gener i febrer de 2020 , 

després es va expandir a Itàlia a meitats de febrer i d’entre altres zones d’Europa  va arribar a 

Espanya a finals de febrer i s’ha acabat expandint per tot el món.  Aquí a Catalunya vam 

començar a prendre mesures el 13 de Març i això va comportar el tancament d’escoles i 

universitats i l’aturada de l’activitat econòmica, social i cultural. Només teníem accés per a 

aquells productes essencials. 

L’afectació de la pandèmia a la recerca ha estat minsa. El procés a l’hora de fer les entrevistes 

probablement hagués estat més proper i fluid i segurament haguessin aparegut noves idees a 

mesura que avancen les converses amb elles i el cara a cara sempre és més agraït que no haver 

de respondre una entrevista per correu electrònic , però tot i les dificultats,  la recollida de dades 

no s’ha vist interrompuda.  

De fet el pla de la recollida de dades era establir converses amb les estudiants i amb les 

professores i a la vegada establir una relació des d’un altre context. A l’hora per exemple de les 

entrevistes amb les alumnes de primer com que no les conec m’ha costat més demanar la 

col·laboració, tot i així amb el suport de les delegades he acabat obtenint el fil de contacte amb 

elles. 

Malgrat aquests matisos penso que si ha afectat d’alguna manera el covid ha estat a mi. 

Principalment perquè m’he activat amb les noves tecnologies i el fet de no poder compartir 

l’espai de la universitat amb les companyes i en un moment donat demanar els dubtes m’ha fet 

encallar potser en algun punt de la investigació. 

L’aturada general a mi també m’ha comportat uns canvis en l’estat anímic que segurament es 

perceben en la recerca. El context i la rutina d’anar a la universitat acompanyen a realitzar les 

tasques amb una tranquil·litat de tempos; i en canvi, tancades a casa i “aparentment” amb tot 

el temps del món feia que em costés concentrar-me per desenvolupar les idees que volia 

transmetre. Sóc una de les persones que durant el covid ha seguit treballant d’educadora social 

al CRAE, així que agraeixo la pròrroga que s’ha donat per aquestes persones que no hem tingut 

tot el temps del món per asseure’ns a escriure. L’acompanyament i el suport de la tutora hi ha 

estat molt present; tot i així el reconeixement per part de la universitat a oferir-nos uns dies més 

per entregar-lo ha ajudat a mirar-nos-la d’una altra manera, jo al menys amb més gratitud que 

abans del covid. 
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5. Anàlisi dels resultats 

Quan he tingut tota la recollida de la informació l’he reorganitzat per tal de fer una lectura en 

blocs segons el camp d’estudi. Per tal d’entrar en diàleg entre ells i extreure’n unes conclusions 

he creat una classificació amb les diferents dimensions i instruments d’anàlisi utilitzats. 

La taula detalla la categorització extreta de:  el diari de camp, els qüestionaris, les entrevistes i 

les cites que apareixen al marc teòric. Considerant-les fonts fonamentals per la meva recerca. 

Els conceptes, que anomeno a la taula com a dimensions d’aquesta recerca són: el capitalisme i 

el patriarcat, la concepció social de l’ofici de l’educadora social i els sabers detectats en la 

pràctica. Tots ells han estat identificats a mesura que m’impregnava de lectures i una lectura 

tibava el fil d’una altra i així. Són dimensions que mantenen connexions entre elles. 

Aquí podeu veure la taula creada per tal de poder endreçar tota la informació recollida: 

 

Dimensions 

Són els conceptes que emmarquen la recerca, els pilars teòrics 

d’aquesta recerca. 

 

 

 

El Patriarcat i el 

Capitalisme 

Són els dos sistemes que regeixen la societat.  

El Patriarcat és la discriminació que rebem les dones com a condició 

de ser dones en tots els àmbits de la nostra vida. 

El Capitalisme és el sistema que destrueix tot el què hi ha pel seu 

camí amb l’únic objectiu dels guanys econòmics. Aquest perjudica a 

la classe més baixa. 

• L’Estat del Benestar ve impulsat per l’aixecament d’Europa 

després de la Segona Guerra Mundial i és on sorgeix la 

creació d’un nou perfil professional: la figura de l’educadora 

social a la comunitat. 

La concepció social 

que tenim de l’ofici de 

l’educadora social 

L’agrupació de totes les paraules generadores de l’ofici de 

l’educadora social. 
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Sabers 

Saber pensar, acompanyar i sostenir. Són els sabers destacats per 

l’autora del llibre Sabers i Sentits de l’Educació Social. Apareixen 

també els sabers que consideren les estudiants que han de tenir 

adquirits per la pràctica de l’ofici. 

 

 

Les dimensions doncs són visibles a tots els instruments de la recollida de dades i a la informació 

extreta; hi ha un polsim de cada concepte en cada instrument. A l’hora de redactar les preguntes 

de les entrevistes m’he basat en les dimensions on volia aprofundir així doncs trobem que la 

temàtica de les preguntes de les entrevistes va entorn a les tres dimensions; així com també les 

preguntes del qüestionari podem classificar-les segons les dimensions. Aquesta metodologia ha 

estat fonamental per poder observar les interconnexions que hi ha entre les categories de la 

recerca. 

El procés de selecció de la informació per classificar-la en una dimensió o en una altra l’he 

realitzat a partir d’una lectura profunda de tota la informació. Durant aquest procés, he 

assenyalat en un color a la dimensió que pertany. Sovint m’he trobat, sobretot, en les 

dimensions de Patriarcat i Capitalisme i l’imaginari social que l’imaginari era conseqüència del 

Patriarcat i del Capitalisme. Tot i així he mantingut la separació de les dues dimensions per tal 

de visibilitzar tal influència. 

Aquí podeu observar la graella completa que he elaborat on es poden observar les dimensions i 

les eines per la recollida de la informació. 

La graella completa la podeu trobar a l’Annex ? 

Eina 
Dimensió 

Diari de 
camp 

Qüestionaris Entrevistes 
Alumnes 

Entrevistes 
professores 

Cites 

Patriarcat i 
Capitalisme 

     

Concepció de de 
la professió de 
l’educadora 
social 

     

Sabers en 
l’acció 

     

  



31 
 

L’anàlisi de les dades ha estat mitjançant la triangulació; aquesta m’ha ajudat a poder validar les 

dades a través de l’encreuament de les diverses fonts. Permet doncs la combinació de diverses 

fonts per fer l’estudi d’una sola dimensió.  El propòsit de la triangulació en una investigació 

qualitativa és augmentar la credibilitat i la validesa dels resultats. Els autors Cohen i Manion 

(2000) defineixen la triangulació com un intent de mapejar o explicar més plenament, la riquesa 

i la complexitat del comportament humà a l’estudiar-lo des de més d’un punt de vista.  

En aquest apartat doncs mostrarem els resultats obtinguts de totes les eines de la recollida de 

dades relacionant-les amb les dimensions del marc teòric: el Patriarcat i el Capitalisme, la 

concepció de l’ofici de l’educadora social i els Sabers. 

 

5.1. El Patriarcat i el Capitalisme 

5.1.1. L’anàlisi de les dades del Patriarcat i el Capitalisme a partir de les 

entrevistes a les estudiants del Grau d’Educació Social de la UVic 

(veure annex 8.8.) 

 

El Patriarcat i el Capitalisme són dos sistemes molt visibles en les entrevistes a les alumnes quan 

t’expliquen que vivim en un sistema consumista i patriarcal i els hi interessa més guanyar diners 

que no pas el benestar de les persones ens afirmen moltes d’elles. La majoria d’elles 

comparteixen que els homes tenen avantatge envers les dones en el camp de l’àmbit social ja 

sigui per la minoria d’homes que es dediquen a aquest ofici i perquè les entitats busquen la força 

física de l’home. Totes elles ens relaten que en el sistema es segueixen perpetuant els rols de 

gènere on la dona es dedica a les cures i l’home se li valora la força física. El sistema no li interessa 

visibilitzar ni parlar de les educadores socials per no donar-nos poder ja que com a tals som 

impulsadores del canvi i des de d’alt aquest canvi potser no interessa, manifesta una estudiant 

de 2n. De fet, els interessa molt més amagar-nos perquè treballem amb les desigualtats del país 

i aquestes no són motiu d’exhibició, així com tampoc de les persones amb les quals treballem 

que les consideren poc productives. El capitalisme doncs proclama l’abundància material per la 

necessitat humana; aquest és l’antítesi al desenvolupament ple de la vida. 

Tal com apareix en el marc teòric, Virgina Despentes ens delita amb un fragment on descriu 

l'ideal de dona blanca. Mentre aquest sigui l’ideal de dona eclipsat per l’home, qualsevol de les 

tasques que ens proposem exercir seran més vulnerables a diferència dels homes, si més no, en 
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el món social. És una descripció que detalla la pressió que rebem les dones amb el Patriarcat 

amb l’ideal de la dona i la frase finalitza dient que n’està convençuda que no existeix aquest 

ideal de dona. Aparentment la descripció sembla el “tot” d’una dona i en cap moment es parla 

de les seves inquietuds ni aspiracions intel·lectuals com si no ens els les poguéssim permetre; és 

així. Sovint moltes dones no poden decidir ni escollir ni accedir perquè estem encarades per 

l’ordre simbòlic dominant a les cures dels familiars i a reproduir-nos sense poder escollir si volem 

o no. I no cal fer-ne una jerarquització de quines dones si que volen reproduir-se i quines no sinó 

que totes estem abocades a la pressió social de la reproducció i a la cura. 

Una de les estudiants del segon curs afirma doncs que les educadores socials patim una doble 

discriminació: una perquè pensem que abans es contractarà a un home que a una dona i dues 

perquè és una professió que té una categoria baixa dins d’aquesta jerarquització. 

També hi ha la veu d’una estudiant de 4t que ens explica que els homes no es volen complicar 

la vida i que ser educadora social és complicar-se la vida. Un estudiant de 4t també ens convida 

a pensar que això no és qüestió del gènere de la persona que treballa en el sector sinó que cal 

destacar la seva tasca i l’aportació de la professional davant la persona que es dirigeix 

indiferentment del gènere. Així doncs també observem que hi ha mirades masculines que no 

conceben com un condicionant ser home o dona en els àmbits socials. 

La Sílvia Frederici ens transporta a la posició que hem de tenir com a persones del món i ens diu 

que Ara mateix, no es tracta d’Estat o no Estat. Cal organitzar una visió del comú que 

necessàriament ha de negociar amb i enfrontar-se a l’Estat, perquè en el futur no en vol 

dependre. Aquesta és una lluita permanent que ens pertoca viure a les dones altra vegada per 

no formar part de l’ordre simbòlic dominant que la genera. Perquè des d’aquí també lluitem per 

la no vulneració dels drets de moltes persones que no estan excloses només pel gènere. Perquè 

el feminisme és un sistema no un discurs. 

5.1.2. L’anàlisi de les dades del Patriarcat i el Capitalisme a partir del 

qüestionari a les estudiants del Grau d’Educació Social de la UVic 

(veure annex 8.8,) 

 

Un altre dels instruments utilitzats per la recerca de la informació ha estat els qüestionaris, 

passats a les alumnes del Grau d’Educació Social de la Uvic. Un total de 80 dones i 8 homes dels 

diferents cursos. 
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Un 60% de les alumnes van respondre al qüestionari afirmant que sabien que dies enrere hi 

havia una lluita al carrer reivindicant unes millores en les condicions laborals per tal d’equiparar 

el conveni de les educadores amb el de les mestres. El 40% doncs desconeixien les 

reivindicacions actuals.  

En una altra de les preguntes del qüestionari també els hi exemplificava amb el discurs del 

president Quim Torra fet durant el confinament que els agraïments acostumen a ser per les 

infermeres i infermers i per les doctores i els doctors i és aquí on es perpetua la silenciació del 

col.lectiu: de les educadores socials. Treballem amb persones en risc d’exclusió social i són 

serveis essencials. Per tal d’il.lustrar aquest fet volia fer-ho a través d’una pancarta que hi ha 

penjada davant del CRAE on treballo i la titulo: Som l’etc. 

 

Il·lustració 2 Pancarta durant el confinament Març 2020 
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El 70’5% han respòs  que des dels orígens, l’ofici d’educadora social ha estat de caire caritatiu 

així que poc reconeixement mediàtic tindrem. Un 23’9% responen que són situacions 

excepcionals i que el president segurament mai ha estat al càrrec de 15 adolescents. Finalment 

el 5’7% (5 persones) pensen que el servei sanitari està fent molt bona feina i nosaltres les 

monitores fem la nostra feina, com cada dia. 

En el diari de camp he descrit algunes escenes on s’evidencia la presència dels sistemes 

d’opressió. Una d’elles és una situació que es perpetua des de que hi treballo (12 anys) i és que 

quan arriben els nois i noies a l’adolescència només pretenem retenir a les noies a la llar i els 

nois tenen més llibertat d’horaris que elles. Pretenem controlar molt més i encaminar a les noies 

per tal de tenir un millor rendiment acadèmic; així com amb els nois no. Als nois sovint no els hi 

parlem dels mètodes anticonceptius i a elles si. Una altra de les escenes del diari de camp és la 

d’un noi de 12 anys que ha arribat de Nador, parla poc català però és la llengua vehicular de la 

llar així que cada setmana s’expressa molt millor. A l’institut va a l’aula d’acollida i per algunes 

amonestacions l’han posat a l’aula ordinària. Hem parlat amb el tutor i ens explica que tot el 

claustre ho ha decidit així. Apareix doncs una altra vegada comportaments de jerarquització per 

tal d’excloure a l’alumne i per una conducta el perjudiquen en els aprenentatges acadèmics. No 

formar part de l’ordre simbòlic dominant t’exclou de la societat; al jove el perjudica a l’aula, a 

l’educació. Una educació que li diem inclusiva. 

L’Anna Gabriel dins d’aquest context ens fa explícit de com pesa la llosa de l’atur, dels 

desnonament, de les retallades. Hem vingut a lluitar, reivindicant la ruptura amb el capitalisme 

i amb el patriarcat, no hi ha cap capitalisme amable, ja que mercadeja amb tot. El capitalisme 

és tan pervers que ens domestica tant que fins i tot trobem normal que estiguem posant diners 

públics a l’escola d’elit de l’Opus Dei.  

 

5.1.3. L’anàlisi de les dades del Patriarcat i el Capitalisme a partir de les 

entrevistes a les professores del Grau d’Educació Social de la UVic 

(veure annex 8.8.): 

 

Un altre dels instruments utilitzats per la recerca de la informació en aquesta investigació són 

les entrevistes a les professores, d’elles n’he extret els següents relats: 
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L'Anna Gómez, pedagoga, professora de la UVic i coordinadora dels Estudis d’Educació Social 

ens descriu les conseqüències de formar part d’aquests dos sistemes des de l’ofici de 

l’educadora social com una injusticia, com una mentida i com una mostra més que encara hi ha 

un pensament dominant a l’imaginari que predomina per damunt de les realitat; de manera que 

a nivell individual coneguem la complexitat del món, això no vol dir que aquest coneixement sigui 

compartit per les persones de la comunitat. El missatge i el discurs que els hi arriba és un 

missatge totalitzador i homogeni que escampa un missatge únic. Aquest missatge únic és per 

calmar les pors i per crear un únic pensament també; evadeix els transgressors i sentencia a totes 

aquelles que lluiten per tal de conèixer la veritat, és a dir, treballem per la transformació del 

discurs. Un discurs elaborat des de totes les perspectives de la comunitat, no només des del 

centre del rovell de l’ou. 

La Rosa Guitart, professora de la UVic té una mirada dels sistemes i la seva influencia en l’ofici i 

és que se’ns mira com a lluitadores i salvadores dels col·lectius desafavorits. Amb escàs 

reconeixement econòmic. Heus aquí, les mancances en adjudicar els recursos al benestar de les 

persones. Són sistemes que oprimeixen a la comunitat i no permeten el desenvolupament cap 

a una vida digna.  

La pedagoga i professora de la UVic Núria Simó durant l’entrevista ens explica que les polítiques 

socials de protecció estan tractant molt malament a les educadores i educadors socials  perquè 

no es fa una aposta clara d’inversió de recursos. Tot plegat fa que les feines de les educadores 

socials no es vulguin visibilitzar. Per altra banda també fa explícites les dues visions que es tenen 

de l’ofici d’educadores socials condicionades pel sistema que perpetua el silenci de les nostres 

veus:  la primera en la que encara hi ha la idea que les persones que van a aquests serveis són 

persones que no han estat capaces de sortir-se’n (per exemple em refereixo a les persones que 

són a les presons, que consumeixen substàncies, que es troben en centres de justícia juvenil, 

persones que han arribat d’altres països i es troben sense papers, les persones que pateixen 

violència). I la segona que hi ha la idea que la feina de les educadores socials es totalment 

assistencial (i aquí es pensa en els llocs de treball on les educadores i educadors socials atenen 

persones amb discapacitat, CRAES, gent gran, etc..).  Durant aquest confinament, la Núria ha fet 

una reivindicació a El Diari de l’Educació (veure annex  8.2.). Aquí exclama i manifesta -

resumidament- que dins del confinament no podem perdre de vista la persones que cuiden i 

que cal fer un reconeixement públic a l’ofici de l’educadora social. 

L’entrevista feta al rector de la UVic se li demana si veu equiparades les professions de les 

infermeres i de les educadores socials en el context actual que estem vivint del covid19. Ens 
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explica que són dues professions de perfil diferent però absolutament necessàries en ambdues 

situacions. Malgrat que socialment les primeres són més motiu d’atenció, no hi ha dubte que les 

educadores socials tenen un paper que ha de ser reconegut de forma similar. Qualsevol malaltia 

té una vessant sanitària i una de social que ha de ser considerada per permetre una atenció 

integral de la situació. La mirada que ens descriu pretén interrelacionar les dues professions com 

a indispensables i el mateix grau de reconeixement. Aquest és el discurs que es té però no és la 

realitat que ens trobem les educadores socials. 

 

5.2. La concepció de l’ofici d’educadora social 

La categorització m’ha facilitat i a la vegada m’ha dificultat l’evolució de la recerca. Són 

categories diferenciades però no són independents entre elles. Justament en aquesta on 

analitzo la concepció de la professió de l’educadora social; aquí a moments és difós si parlo de 

la concepció o parlo del Patriarcat. Així que volia deixar clar que a moments es pot percebre una 

línia molt difuminada entre una categoria i una altra. 

 

5.2.1. L’anàlisi de les dades de la concepció de l’ofici de l’educadora social 

a partir de les entrevistes a les estudiants del Grau d’Educació Social 

de la UVic (veure annex 8.6) 

 

Penses que la construcció social que tenim de l’ofici d’educadora social és el que acabem 

exercint? O hi ha diferències entre ells? 

L’imaginari social entès com aquell concepte mental construït per varies idees i que cadascú 

l’identifica d’una manera.  

Les estudiants descriuen la figura de l’educadora com una persona inconformista, lluitadora, 

solidària i que lluita per la llibertat d’expressió. Pensen que l’imaginari social es va transformant 

i que no sempre és de la mateixa manera. També moltes d’elles parlen de vocació i de passió i 

que no necessiten cap reconeixement mediàtic per seguir treballant. Algunes d’elles diuen que 

és una feina poc valorada en la societat i econòmicament.  

Un dels nois entrevistats el Wencelau de 1r manifesta que Les dones a nivell social se’ls ha 

atorgat els treballs de cures, educació i relacions socials. Treballem amb gent que dit malament 
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no encaixa a una societat excloent i degut això no ens fa visibles. L’educació hauria de permetre 

remoure consciències de les educands i que fossin elles qui construïssin a nivell social. Es perpetua 

doncs també el fet de permetre’ns parlar malament quan som nosaltres que hauríem de cuidar 

el llenguatge perquè som les transportistes i transformadores d’aquests aprenentatges, 

d’aquestes reflexions, de dir al món que parlar bé és important. 

La Rita de 4t ens explica com ha construït el seu imaginari i ha estat per una banda a classe (a 

dins i a fora de l’aula) i per altra banda aquella experiència que companyes educadores li ha 

pogut explicar des de l’experiència.  

La Paula una companya de 2n també ens manifesta que li ha passat que Si estudies arquitectura 

et diuen ostres molt bé quina carrera més difícil t’has buscat! Si estudies educació social: i què és 

això? Què fan? La jerarquització de les professions segons el gènere que el protagonista i el 

poder adquisitiu que genera fan que es visibilitzi, o no. 

L’Eli de 3r també ens comenta que l’acció educativa sovint queda borrosa per temes més 

alarmants. I es clar, moltes vegades passa davant allò urgent i deixem enrere el més important. 

Són funcionaments d’institucions i cal tenir-ho sintonitzat per cuidar-ho i decidir en cada 

moment quina és la prioritat. I una altra de les mirades que em generen aquesta afirmació de 

l’Eli és que sovint els mitjans de comunicació -sobretot- només fan visible totes aquelles notícies 

més morboses per la societat sense contemplar la feina educativa que hi ha al darrera. I és així 

com mica en mica es contribueix a perpetuar aquest imaginari social de la nostra professió. 

L’Ahlame de 1r també comparteix la seva definició de l’imaginari aportant que es té la visió 

d’ajudant i realment ho som. Dient que ajudem estem fent un reduccionisme ja que ja existeixen 

els dinamitzadors que també són educadors socials i ells no ajuden realment sinó que donen 

eines per la millora. Aquí una vegada més, segueix apareixent l’evidència de l’ajuda salvífica que 

ens parla l’Anna Gómez a la seva entrevista; sovint les alumnes de primer tenen aquesta idea de 

l’imaginari i la tasca de l’equip de professores és que amb el pas dels anys es pugui transformar. 

Una de les alumnes de 3r la Clara ens relata que Els nostres educands són persones generalment 

masclistes. És molt complicat ser dona al món social, cal guanyar-te el respecte dels educands i 

has d’utilitzar més eines i més recursos i personalment penso que els homes en aquest respecte 

ho tenen més fàcil. La nostra mirada com a educadores socials sovint ha de fugir dels judicis de 

valor cap a les persones amb qui treballem. És molt difícil, de fet hauria de ser un dels 

aprenentatges del grau: aprendre a no jutjar. La Clara ens segueix explicant les condicions de 

treball en alguns àmbits de l’Educació Social i és que Treballem en unes situacions precàries i el 
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nostre contracte no és d’educador.  Si les institucions del Tercer Sector no es sensibilitzen i ens 

reconeixen no podrem accedir a unes millores tan laborals com mediàtiques.  

La Clara n’extreu aquestes conclusions afegint que Sense nosaltres el món estaria una miqueta 

pitjor. Has de guardar moltes coses de tu personals perquè els educands ho podrien utilitzar en 

la teva contra. Som persones generalment sensibles, empàtiques i sabem escoltar sense jutjar. 

No només fem d’educadors socials sinó que també acabem fent de psicòlegs, treballadors 

socials, infermeres, psiquiatres, mestres,... Justament aquest fragment de l’entrevista  m’ha 

transportat a l’Anna Gómez en el seu llibre dels Sabers i Sentits de l’Educació Social parla d’un 

discurs. Es tracta d’un discurs que cal transformar i anar a la pràctica per tornar a elaborar el 

discurs. 

El Ramón que és alumne de 4t ens diu que els educadors volem començar amb bon peu i caure 

bé. És una preocupació que és molt visible en la majoria de les alumnes (ho veurem en els 

resultats del qüestionari). La por que tenen moltes d’elles a com situar-se davant de les 

educands i sovint la facilitat que tendim a voler començar amb bon peu i caure bé.  Un cop et 

col·loques davant de les educands l’objectiu de l’educadora és tenir integrats el saber pensar, 

saber acompanyar i saber sostenir. El temps és un element molt important acompanyat de les 

coordenades que necessites tenir en la teva acció educativa amb l’altra. Aquestes coordenades 

també són conegudes com els límits tot i que la paraula coordenada convida més a la persona 

que acompanyes a pactar juntes fins a on si i fins a on no. 

Una altra alumna de 4t també, la Míriam ens descriu el seu imaginari social de la professió 

caracteritzat per el Patriarcat i la mirada de l’ajuda salvífica cap a les educands: Las mujeres 

tenemos más desarrollada esa parte de entregarnos a los demàs. Coger el camino de la 

Educación Social es complicarse la vida. Desde fuera se ve como el oficio de cuidar y no como 

acompanyar. Es una profesión que existe desde hace pocos años y no se conoce lo suficiente. El 

educador debe ser una persona comunicativa y saber cómo comunicarse es algo 

importantíssimo. Somos personas que ayudan a los demás, son asistentas sociales que dan 

ayudas económicas a los más desfavorecidos. No tenemos una hoja de instruccions para seguir. 

L’última part torna a posar de manifest aquesta mancança de full de ruta per saber què fer en 

algunes situacions i com situar-nos davant de l’altra. Apareix una nova mirada on la Míriam de 

4t pensa que ser educadora social ens complica la vida i per això els homes no ho volen ser. 

Aquestes són les conclusions que ella n’extreu per la baixa afluència d’homes durant els estudis. 
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I per acabar en l’anàlisi de les entrevistes a les estudiants, el Nil de 1r que menciona la vocació 

com un dels canals a l’hora d’accedir a estudiar Educació Social. Pensa també que està molt 

infravalorada la professió i en canvi deixen la professió en un pedestal durant la carrera. 

En algunes de les alumnes si que podem detectar el discurs de l’Educació Social del qual parla 

l’Anna Gómez; aquell discurs que no està solidificat per una pràctica sinó que s’aprèn durant el 

transcurs del grau. Tot i que no és només present a primer sinó que apareix fins a l’últim curs 

dels estudis on sovint ja treballen en l’àmbit social o hi estan apunt d’entrar. Com ens ha dit 

l’Ahlame: L’educador/a social no pot tenir relacions no professionals i 

maternalistes/paternalistes. Si treballem per una banda per a aconseguir l’autonomia de la 

persona mentre per l’altra banda creem una relació dependents no estarà servint de res la 

intervenció de l’educadora. Hem observat doncs com la gran majoria de les alumnes coincideixen 

amb la mirada que moltes dones escollim aquesta professió  perquè ens ve assignat pel rol de 

gènere al qual pertanyem. Un dels indicadors que observem és que les estudiants focalitzen el 

sistema patriarcal com a condicionant a l’hora de contruir l’imaginari col.lectiu d’ofici. 

 

5.2.2. L’anàlisi de les dades de la concepció de la professió de l’educadora 

social a partir del qüestionari a les estudiants del Grau d’Educació 

Social de la UVic (veure annex 8.8.): 

 

En aquest qüestionari, com a investigadora volia conèixer com actuarien les futures educadores 

socials així que vaig escollir diferents escenes del diari de camp i les vaig plasmar en forma de 

pregunta tot elaborant 3 possibles solucions (de les quals havien de triar-ne una). 

Posa't en situació: Diumenge al vespre l'educadora suplent pregunta a la noia que acaba 

d’arribar del permís de cap de setmana: Com t’ha anat el pont? Com t’imagines tu que segueix 

l’escena? 

El 60,2 % respon que Sovint aquestes preguntes generen un gran rebombori en l’altra. Tot i així, 

la pràctica em confirma que les educadores tendim (a com molt bé ens diu el Ramón estudiant 

de 4t a la seva entrevista) a voler caure bé i començar amb bon peu. Així que la majoria de les 

vegades que he treballat en diumenge al CRAE -tot sovint amb suplents- l’escena que et trobes 

és que l’educadora l’avassalla a preguntes. Així doncs, percebo que algunes alumnes si que 

mantenen el discurs de l’educació social en les seves respostes ja que les seves respostes no 
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coincideixen en la pràctica real que ens trobem els diumenges amb les educadores suplents, tot 

i així respondre el què els hi diu el discurs també fa que rumiïn que aquella acció tan quotidiana 

li donin un valor quan siguin educadores socials. Com a investigadora observo que el discurs hi 

és i no hi deixa de ser. Ens cal una integració del discurs i sobretot aprendre a dir les coses. Heus 

aquí que durant molts diumenges deixava que l’educadora ho gestionés fins que ens en vam 

adonar que era una acció també, d’ajuda salvífica; de no saber sostenir, de voler ser 

protagonistes d’una història que no n’hem de ser les protagonistes i que no hem de voler caure 

bé des del no res. Ens cal vincular-nos i que l’altra vulgui i aquest procés necessita molt temps i 

coordenades, aquestes coordenades són implícites en totes les relacions, també les podem 

conèixer com a límits tot i que la paraula límits és una paraula generadora de jerarquia i 

coordenades és una paraula generadora d’un procés a fer plegades. 

Imagina que a la sobretaula del dinar de Nadal es fan aquests comentaris: A: “Ostres aquests 

nois que arriben sols i no paren de buscar problemes allà on van i ja es queden aquí” 

B: “Per què es queden aquí si tenen la família a l’Àfrica? Quin panorama que teniu vosaltres 

les monitores per acompanyar-los al metge, a l’institut, a comprar roba,...  Escull una opció 

com a vàlida. 

El 90,9% respon que: La feina de les educadores és aquesta, acompanyar-los en tot el seu procés 

fins a la majoria d’edat. Hi ha dies més fàcils i dies més difícils.  

Aquesta dada representa que una gran majoria pensa en un acompanyament global de la 

persona fins a la majoria d’edat i fent un reconeixement a les dificultats que aquestes tenen 

quan arriben a un país que no es parla ni la seva llengua i que les dificultats administratives que 

els hi posa el sistema evidencien el suport de les professionals per tal de regularitzar els papers 

quan abans millor. 

Un educador social té una relació curiosa amb les noies. Els hi regala samarretes, ho ha deixat 

amb la novia i demana treballar moltes hores per oblidar-se’n. Se’n va amb una noia de la llar 

i una amiga de la noia a fer un refresc. Dins horari laboral. Escull una opció. 

La resposta amb més vots ha estat: Li comento a l’educador que són nois i noies amb mancances 

afectives i és millor que aprengui a relacionar-se d’una altra manera. Un 63’8% de les estudiants 

han escollit aquesta resposta. En realitat el desenllaç de la situació va ser que se’l va advertir del 

tema de les samarretes des de la coordinació. Aquí observem com tot i tenir clar el què faríem 

acabem fent una altra cosa. Sovint el context ens influeix i no permet el desenvolupament ple 

de l’ofici a l’hora de dialogar i mostrar-nos crítiques.  Des de la meva pràctica veig que es 



41 
 

perpetua el fet que en les reunions que ens segueix costant saber dir les coses sense jutjar ni 

acusar i com que no les sabem dir, no les diem. De la mateixa manera que no les sabem escoltar 

cap a nosaltres. 

Estem mirant “La isla de las tentaciones” al sofà amb dues noies i un noi de 15 i 16 anys. Escull 

una opció com a vàlida. 

M’assec amb crispetes i discuteixo tot el què percebo que ells integren com a habitual. La gran 

majoria un 86’4% també ha escollit aquesta resposta. Com a educadora social del CRAE d’on surt 

aquesta situació vull aclarir que a la pràctica cap educadora sabia que miraven aquesta sèrie ni 

s’havien assegut mai a mirar-la amb elles. Probablement la resposta més coherent amb l’acció 

al CRAE seria la que anem a fer la rentadora i la secadora per així poder plegar la roba abans 

d’anar a dormir.  

Dimecres al matí un dels nois es desperta, es vesteix, es fa el llit, ventila l’habitació, es prepara 

la llet i s’asseu al meu costat mentre jo faig el cafè i em comenta: “Em sap greu la discussió 

d’ahir la nit, perdona (…) sóc negativista desafiant i sovint em costa reparar els conflictes al 

moment”:  Escull una opció com a vàlida. L'educadora comenta: 

El 88,2% respon: Bonic, t’has de treure aquesta etiqueta que tant et pesa.  

La gran majoria s’han decantat pel saber acompanyar al noi i pensant què dir-li per tal de treure’l 

d’aquell parany que a vegades els col·lapsen. És una manera assertiva de respondre. Malgrat 

això, com a educadora del CRAE he viscut l’experiència que moltes de les educadores formem 

part d’una pràctica que no ens representa perquè quan som davant del psiquiatre no 

contemplem que li baixin les dosis ni ens plantegem treure-li la medicació. Són decisions que cal 

prendre-les en equip i sovint si el director no hi està d’acord no s’acaben efectuant els canvis. 

Lluïsa: Ei hola! Que ets la Neus? La Maria que treballa amb mi  m’ha passat el teu contacte 

aquí a l’hospital et molesto ara?                  

Neus: Ah no, gens digues!                                   

Lluïsa: Mira que tinc una filla que està fent 4t d’ESO i aquest estiu amb les seves quatre 

amigues els hi encantaria anar-se’n a San Torini totes juntes a celebrar que tenen l’ESO. I es 

clar les mares no podem acompanyar-les i m’han dit que tu has fet de monitora amb 

adolescents i havia pensat que podríem coneixe’ns i parlar de les condicions per si et sembla 

bé acompanyar-les. Escull una opció com a vàlida. 
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El 61,4% respon que: Ara mateix estic treballant d’educadora en un CRAE, deixa’m pensar-m’ho 

i et dic quelcom. Passa’m les dates i així ho valoro.  Moltes vegades la figura de la monitora i de 

l’educadora queda en una mateixa posició. I moltes vegades degut a les condicions laborals 

precarietzades que patim hem de treballar en més d’una feina així que la resposta majoritària 

és encertada a la situació real que vivim. 

Un educador comenta a una educadora: “Potser millor que durant els àpats els hi recollim els 

mòbils i els tanquem a la sala i els hi donem quan acabin l’àpat perquè no en saben fer un bon 

ús”. Escull una opció com a vàlida. L’educadora pensa: 

El 63,3% respon que: Poc marge hi haurà per aprendre a ser conscients i a esforçar-nos que tot 

i tenir el mòbil sabem controlar-nos i no en fem un mal ús mentre compartim espais amb 

d’altres. Penso que aquesta mesura també seria aplicable a les educadores dins i fora de la llar. 

El perfil d’educador que proposa aquesta mesura ha d’estar molt conscienciat de l’ús que en fa 

ell del mòbil. Algunes vegades durant l’àpat com a educadora social he agafat trucades així que 

jo no puc dir quina prioritat tenen les seves trucades envers les meves. Sovint un dels rols de 

l’educadora és el poder del control i des d’aquí es vinculen amb l’altra. Penso que és erroni 

vincular-t’hi des de l’abús perquè és incoherent amb el saber acompanyar. 

Tot i que més de la meitat van escollir aquesta resposta trobem que els criteris també s’han 

repartit entre: el 27’3% que han respòs que són mesures totalment aplicables a les adolescents 

i el 9’1% defensa que tenir el mòbil durant els àpats ajuda a regular l’estona que estan assegudes 

amb la resta del grup i així no mengen ràpid per tornar-se a enganxar al mòbil.  

Les estudiants en una de les preguntes amb resposta oberta  ens expliquen que tenen por a 

l’hora d’entrar en el món professional com a educadores i trobar-se que no saben estar en 

diferents situacions com: 

-No saber separar la vida personal de la laboral: que tot el que faci no em saturi després 

psicològicament, saber trobar l’equilibri professional i personal emocionalment parlant,... 

- No saber gestionar les emocions: Trobar-me en situacions que no sàpiga com actuar, gestionar 

les emocions, no està d’acord amb la praxis d’alguns professionals i com actuo envers això, no 

saber reaccionar, no saber gestionar alguna situació, que el treball d’educadora sigui massa dur 

per a mi, sentir que no ho faig bé, ...  

- No saber posar límits: els límits, com actuar davant dels conflictes i situacions difícils, ...  
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- Les condicions laborals: la poca visibilització i valoració de la nostra feina, falta de recursos 

econòmics i l’augment de la burocràcia, les condicions envers la ratio, poc reconeixement que 

se’ns té, la por a canviar de feina i que les condicions no millorin, no trobar una feina on estigui 

ben valorada, ...   

- La manca d’experiència: la poca experiència i la falta de pràctica, la inexperiència, ... 

- Poc coneixement dels àmbits: no sé a quin àmbit em vull dedicar, no sé si estic preparada per 

treballar en algun dels àmbits, ... 

Apareixen d’altres pors minoritàries però no menys importants com la por a ser dona davant de 

tant masclisme en els educands, la por que l’equip d’educadores no sigui sincera amb mi, la por 

a no saber gaudir de la professió, la por a ser petita, la por a no tenir les habilitats, la por a no 

ser una bona educadora social, el primer dia laboral, la insatisfacció de l’ofici, saber prendre 

decisions,... 

Gran part de les pors formen part de la relació amb una mateixa i la relació educativa que 

establim amb l’altra. No es tracta de no tenir pors, es tracta de saber quina és la tecla que  poden 

tocar i d’allà no saps com respondràs. Es tracta de revisar-nos, de reconèixer i de treballar amb 

nosaltres mateixes. Es tracta de donar consciència a aquests processos personals i així en el 

moment del gran salt tindrem les eines per sobreviure. I com diu Freire (p.33;1997) No habria 

creatividad sin la curiosidad que nos pone pacientemente impacientes ante un mundo que no 

hicimos. I també es tracta d’això, de trepitjar terrenys nous, demanant sempre permís i d’una 

manera creativa. 

Per concloure aquest apartat volia fer-ho amb una reflexió del Jordi Planella de la professió de 

l’educadora social que tracta de caminar al costat de l’altra, ni una mica més endavant ni una 

mica més endarrere; al seu costat per tal que la persona es senti la protagonista de la història. 

 

5.2.3. L’anàlisi de les dades de la concepció de la professió de l’educadora 

social a partir de les entrevistes a les professores del Grau 

d’Educació Social i al rector de la UVic (veure annex 8.8.): 

 

Les entrevistes han estat fetes a l’Anna Gómez, coordinadora i professora del grau, pedagoga i 

autora del llibre Sabers i Sentits de l’Educació Social; a la Núria Simó, pedagoga, professora i 
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tutora d’aquesta recerca; Rosa Guitart, pedagoga i professora del grau i al rector de la Uvic Josep 

Maria Eladi Baños. 

La pregunta de recerca que els hi vaig fer va ser: 

Quin és l’imaginari social de les estudiants del grau d’Educació Social de la UVic? 

L’Anna Gómez durant l’entrevista ens explica que: Aquesta és la més difícil perquè jo això ho 

respondré des de la percepció que en tinc, el què a mi m’arriba i com jo ho interpreto el què 

m’arriba. Jo no sé si l’imaginari que jo em sembla que tenen correspon realment a l’imaginari 

que tenen. És una interpretació.  

 Com a professora de primer esmenta un treball transversal que fa cada estudiant. Es tracta 

d’elaborar una biografia del seu transcurs de vida i com i perquè han arribat als estudis 

d’Educació Social. Detecten doncs que predomina moltíssim l’imaginari d’ajuda a l’altra i dins 

d’aquesta ajuda el què més li preocupa és l’ajuda salvífica, l’ajuda a salvar l’altra.  

Les estudiants Individualitzen problemes socials. Han de tenir cura d’aquest nen que s’ha tret de 

la família i li diuen que ve d’una família desestructurada. Em continuen dient que tenen un 

imaginari normatiu i homogeni, tenen un imaginari de la feina molt moralitzadora, gairebé 

alliçonadora cap a l’altra, ha de trobar un bon camí. Tot plegat està en l’imaginari i es tradueix 

en propostes que fan de treballs en grup, coses que els hi preocupen moltíssim, de seguida 

s’adonen de la impotència de salvar a aquesta gent.  

L’Anna Gómez manifesta d’aquesta manera els seus indicadors de si les estudiants tenen només 

el discurs aprés o durant els quatre anys de carrera aconsegueixen transformar-lo sòlidament i 

posant-lo en pràctica. Un dels moments que s’exemplifica aquest fet és quan les estudiants van 

a fer les pràctiques internacionals i verbalitzen: oh pobres nens que són pobres i passen gana i si 

els hi podem donar una llibreta que bé! I un altre cop tornem a caure en d’individualització de 

problemes socials que amb una piruleta es cura tot. 

La coordinadora segueix pensant que cal canviar l’imaginari perquè hi hagi més confiança en les 

capacitats que tenim. Ella pensa que les actituds envers les diverses situacions que ens podem 

trobar són més humiltat i no quedar-nos de braços creuats. Tan a l’inici com al final de 

l’entrevista l’Anna recalca sovint que aquest imaginari que ella percep són interpretacions que 

ella rep, sense evidències i captant les frases que li diem ella les interpreta de si és part només 

del discurs o hi ha la praxis sòlida al darrera. 
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La Núria Simó de la mateixa manera que l’Anna Gómez ha relacionat la paraula ajuda en la seva 

interpretació de l’imaginari social de les estudiants, la Núria també ho comparteix i es fa les 

següents preguntes: Crec que hi ha una idea de fons que és l’ajuda. I aquesta idea pot ser molt 

tramposa. Ajuda perquè l’altra persona em necessita? Per què jo educadora social sé que li 

convé? Per què jo confio que canviaré la situació de l’altra persona? Què vol dir ajudar? Si la 

societat no li ha donat oportunitats de fer el seu projecte vital, per què espero que jo ho podré 

resoldre? En el rerefons d’aquestes preguntes hi poden haver dues imatges: Anar d’educadora 

salvadora per la vida o la més assistencial…  

Com a educadores socials cal fer una lectura d’aquestes preguntes per tal de no caure dins del 

parany de l’assistencialisme com molt bé ens explica la Núria Simó. L’assistencialisme és una 

categoria que pretén que les educadores estiguem al servei de. Els orígens de l’educació social i 

la influència de l’església en ella van abaratir les nostres tasques convertint-les en assistencials. 

Eren tasques assignades a la dona i de caràcter voluntari i quan una feina és de caràcter voluntari 

es desprestigia completament la seva tasca. La Núria Simó ens explica que ella contempla, en 

l’imaginari social, dos perfils dins de la professió: la de salvadora i la més assistencial.  

La Rosa Guitart també professora del grau i present durant el 1r curs ens torna a posar de 

manifest un imaginari social vinculat a l’ajuda, ens ho explica de la següent manera:  hi ha una 

majoria que veuen a l’educadora social com algú que salva a les altres persones, algú que quasi 

bé per necessitat personal, soluciona els problemes de les altres. No hi ha consciència d’on 

provenen i quines són les causes de les situacions socials, hi ha un imaginari molt ingenu i 

estereotipat sobre  les situacions i característiques de persones o col·lectius vulnerables, la 

realitat social és desconeix i es té una mirada massa normalitzada d’aquesta realitat amb grans 

invisibilitats que ni es plantegen, i no es té consciència de problemàtiques, dilemes, impediments, 

resistències... amb les que està immersa una educadora social.  

La importància de com mirem a les persones segueix també present durant l’entrevista amb la 

Rosa. Tanmateix aquí la Rosa Guitart també ens visibilitza un concepte nou sobre les estudiants 

i és que l’imaginari social de l’estudiant desconeix la realitat social. Probablement coneixen unes 

realitats socials des d’un altre punt de vista, sense un anàlisi crític construït -encara-. Els estudis 

també han de reforçar aquesta perspectiva i aquesta curiositat per voler conèixer les realitats 

socials, sobretot a curta escala del barri on vivim. 

L’imaginari crec que ja a partir de primer va canviant, i entenen més la feina de l’educadora com 

algú que acompanya i es planteja que les situacions s’han d’abordar amb mirades sistèmiques 

per entendre el paper no sols de les persones o col·lectius implicats, sinó de les estructures, dels 
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grups que tenen el poder, de les polítiques socials, de les realitats socials que conflueixen en un 

moment donat... 

Aquí la Rosa també ens apropa una nova mirada que és la mirada sistèmica. La mirada sistèmica  

podrien ser continguts importants també en el transcurs del grau per tal de saber acompanyar, 

saber pensar i saber sostenir a les persones amb les que estem. Acaba sent una manera d’estar 

al món, no només dins de la feina sinó fora també.  

Per concloure les entrevistes amb les professores del grau cal observar que les tres coincideixen 

en un mateix imaginari relacionat amb l’ajuda salvífica. També predomina el pensament que 

durant el transcurs del grau aquest imaginari es transforma. Tot i així, com hem observat 

anteriorment durant les entrevistes amb les estudiants, algunes d’elles que fan 3r i 4t segueix 

apareixent l’imaginari relacionat amb l’ajuda salvífica sobre la professió de l’educadora social. 

Ho hem observat en les següents evidències com: sovint la facilitat que tendim a voler començar 

amb bon peu i caure bé; las mujeres tenemos más desarrollada esa parte de entregarnos a los 

demàs. Coger el camino de la Educación Social es complicarse la vida. Es una profesión que existe 

desde hace pocos años y no se conoce lo suficiente. El educador debe ser una persona 

comunicativa y saber cómo comunicarse es algo importantíssimo. Somos personas que ayudan 

a los demás, como las asistentas sociales que dan ayudas económicas a los más desfavorecidos.  

De l’entrevista al rector, Sr. Jose Eladi Baños, li pregunto sobre els estudis d’educació social i ens 

comenta que sovint som un referent a l’hora d’atendre els problemes socials: han de permetre 

una formació més directa i menys teòrica. Estem treballant en altres graus que ajudin en la 

direcció d’atendre problemes socials amb la lògica del Grau en Educació Social.  

Dins del context del covid19 també tenia molt d’interès per conèixer la seva mirada envers el 

reconeixement públic i mediàtic de les infermeres i l’oblit de les educadores socials: Són dues 

professions de perfil diferent però absolutament necessàries en ambdues situacions. Malgrat que 

socialment les primeres són més motiu d’atenció, no hi ha dubte que les educadores socials tenen 

un paper que ha de ser reconegut de forma similar. Qualsevol malaltia té una vessant sanitària 

i una de social que ha de ser considerada per permetre una atenció integral de la situació. 
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5.3. Els sabers 

5.3.1. L’anàlisi de les dades dels sabers de la professió de l’educadora 

social a través del llibre Sabers i Sentits de l’Educació Social de l’Anna 

Gómez a partir del qüestionari passat a les estudiants del Grau 

d’Educació Social de la UVic (veure annex 8.8.) 

 

Com a investigadora d’aquesta recerca és molt important tenir present aquest tros del llibre de 

l’Anna Gómez (p.51;2012) on ens fa un recordatori: 

Poca broma aquí no s’hi val a fer marejar la perdiu, dir quatre vaguetats i autocomplaure’ns 

amb les frases harmonioses que puguem arribar a dir. Això va de veritat! Ens recorda que no 

podem perpetuar el discurs que aprenem teòric de l’educació social; que estem amb persones i 

aquestes persones són importants i les hem de col·locar al centre.  

En el qüestionari a les estudiants la pregunta dels sabers era una pregunta oberta així que tenien 

total llibertat per escriure’m els sabers que més les ajudaven a cadascú. La pregunta que formulo 

és la següent: 

Quins són els sabers que més t’ajudaran a actuar com a educadora social? 

Les respostes de les estudiants les hem analitzat segons el curs, seguint dos criteris d’anàlisi: 

agrupacions de paraules per similitud i les vegades que apareix algun dels termes agrupats.  

De primer curs han respòs un total de 13 estudiants, dels quals 4 no han tingut cap experiència 

laboral en l’àmbit de l’Educació Social. El sabers que més apareixen:  

SABERS VEGADES QUE ES REPETEIX 

Empatia, assertivitat, saber 
respectar emocions i 

vivències 

 
6 vegades 

Paciència i tranquil.litat 4 vegades 

Saber ser, saber estar, ètica 
personal, honestedat 

4 vegades 

Saber fer, saber aplicar el 
coneixement a la pràctica 

3 vegades 
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Reflexió, visió crítica 2 vegades 

Saber aprendre, ganes 
d’aprendre 

2 vegades 

No ho sé traduir a la teoria 1 vegada 

 

La representació d’aquesta taula ens permet visibilitzar els sabers i el nombre de vegades que 

els han repetit. Analitzant doncs la taula de les alumnes de primer observem com els sabers 

relacionats amb el saber acompanyar en l’acció educativa són els més repetits: Empatia, 

assertivitat, saber respectar emocions i vivències. 

De segon curs han respost un total de 23 estudiants, dels quals 4 no han tingut cap experiència 

laboral en l’àmbit de l’Educació Social. Els sabers que més apareixen:  

SABERS VEGADES QUE ES REPETEIX 

Empatia, assertivitat, saber 
escoltar, respectar, 

comprendre l’altre, vincle 

 
13 vegades 

Saber fer, recursos que es 
van aprenent, educació al 
llarg de la vida, treball de 
casos reals, experiència, 

pràctica. 

 
 

6 vegades 

Saber ser, Coherència 
Flexibilitat, tolerància. 

6 vegades 

Reflexió, ser crític, observar, 
no actuar de forma 

paternalista 

 
4 vegades 

Paciència 1 vegada 

 
 

Temes nous que no han 
aparegut a Primer Curs: 

- Comunicació amb 
l’equip: 4 vegades. 

- Límits: 3 vegades. 
- Saber gestionar 

emocions, distància 
professional:  
2 vegades. 

 

Analitzant la taula de les alumnes de segon observem com els sabers relacionats amb el saber 

acompanyar en l’acció educativa també són els més repetits (coincideixen amb els de primer 

curs): Empatia, assertivitat, saber escoltar, respectar, comprendre l’altre, vincle. 

De Tercer curs han respost un total de 27 estudiants, dels quals 8 no han tingut cap experiència 

laboral en l’àmbit de l’Educació Social  
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El sabers que més apareixen:  

SABERS VEGADES QUE ES REPETEIX 

Empatia, assertivitat, vincle, 
respecte, acompanyar, saber 
escoltar, relació horitzontal 

 
21 vegades 

Confiar en mi mateixa, gestió 
de mi mateixa, els meus 
propis límits, ser flexible, 

tenir confiança, tenir humor, 
saber estar 

9 vegades 

Posar límits, resolució de 
conflictes, càstig no és la 

solució 

8 vegades (6+1+1) 

Pensar i reflexionar abans 
d’actuar, pensament crític 

2 vegades 

Paciència 1 vegada 

Pràctiques 1 Vegada 

 
 
 
 
 

Temes nous que no han 
aparegut en els cursos 

anteriors 

- Professionalitat, Sóc 
professional però també 
sóc humana:  
4 vegades 

- Saber veure les 
dimensions de l‘altre, 
pensar de manera global, 
pensar en el creixement 
dels joves: 3 vegades. 

- Sabers segons els àmbits: 

1 vegada 

 

Analitzant la taula de les alumnes de tercer observem com els sabers relacionats amb el saber 

acompanyar en l’acció educativa també són els més repetits de la mateixa manera que 

coincideixen amb les alumnes de primer i de segon: Empatia, assertivitat, vincle, respecte, 

acompanyar, saber escoltar, relació horitzontal. 
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De Quart curs:  

Han respost un total de 24 estudiants, dels quals 6 no han tingut cap experiència laboral en 

l’àmbit de l’Educació Social. Els sabers que més apareixen:  

SABERS VEGADES QUE ES REPETEIX 

Empatia Comunicació 
assertiva, escolta activa, 
acompanyament, vincle, 

saber cuidar, deixar espais 

 
22 vegades 

Saber fer, sempre la millor 
resposta, actuar amb 

rapidesa, aplicar sentit 
comú, empoderament, 

lideratge 

 
 

9 vegades 

Creure en un mateix, 
perseverança, alegria, saber 
escoltar-se un mateix, gestió 

d’emocions, saber ser, 
coherència 

 
 

7 vegades 

Gestió de conflictes, mediar, 
eines per a la gestió de 

conflictes, límits 

 
7 vegades 

Mirada holística (no 
reduccionismes), la 

normalitat no existeix, no 
paternalismes, hi ha 
realitats, no realitat 

 
 

2 vegades 

Paciència 2 vegades 

 

Analitzant la taula de les alumnes de quart observem com els sabers relacionats amb el saber 

acompanyar en l’acció educativa també són els més repetits de la mateixa manera que 

coincideixen amb les alumnes de primer, segon i tercer: Empatia Comunicació assertiva, escolta 

activa, acompanyament, vincle, saber cuidar, deixar espais. 

Les estudiants d’Educació Social de la UVic han prioritzat els sabers relacionats amb 

l’acompanyament com els sabers que més les ajudaran en l’acció educativa com a educadores 

socials. D’altres sabers que també apareixen i no menys presents en la pràctica educativa són 

aquells sabers relacionats amb la professional i la seva educació permanent com: ser crítica, 

saber-se empoderar i saber empoderar a l’altra, lideratge,  la confiança, ser flexible i sentit de 

l’humor (entre d’altres). Pràctiques que en el dia a dia de l’educadora social possibiliten una 

transformació social en l’entorn. 
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5.3.2. L’anàlisi de les dades dels sabers de la professió de l’educadora 

social a través del llibre Sabers i Sentits de l’Educació Social de l’Anna 

Gómez a partir de les entrevistes a les estudiants del Grau 

d’Educació Social de la UVic (veure annex 8.8.) 

 

A l’entrevista amb les estudiants del grau els hi vaig fer la pregunta:  

Quins són els sabers que t’ajudaran a millorar la relació educativa tan amb les educands com 

amb les professionals? 

He agrupat els diferents sabers segons el saber pensar, el saber acompanyar i el saber sostenir 

(tal i com fa l’autora  en el llibre); ens remarca que són tres sabers que no són independents 

entre ells i així com tampoc són independents els sabers de les estudiants: 

Com estem davant del món: Saber adaptar-se a qualsevol situació, està implicada en tot, saber 

treballar amb les persones, saber-me comunicar de manera clara, precisa i amable, saber 

desenvolupar-me en tota mena de situacions, saber mantenir-me oberta als canvis, saber 

treballar en xarxa, saber i aprendre a comunicar-me. 

Com acompanyem a les persones: Saber escoltar, saber observar, saber on mirar, saber 

discrepar, saber pensar i raonar, saber ser crític i saber parlar, saber quan he de parlar i quan 

no, saber gestionar els sentiments, saber demanar ajuda, saber que tinc un ego, saber respectar, 

donar i parar, saber fer que ja engloba el saber estar, saber confiar en les altres, ser empàtica, 

l’escolta activa, saber ser sincera, companyerisme, generositat i assertivitat, l’amor i la dedicació 

i saber els coneixements bàsics de les diferents etapes de la vida per entendre el 

desenvolupament de les persones i tenir coneixements bàsics de psicologia per saber una mica 

de tot. 

Com sostenim: Saber accedir a la caixa d’eines i recursos, ser crític, formar-nos permanentment, 

conèixer les característiques de les educands amb les que treballem i saber mirar les 

professionals amb les que treballem per aprendre a fer els acompanyaments. 

Com pensem: Saber establir els límits, saber reconèixer a l’altra i fer-lo subjecte del seu propi 

procés, sobretot conèixer els teus propis sabers, saber confiar en tu mateixa, ser autèntica amb 

el què fas, saber escoltar sense jutjar, saber no jerarquitzar els rols de poder envers les 

companyes i envers les educands, sabers que no surten al currículum però són imprescindibles, 

saber resoldre conflictes, el pensar, el dir i el fer. 
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La gran majoria dels sabers que van respondre totes elles coincideixen amb algunes de les pors 

a l’entrada al món laboral que més enrere us he explicat quan parlem de l’imaginari social de la 

professió de l’educadora social. Com a investigadora observo que les pors plantejades es 

converteixen en sabers; entenc doncs que molts dels sabers queden pendents d’aprendre’ls ja 

que sinó no serien pors. 

Coincideixen les pors de les estudiants amb els factors que esmenta J.Vilar com a fonts de tensió 

que apareixen en els conflictes grupals de caràcter professional en l’Educació Social. Ell ens parla 

que hi ha: 

• Precarietat i falta de mitjans. 

• Tensions en la relació professional. 

• Absència de transformació. 

• Tensions en les relacions educatives. 

• Efectes indesitjables. 

• Missió i oposició entre els valors 

Totes les pors d’abans d’entrar al món laboral de les estudiants les podríem classificar seguint 

aquests indicadors. Formen part de l’acció socioeducativa i ens cal reconèixer-les per gestionar-

les ja sigui a nivell individual o grupal. 

 

5.3.3. L’anàlisi de les dades dels sabers de la professió de l’educadora 

social a través del llibre Sabers i Sentits de l’Educació Social de 

l’Anna Gómez a partir de les entrevistes a tres professores del Grau 

d’Educació Social de la UVic (veure annex 8.8.): 

 

L’Anna Gómez, l’autora del llibre ens diu que: Em remeto en el meu llibre. Destaco el saber 

pensar, el saber acompanyar i el saber sostenir. Vaig escollir aquests sabers perquè em vaig 

adonar que n’hi ha molts d’altres fonamentals bàsics imprescindibles que hi tenen relació i per 

això en comptes d’elaborar un llistat molt llarg vaig decidir agrupar-los en aquests tres. No 

considero que aquests sabers siguin independents l’un de l’altre perquè cauríem en una 

categorització i una especialització si que em sembla molt important veure que aquests sabers 

estan interconnectats depenen entre ells i un dels fets a destacar és que aquests tres sabers 

responen a les dimensions de la persona, a la globalitat de les dimensions persona. Saber pensar 
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àrea cognitiva, intel·lectual, necessita la pràctica del cos del saber acompanyar. Saber sostenir 

s’aterrissa a la pràctica real sigui saber prendre bones decisions en moments de crisi però també 

cal saber escoltar i parlar amb l’altre, pràctiques des del fer, actuar, participar. Sostenir forma 

part d’accions tan intel·lectuals com pràctiques és on convergeix la teoria i la pràctica. Vaig 

destacar el sostenir perquè tan el saber pensar com acompanyar són sabers que no arriben a 

situacions finals mai saben pensar del tot ni acabar l’acompanyament sinó que són accions que 

es prolonguen en el temps vital de l’educadora i aquesta prolongació s’ha de sostenir, n’hem de 

tenir cura no podem dir un dia: ja ho tenim tot fet. 

Per exemple en el diari de camp una de les escenes que com educadora social vaig presenciar 

va ser que en una reunió de l’EAIA vaig escoltar el referent com parlava d’un noi que viu al CRAE:  

s’ho carrega tot a casa i a la llar. Li responc: penso que està demanant a crits l’incondicionalitat 

de la llar i de casa i no ho troba. El llenguatge que ell havia fet servir no era generador de res 

positiu. Saber sostenir un noi que està buscant desesperadament l’incondicionalitat a través de 

l’explosivitat verbal i física és saber pensar i saber acompanyar-lo en un camí on ell és el centre, 

no la seva actitud. 

L’entrevista amb la Núria Simó també comparteix un concepte que és el de saber acompanyar; 

considera que és un saber molt complex perquè demana un gran coneixement d’una mateixa i 

una gran capacitat de conèixer les persones amb les que treballem. La Núria pensa que és 

imprescindible ja que sense aquest vincle no tenim res a fer. Ens recalca la complexitat del saber 

explicant que cal mantenir l’equilibri entre ser a prop i establir límits. Parlo també de les 

limitacions que té cada educadora que moltes vegades pot no saber comprendre en què 

consisteix acompanyar en institucions on marquen la tasca educativa de tal manera que 

nosaltres com a educadores no compartim.  

Sovint en algunes institucions les coordenades que ens fan portar a terme no són les que 

nosaltres decidiríem, moltes d’elles en el tercer sector també venen de les condicions laborals 

establertes. Sovint l’acompanyament no pot esdevenir perquè les ràtios són tan elevades que 

com a educadora has de prioritzar un benestar de cada persona i el què ens deia Freire amb 

pacientment impacients moltes vegades esdevé pólvora. 

En el diari de camp (veure annex 8.4.) he descrit una situació que vaig trobar-me fa uns mesos 

amb el noi que he estat tutora del CRAE: Noi de 17 anys que el citen dilluns per donar-li la paga 

d’ex tutel.lats a Barcelona. Som dissabte. Aquest cap de setmana està amb una familiar 

tanmateix avui a la tarda l’hem fet venir a la llar per explicar-li el trajecte cap a Barcelona i un 

cop allà la direcció de la DGAIA. Ell no ha baixat mai sol a Barcelona i és un trajecte que des de 
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l’administració no ens legitimen per portar-los sinó que han de ser ells que han d’aprendre a 

desplaçar-se. L’educadora que li està explicant el recorregut que haurà de fer amb la Renfe i 

després amb el metro i caminant viu a Barcelona i demà diumenge se’n torna cap allà amb tren. 

Entre els nervis del noi i que ella baixarà també amb tren decidim que demà diumenge el noi 

baixi amb l’educadora i així aprengui el camí que haurà de fer ell sol l’endemà, dilluns. Diumenge 

al vespre va tornar súper content perquè ho havia après, dilluns ho va fer fantàsticament bé i 

des de llavors ha baixat sempre més sol amb tren. Malgrat aquest boníssim resultat de 

l’acompanyament, des de direcció es diu que va ser una despesa sumada ja que van haver de 

pagar dos bitllets a Barcelona per res. 

En correlació a aquesta situació la Núria ens explica que ens trobem amb llocs de treball que no 

posa les condicions laborals per poder fer un acompanyament de qualitat. D’altra banda l’equip 

de professionals també pot ser que sigui un bon lloc per anar tots en la mateixa direcció i altres 

vegades no és així.  

Tal i com llegim sobre el saber sostenir, és el saber que més costa ja que és el saber que va 

paral·lel als altres dos i la Núria durant l’entrevista també reclama per tal de portar a terme un 

acompanyament que ens cal molt compromís amb la feina i amb l’entorn i això de vegades és 

molt difícil de sostenir.   

La Rosa Guitart durant la seva entrevista  ens explica que per ella els sabers més importants són:   

-Tenir pensaments i pràctiques no dogmàtiques. Ser flexibles i adaptables a cada situació. 

-Fer mirades sistèmiques i globals a les situacions per conèixer els elements de tota mena que 

conflueixen en elles. 

El saber de la mirada sistèmica m’ha transportat al llibre de El perfume de la maestra quan 

explica que no sempre hem d’actuar segons els codis que ens han donat sinó que ens cal 

interrogar la realitat. Com a investigadora penso que aquest també seria un dels grans imaginaris 

socials de l’educadora social: el sempre fer, fer i fer. Aquella persona que no permet silencis.  

Aquí la Rosa ens apropa a una pràctica on posem la persona al centre i observem tot l’entorn: 

-Ser crítiques envers les situacions, les circumstàncies, les estructures i envers una mateixa 

-Saber escoltar, saber mirar, saber investigar. 

-Entendre a l’altra persona com a digne, amb drets i deures i protagonista de la seva vida.  
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-Entendre què vol dir acompanyar i tenir coneixements i eines per poder dur-lo a terme 

adequadament en cada situació 

-Actuar per a la consecució dels drets d’una mateixa, els drets de les altres persones i els drets 

de les col·lectivitats 

Tot plegat respon a la finalitats establertes per a les persones que volen ser educadores socials i 

que recullen com s’entén a l’altra –digne, lliure, amb drets i deures i protagonista- i com s’entén 

el seu paper –acompanyar i ser bel·ligerant. 

Et reprodueixo el que s’indicava a l’assignatura Ser educadora... sobre la seva funció: Ajuden les 

persones a comprendre el seu entorn social, polític, econòmic i cultural i a participar en ell com 

a ciutadanes i ciutadans de ple dret. Treballen per aconseguir convivència col·lectiva així com 

una millor qualitat de vida de les persones i un compliment dels seus drets i deures individuals i 

col·lectius. 

Segueix predominant el saber acompanyar. Aquest saber dins l’acció educativa no té una data 

de caducitat, malgrat això, és important saber que quan acompanyes a una persona hi ha el 

moment del salt, no podeu arribar juntes a l’arribada, ha de fer-ho ella. El moment del salt és un 

moment on l’educadora ha de saber quin és el moment i que totes les coordenades donades 

eren per arribar a aquest moment.  

En el diari de camp explico una situació que ens vam trobar al CRAE: el pare del Robert viu davant 

de la llar, al carrer. Primer va col·locar-se a sota a la llar, just a l’entrada. I li vam demanar que 

allà no. I s’ha posat a la cantonada i des de l’habitació d’educadores el veus. Els veïns del barri li 

porten mantes i tapers i roba i els dels bars li fan cafès i li deixen anar al lavabo. Nosaltres 

intentem invisibilitzar-lo. Què li ensenyem al seu fill? Que tot el barri el veu excepte els de casa 

seva? 

Probablement el Robert i les veïnes de la comunitat van pensar que el rebutjàvem; vam intentar 

doncs trucar a tots els recursos de la ciutat per tal que tingués un plat calent cada dia facilitant-

li l’accés al menjador social i sovint Creu Roja li portava menjar calent allà al carrer. Tanmateix 

aquesta situació havia de ser temporal i s’ha perpetuat, el pare del Robert té una paga que quan 

li arriba li manquen habilitats per gestionar-la, la majoria de vegades espera cobrar per donar-li 

els diners al seu fill i que ell es compri un mòbil o el què necessiti. 

Aquest acompanyament va ser silenciat ja que vam posar a pare i fill al centre en tot moment, 

no pensàvem en l’ajuda salvífica que potser pot commoure a les veïnes de la comunitat i que en 
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aquell moment va ser oportuna una ajuda com aquella. Ho fèiem des de darrera la finestra 

enganxades al telèfon i aprenent a sostenir aquella escena cada dia quan anàvem a dormir i 

quan ens llevàvem. 
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6. Reflexions i conclusions 

La pregunta de partida d’aquest projecte va ser: És el vincle una eina socioeducativa? Aquesta 

qüestió va dur-me a reflexionar, per un cantó, sobre les competències i funcions que ha de tenir 

una educadora social i, per l’altre, sobre l’imaginari col·lectiu que envolta el nostre ofici. 

Al llarg d’aquesta recerca hem analitzat de prop l’ofici de l’educadora social i hem observat 

quines són les accions que formen part del seu quotidià. L’acció socioeducativa és, potser, un 

dels gestos més característics i visibles del qual la societat és, per tant, més conscient. Aquest 

treball pretén, doncs, reivindicar els gestos que no veiem i que hem anomenat els sabers.  

Per què sabers i no coneixements? Anna Gómez, autora del llibre Sabers i sentits de l’Educació 

Social també s’ho planteja i ho explica de la següent manera: “el saber en singular sí que es 

refereix a coneixement, tot i que els sabers en plural són aquells aprenentatges fora del 

currículum escolar. Com a investigadora els identifico com aquells sabers apresos de les 

relacions, del tacte, del viure, del cuinar, del compartir, de l’escoltar, de la natura, de la fàbrica, 

de la botiga, del conduir, del sofà, del llibre, de la família, del conveni, de l’aigua, de la plaça, de 

la jaqueta, del suavitzant, de les mans,…”. Gómez Mundó també identifica els sabers com 

quelcom que requereix fer un esforç i ho contraposa al coneixement, que sembla que no el 

necessita; aquest esforç del qual parla és la disposició del cos.  

Retornant a la pregunta de recerca, hem cregut necessari dur a terme un diari de camp per 

poder fer un seguiment de les intervencions professionals que hem realitzat al nostre centre de 

treball (un CRAE). Així, a través de l’escriptura i la lectura de les pròpies actuacions, hem pogut 

prendre consciència dels sabers que les acompanyen. 

Gràcies a la lectura de Sabers i Sentits de l’Educació Social i el Perfume de la mestra i a la meva 

actitud davant del món, m’han ajudat a conèixer una realitat que no és la que s’explica. 

M’agradaria donar èmfasi aquí a les conclusions a la meva actitud davant del món sobretot 

perquè aquesta m’ha mostrat que no només hi ha una sola manera de veure i de fer les coses. I 

és gràcies a aquestes lectures que totes les evidències que  formaven part del meu coneixement 

(una realitat que m’havien explicat) les he traduït als sabers. 

És d’aquest darrer punt d’on va sorgir, també, la necessitat de conèixer de primera mà les 

impressions de la nostra comunitat educativa pel que fa a la professió. Per un cantó, l’imaginari 

que projecta el professorat i, paral·lelament, el que rep l’alumnat i com l’elabora al llarg dels 

seus estudis.  L’imaginari que projecta el professorat tal i com ens han fet saber a les entrevistes 
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és un imaginari que prové del discurs oficial de l’educació social tanmateix les professores 

argumenten que es transforma durant els cursos. Una de les hipòtesis és que existeixen 

imaginaris que no modifiquen el seu discurs al llarg del curs; l’altra hipòtesi són totes aquelles 

estudiants que el seu imaginari es transforma al llarg dels estudis així incorporant nous sabers 

en les seves reflexions i en la seva mirada professional.  

Un dels objectius de la recerca també era reconèixer l’impacte dels discursos de l’educació social 

en les estudiants del Grau. Aquesta anàlisi es va dur a terme a partir d’un qüestionari que van 

respondre 88 estudiants, així com d’entrevistes fetes a algunes d’elles i també a professores. 

Pel que fa al marc teòric del treball, els conceptes de patriarcat, capitalisme i estat del benestar 

han estat claus a l’hora d’elaborar l’imaginari col·lectiu de l’educació social: per un cantó, el 

patriarcat fomenta que les tasques de cures i la reproducció recaiguin sobre la dona i el 

capitalisme, per l’altre, contribueix a l’explotació laboral i a la feminització de la pobresa. En 

contraposició a aquests fenòmens hi trobem l’Estat del Benestar, d’on neix justament l’ofici de 

l’educadora social, i que es refereix a aquell conjunt de polítiques públiques destinades a llimar 

les desigualtats socials. 

L’elaboració del marc teòric es troba a l’inici de la recerca, però s’ha anat modificant al llarg del 

procés segons l’enfocament que hem volgut donar-hi. Tot i que en aquesta primera fase no 

estava clar on col·locar el tema transversal del gènere, es va acabar decidint posar-lo al 

començament, ja que el patriarcat ja apareix en la concepció de l’ofici de l’educadora social i, 

per tant, hem considerat que ha d’estar en una posició visible: és la màxima discriminació que 

pateixen les dones. 

La part de descobriment ha estat durant l’anàlisi i categorització de les dades, on hi ha hagut 

diàleg entre la dimensió i l’instrument. Ha estat una fase d’escolta, de llegir què diuen 

companyes i les professores. Durant el buidatge d’informacions s’han anat prenent notes de 

manera analògica per tenir un testimoni de tot allò que ha ressonat interiorment durant el 

procés, d’analitzar el propi imaginari social.  

Paral·lelament als qüestionaris, també s’han realitzat entrevistes a les estudiants del grau 

d’Educació Social: això ha permès escoltar veus i tocar temes que no s’havien contemplat en un 

primer moment. Una d’elles, la d’una alumna de primer que apel·la a un dels grans paradigmes 

de la nostra acció educativa quan diu: “L’educador/a social no pot tenir relacions no 

professionals i maternalistes/paternalistes. Si treballem per una banda per aconseguir 

l’autonomia de la persona mentre per l’altra banda creem una relació dependent, no estarà 
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servint de res la intervenció de l’educadora”. L’acompanyament a les persones també significa 

saber llegir quin és el moment del gran salt, com l’anomena Anna Gómez a les seves classes, tot 

referint-se a aquell moment en el qual percebem un nivell d’autonomia suficient per retirar 

lleugerament el suport sense perjudicar l’usuari, que se seguiria sostenint sense la necessitat del 

nostre acompanyament. 

Les autores escollides durant la investigació han estat majoritàriament dones. La Virginia 

Despentes pel seu relat desobedient i transgressor, Silvia Fenici perquè no deixa de viatjar i de 

visibilitzar les dones de d’altres països del món i de reivindicar la pressió de la reproducció en la 

dona. Anna Gabriel com una activista política que ens ofereix una mirada comunitària de 

l’impacte del capitalisme en el nostre barri i com entre totes ens cal conèixer les vulnerabilitats 

de la població per accedir-hi i combatre-hi. Anna Gómez l’autora del llibre Sabers i Sentits de 

l’Educació Social ens convida a descobrir un nou llenguatge on tothom hi forma part i una 

metodologia per saber pensar, saber acompanyar i saber sostenir dins la pràctica educativa de 

l’educadora social, sense perdre de vista l’ordre simbòlic dominant. Núria Simó ens ha regalat 

una carta de reconeixement de la feina que estan fent les educadores socials en el context del 

covid 19 on també llueix la comunitat i la reivindicació de no silenciar les veus de moltes, ens 

parla del Carles Capdevila amb el titular “Necessitem més persones que es fiquin en problemes”. 

Amaia Pérez Orozco és una feminista i economista que ens convida a treballar a partir de la 

sostenibilitat de la vida com un conjunt de necessitats materials i afectives de les persones i 

relacionada directament amb l’Estat del Benestar per tal de trencar amb el discurs que 

proclamen els principals financers i parlar d’una altra realitat que també hi és però que la tenen 

amagada perquè només la pateixen les persones que menys veu s’escolta en aquesta societat. 

La veu de la dona en els mitjans i en la major part de les professions es silencia, en el mateix 

context que estem vivint del covid 19 no hem sentit quasi a parlar de cap dona; Núria Montserrat 

una investigadora que ja ha provat un fàrmac amb òrgans artificials i explica que a finals de Juny 

2020 potser ja sabrem si és eficaç per el cos humà. 

Som conscients que en aquesta recerca hi manca imparcialitat, ja que s’ha plantejat a partir de 

tesis feministes i políticament situades a l’esquerra. Aquí també van aparèixer dubtes, però es 

va valorar no modificar aquest enfocament per incloure-hi idees i veus noves: la mirada parcial 

dels llibres de secundària quan parlen del capitalisme i l’Estat del Benestar és coneguda de 

sobres, així que ens ha semblat interessant integrar una visió més crítica, no des de la persona 

amb privilegis sinó de i per a la comunitat. 
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Finalment i en la línia de posar paraules, hem de fer referència a la situació que s’ha viscut als 

CRAEs arran de la crisi del Covid-19. Les mesures excepcionals que s’han pres per confinar la 

població han tingut efectes devastadors en la infància i joventut més vulnerable, que han viscut 

situacions angoixants i de gran incertesa durant aquests mesos. En aquest sentit volem 

reivindicar, també, la tasca que han dut a terme les educadores socials, que s’han vist abocades 

a fer no només sacrificis professionals sinó també personals per preservar la salut i el benestar 

emocional dels infants amb qui treballen. 

I això és, en definitiva, dir les coses; això és la recerca del reconeixement de la tasca de 

l’educadora social i forma part de la transformació de l’imaginari col·lectiu que l’envolta. Ens 

calen més veus que vulguin ser escoltades i més mitjans per tal de visibilitzar les mancances, les 

negligències i les injustícies, ens calen mans per construir una societat més humana.  

I, com tot, això també comença per una mateixa. 
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8. Annexes 

8.1. Entrevistes de referents bibliogràfiques 

8.1.1. Entrevista a Silvia Federici, escriptora, professora i activista 

feminista 

 

“Necessitem una infraestructura material, emocional i social de les cures” 

Silvia Federici (Parma, Itàlia, 1942) és una de les autores cabdals dels feminismes en el Nord 

global. La seva obra ‘Caliban i la bruixa’ va servir per recuperar la memòria històrica de les dones 

sàvies i lliures de la vella Europa, però també per recordar-nos que durant molts segles vam 

viure sense tanques als camps i en comunitat. És autora de diversos llibres, el més recent ‘Tornar 

a encantar el món. El feminisme i la política dels comuns’ (Tigre de Paper, 2019). Tot i la seva 

avançada edat, Federici segueix viatjant freqüentment deixant-se ensenyar per les lluites de 

dones de tot el planeta i compartint els seus sabers. Precisament, l’entrevista es va realitzar amb 

motiu de la seva visita a la darrera Fira Literal de Barcelona. 

Què és la crisi de cures, de reproducció? Com afecta els països del Sud i del Nord global? 

La crisi de la reproducció té molts aspectes diferents i punts connectats. En les últimes quatre 

dècades, amb l’onada d’expansió neoliberal del capitalisme, gairebé tots els estats han retallat 

els serveis més essencials per a la reproducció. En el moment mateix en què la majoria de les 

dones, a escala global, són obligades a sortir de casa i treballar fora, en el treball domèstic i de 

cures no hi ha serveis estatals dels quals dependre. El treball s’ha precaritzat, els salaris són més 

baixos, falten recursos econòmics. Una crisi molt forta de la reproducció és aquesta manca de 

recursos i de serveis, de suports des dels estats, i també la sortida de les dones per treballar fora 

de la llar durant gran part del dia i la setmana. Moltíssima sortida migratòria crea un buit de 

cures i reproductiu, que no ha estat compensat. L’Estat et diu: recorre al mercat. Significa que 

empris una altra persona o paguis serveis privats. En molts casos, les dones tenen feines molt 

mal pagades. Llavors què passa? Que es treballa i es treballa i després la gran majoria del seu 

guany se’n va a pagar les cures. 

Un cercle viciós… 

Sempre hi ha manca d’atenció, de cures. Per exemple, amb la gent gran que no és autosuficient, 

que té malalties cròniques, etc., hi ha situacions que són molt, molt pesades. Per exemple 
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d’aïllament. Això dona una mesura molt directa de la falta de temps i de cures. En els serveis 

públics –hospitals, escoles– es retallen recursos, estan més degradats. També on hi ha sanitat 

nacional [pública], com a Itàlia, es degrada el servei dels hospitals per després legitimar-ne la 

privatització. I podem parlar també de la degradació del medi ambient. Avui comprar menjar és 

un malson. Els transgènics, els pesticides, tota aquesta porqueria que posen als aliments i que 

no saps si et matarà. És una crisi general produïda per un sistema social que veritablement 

sempre posa el lucre al centre, al contrari de les que volem posar la vida al centre. Ens està 

matant, de moltes maneres. 

En aquest context, creus que avui hi ha una continuïtat del colonialisme i, a més de 

l’extractivisme de recursos o mercaderies, hi ha extractivisme de cures? 

“Terra significa aigua, boscos, una sèrie de recursos, de riquesa natural, que permetia una vida 

bona” 

Sí, perquè un dels elements clau del colonialisme no és sols l’exportació al país colonitzant dels 

recursos materials –petroli, sucre, minerals– que continua avui, sinó també de la força de treball. 

La mà d’obra a baix cost. Hi ha tota aquesta onada de migrants, sobretot dones, que arriben 

aquí deixant els fills, la família. Moltes pensen: “Treballaré uns anys i després podré tornar”. 

Però no passa. He parlat amb moltes dones i un cop migren és molt difícil tornar. Molt difícil. 

Perquè les necessitats econòmiques de la seva família al país d’origen segueixen. La condició 

socioeconòmica no ha millorat, sigui a l’Amèrica Llatina, l’Àfrica o el Carib. Passen tota la vida 

en una situació de precarietat, d’inseguretat, de desvaloració social. Ara bé, és important dir que 

avui les dones que fan treball de cures s’estan organitzant en una lluita molt forta. Als Estats 

Units hi ha xarxes, organitzacions multiculturals de dones de diversos països, amb ètnies i 

llengües diferents. Han estat capaces d’aconseguir millores. Per exemple, diversos estats les 

reconeixen com a treballadores [quan fan tasques de cures]. Sembla obvi [riu] però totes les lleis 

laborals des dels anys 30 del segle XX fins a pràcticament el 2010 no reconeixien les feines 

reproductives. No les reconeixien com a treballadores ni reconeixien els seus drets: vacances, 

horari, etc. Quan és una relació d’ocupació individual, a l’espai domèstic privat, és fàcil vulnerar 

drets. Però hi ha una organització molt bona, aconseguiran bastantes coses. 

No sé si coneixes organitzacions de treballadores de la llar i de les cures a l’Estat espanyol. Per 

exemple, a Barcelona hi ha Mujeres Pa’lante, Sindillar, Libélulas, Mujeres Migrantes Diversas… 

Sí! En conec sobretot a Madrid, per exemple Territorio Doméstico Activo. Sempre que hi vaig 

em trobo amb elles. Han fet molta feina, són molt militants. Han estat capaces de posar de nou 



65 
 

al centre de la temàtica feminista el discurs de la reproducció. A Espanya no ho sé, però als Estats 

Units s’havia abandonat molt des dels anys 80. Ha estat la lluita de les treballadores domèstiques 

la que ho ha posat al centre, les que han dit “sense nosaltres res es mou”. 

Quan es desplacen les dones no només hi ha un buit de cures cap a la família, sinó també cap 

a la natura i l’entorn. En molts casos, les migrants que seran cuidadores remunerades al país 

de destinació eren lideresses socials o defensores de la natura i el territori molt perseguides 

al seu país d’origen. Creus que les dones empeses a migrar són les noves bruixes que el 

capitalisme vol cremar? 

No, jo crec que el capitalisme no les vol cremar, les vol explotar. És clau el que has dit: 

s’empobreix el teixit social quan les dones surten. És una cadena. Perquè per als infants, 

aquestes dones que migren són la mare, la tieta, les veïnes… Però quan migren, sobretot les 

joves, també deixen de poder participar en les lluites per les seves comunitats. I aquest és un 

preu molt alt que paguen. No solament l’aïllament familiar, sinó també l’aïllament de la lluita 

comunitària. 

I la pèrdua personal de valor social, perquè en el seu lloc d’origen tenien tot aquest teixit… 

És clar, moltíssim. Moltes d’elles, per exemple, tenien ocupacions que els donaven recursos, 

seguretat… Però amb l’ajust estructural dels anys 80 i la nova política socioeconòmica, moltes 

van perdre independència econòmica o els salaris que reben són molt baixos. 

En diversos textos assenyales que sovint les dones tenien una economia de subsistència que 

era digna i els permetia l’accés a la terra, que no a la propietat. 

“La lluita contra l’extractivisme és una de les més importants que hi ha avui en dia arreu del 

món” 

Això és important. Està tot connectat. La tinença de la terra. Terra significa aigua, boscos, tota 

una sèrie de recursos, de riquesa natural, que permetia una vida bona. Ara hi ha una privatització 

i una expropiació salvatges. Arriba la mina, l’agroindústria, la transnacional a produir gasolina 

verda… La terra dels països que van ser colonitzats segueix sent subjecte d’assalt per molts 

agents diferents. És una situació molt perillosa. També és important subratllar que hi ha moltes 

lluites i no pensar que només hi ha derrotes. A tot arreu, la gent està lluitant. Contra la mina d’or 

o la companyia eòlica, contra tot això que es presenta com un gran progrés però que en realitat 

està destruint moltíssim territori. La lluita contra l’extractivisme és una de les més importants 

que hi ha avui en el món. I, sens dubte, la política d’extractivisme és part de tot un procés de 
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recolonització. La crisi del deute i el reajustament estructural socioeconòmic [des dels anys 80 

als països del Sud global] han estat factors que han promogut i donat suport a aquesta política. 

Tots aquests països s’han vist obligats a vendre els seus boscos i la seva aigua per pagar el deute. 

És una bogeria. Però quin deute? Països expropiats per la colonització durant segles, es diu que 

són deutors [riu], que han de pagar. Quan, en tot cas, caldria lluitar per la reparació. Hauríem de 

preguntar-nos: qui té un deute amb qui? 

I qui està liderant aquestes lluites? 

Sens dubte, les dones. Sens dubte. I per això estan pagant un preu molt alt, amb tanta violència 

contra la dona, a l’espai rural i urbà cada dia. Per exemple, a l’Amèrica Llatina, a Colòmbia, cada 

setmana ens comparteixen el nom d’una dona, de companys també, líders socials, que han estat 

assassinades, torturades, atacades… Elles són les més involucrades en el treball de reproducció, 

les que més interessos tenen a preservar les aigües. Saben que una minera destruirà tot el cultiu 

i l’aigua. En poc temps la comunitat no podrà seguir vivint allà, tot i que molts joves no ho veuen. 

Per quines raons? 

Estan contents i seduïts pels salaris que les transnacionals els donen. Però les dones, quan l’aigua 

està enverinada i la gent emmalalteix, són les que s’ocupen de donar menjar a la seva família. 

També són les que poden acabar migrant més lluny. Saben que amb aquestes companyies 

mineres o petrolieres no hi ha futur per a les seves comunitats. I per això tantes són amenaçades 

pels paramilitars, per la guàrdia privada de seguretat de la transnacional –que avui també tenen 

el seu exèrcit. I moltes vegades són subjectes de violència dels homes de les seves comunitats. 

Precisament perquè s’oposen [a les transnacionals]. 

En aquests espais de lluita en primera línia, expliques que moltes vegades hi ha alternatives 

actives. Des de la idea dels comuns, de comunalitzar i de recuperar, parles d’iniciatives que 

poden ser inspiradores. 

Em refereixo sobretot a l’Amèrica Llatina perquè són uns països que han conservat i recuperat 

terres durant anys. Per exemple a Mèxic, amb les companyes zapatistes, o les que han lluitat 

contra narcotraficants i han reconstruït un govern basat en usos i costums. Hi ha tota una 

tradició de comunitarisme, a vegades patriarcal, però… Quan la gent és desplaçada, obligada a 

migrar, no s’enfronta individualment a la seva misèria, s’ajunta en treball col·lectiu, crea 

campaments, pren territoris, construeix cases, carrers… Aquí les dones hi tenen un paper 

important. 
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Quin? 

Tenen la capacitat de vetllar pel que és necessari per a la reproducció. La dona veu que els 

entramats comunitaris són una gran força, per elles sobretot. Una força per a la supervivència, 

però també per a l’organització política en l’enfrontament amb l’Estat. Perquè veritablement no 

es pot lluitar si no es canvia la vida de tot el món; si no es creen entramats entre les persones 

que lluiten que siguin també afectius, que expressin reconeixement al fet que la nostra vida 

depèn de la vida dels altres, de les altres. El comú és important no solament per a una millor 

supervivència, sinó també per incrementar la capacitat d’enfrontar-se a l’Estat, de no ser 

derrotat davant les forces estatals, tan poderoses. 

Aleshores és important pensar en alternatives sense dependre de l’Estat. 

“No podem oblidar l’Estat del tot perquè no tenim la capacitat de reemplaçar-lo 

immediatament” 

És clar que no podem oblidar l’Estat completament, perquè no tenim la capacitat de reemplaçar-

lo immediatament. El que importa és oposar-se a la mirada de: “Ah, l’Estat ens cuidarà”. L’Estat 

ha monopolitzat gran part de la riquesa natural i de la que s’ha produït. Però es poden crear 

formes d’organització des de baix. Ara mateix, no es tracta d’Estat o no Estat. Cal organitzar una 

visió del comú que necessàriament ha de negociar amb i enfrontar-se a l’Estat, perquè en el 

futur no en vol dependre. És molt important. 

I quin podria ser un primer pas per comunalitzar les cures? 

Crec que no hi ha un pas, sinó diversos [riu]. Cal crear xarxes d’aliança entre diversos moviments 

i actors, per exemple assemblees de barri, però això implica tenir temps [riu]. Quan parles 

d’aquestes coses et diuen: “Sí, però treballo cada dia, torno a casa a la nit”. Crear comunalitat 

necessita temps, espais… per crear formes de vida que comencin a practicar una mica 

d’autogovern, que comencin a reclamar, per la seva mà, les decisions, el poder de decidir sobre 

coses que són tan importants en les nostres vides, per exemple, com volem parir. 

A qui cuides o a qui has cuidat? Qui et cuida a tu? 

[Riu] Tinc un grup de companyes a Nova York molt amoroses. Ens estimem molt. Estranyament, 

quan hem de trobar-nos no és un: “Oh, una altra reunió”. Ens n’alegrem, estem bé. Això és 

cuidar. També tinc un company i família extensa. Estic molt contenta. I jo he cuidat també, he 

passat una experiència molt forta amb la meva mare. Durant tres anys va estar pràcticament 

immòbil en un llit. És el clàssic exemple –se’n parla poc, sobretot en moviments socials– de quant 
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treball costa solament cuidar una persona. En particular, quan no té mobilitat. Amb més de 90 

anys, calia netejar-la, alimentar-la, donar-li medicines… Era dependent per tot. La cuidàvem la 

meva germana i jo. També una cooperativa de dones que arribava cada matí a netejar-la, perquè 

teníem por d’agafar-la i trencar-li els ossos. N’he après molt. Ha estat un treball molt pesat, 

angoixant, que generava molta por, però un treball que m’ha donat una força enorme. Sigui per 

la relació amb la meva mare, sigui perquè m’ha fet pensar tantes, tantes coses. Sempre pensava: 

“Però per què no hi ha alternatives?”. Imaginava estructures de barri que poguessin ajudar. En 

aquestes situacions, gairebé cada dia hi ha una petita crisi. O una gran crisi. Tot va ser un 

aprenentatge. Si tenia una crisi, trucava a l’hospital i em deien que la portés allà. No. Això 

significa que la mataràs, perquè et faran esperar quatre hores. No hi ha interès per una malalta, 

sobretot si és una persona vella. Et diuen: “Però què vols?”. Pensen que ha de morir. No és 

només la meva mirada, la meva perspectiva. Des del feminisme sempre ha estat central el 

discurs de la reproducció, però ara s’ha focalitzat molt més per la necessitat que tenim d’una 

infraestructura material, emocional i social de les cures, que hem de construir. 

8.2. Carta de la Núria Simó al Diari de l’Educació 

¿Qui es preocupa per les educadores i educadors socials en temps de coronavirus? Núria Simó 

Gil L’any 2016 Carles Capdevila va escriure una columna al Diari ARA amb el títol “Ens cal gent 

que es fiqui en problemes”. L’article es referia a la tasca educativa i social que fan educadores i 

treballadores socials i deia així: “En una societat en què s’imposa el “No t’hi fiquis”, en què 

mirem cap a una altra banda perquè prou feina tenim amb nosaltres, en un món professional 

fragmentat en departaments que competeixen més que no pas col·laboren, en què ens 

encolomem les culpes els uns als altres en lloc de buscar sortides, hi ha oficis que consisteixen a 

ficar-se en problemes entre persones. Tot i saber que quan dos es barallen el tercer té les de 

rebre. I els cridem allà on hi ha persones vulnerables, addiccions, solitud, maltractaments, 

malalties greus”. Aquest text l’he dedicat a diferents promocions d’estudiants de quart 

d’Educació Social de la UVic-UCC, quan he tingut la sort de ser escollida padrina, en els actes de 

graduació d’aquesta universitat on exerceixo com a professora.  

En aquests dies tan incerts i difícils, les paraules de Carles Capdevila, escrites fa quatre anys, 

esdevenen un reconeixement a la tasca d’aquests professionals que estan dedicant els seus 

esforços al treball de cures. I en aquesta situació em pregunto: A qui li preocupen ara les 

educadores i educadors socials que lluiten, juntament amb altres professionals, per garantir les 

millors condicions de vida a les persones més fràgils de la societat?  
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Les educadores i educadors socials, que durant la situació d’emergència de la Covid-19, estan 

acompanyant a infants i joves en centres residencials d’acció educativa, a persones adultes amb 

alguna discapacitat en llars residencials o a gent gran en residències, estan fent torns laborals 

esgotadors, amb plantilles reduïdes afectades per la infecció i es troben amb seriosos problemes 

per protegir les persones que pateixen fragilitat extrema.  

Malgrat l’enduriment de les condicions de treball ara més precàries, tal com denuncia David 

Torrent a l’article “El día a día de un educador de CRAE en tiempos de coronavirus” publicat el 2 

d’abril a La Izquierda Diario, les educadores i els educadors socials segueixen cercant la manera 

de ser a prop de les persones, i no tenen més remei que adaptar com poden les mesures de 

distanciament social, davant la impossibilitat de complir-les, al no comptar amb espais prou 

amplis per mantenir les distàncies de seguretat, ni tampoc, en alguns casos, amb el material de 

protecció necessari.  

Aquests dies de bombardeig informatiu sobre la pandèmia apareixen un reguitzell de notícies 

sobre les terribles conseqüències del desmantellament sostingut i persistent que les polítiques 

públiques han aplicat, des del 2010, als sistemes de protecció de salut, educació, ocupació i 

dependència. I ens hem convertit en espectadors impotents del càstig que reben els sectors més 

vulnerables de la nostra societat.  

Fa molt de temps que les dades ens alerten. Al març de 2019, l’informe Insocat va publicar que 

a Catalunya, les desigualtats segueixen creixent: El 20% de la població amb un nivell econòmic 

més elevat guanya 5,7 vegades més que el que guanya el 20% de la població amb un nivell 

econòmic més baix (el 2016 era de 5,5 vegades); la pobresa continua augmentant: el 23,8% de 

la població viu en risc de pobresa i exclusió (enfront del 22,5% del 2016) i el percentatge es 

dispara fins el 47,7% entre la població estrangera. Fa molt de temps que un gran nombre de 

persones perden l’habitatge, al no poder fer front a la hipoteca o al lloguer, tot i els esforços 

d’entitats com les PAH de diferents territoris per aturar-ho.  

Fa molt de temps que diferents associacions com Arrels Fundació denuncien l’augment de 

persones que dormen als carrers.... En l’última dècada, la resposta política ha estat feble i 

incapaç d’afrontar les injustícies, tal com denuncia l’informe d’ECAS en el qual mostra que la 

inversió social realitzada l’any 2017 encara va ser inferior en 2.200M d’euros, a la realitzada l’any 

2010.  

Davant de la gravetat d’aquestes situacions anteriors a la pandèmia, tot i les denúncies 

persistents de sectors compromesos amb una vida comunitària més digna, la societat ha tancat 
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el ulls, i bona part de la població ha tirat la tovallola. Fins i tot, s’ha consolidat una falsa idea que 

el creixement de l’economia potser ho resoldria. Ara, obrim els ulls i veiem un panorama encara 

més desolador perquè en els llocs on la crisi econòmica és més aguda, les persones encara ho 

tindran més difícil per sobreviure.  

Veiem que la vulnerabilitat ha passat a formar part de la vida col·lectiva i que la 

interdependència només és possible si cadascú es responsabilitza d’accions que millorin la vida 

en comú, com per exemple quedar-se a casa; a l’hora que s’endeguen iniciatives comunitàries 

de suport com ajudar al veí que no pot sortir a comprar, compartir Internet perquè qui no en 

disposa tingui la possibilitat de connectar-s’hi, participar en xarxes de voluntariat per atendre 

persones amb dificultats de mobilitat, entre moltes altres que hem anat coneixent aquests dies.  

Aquestes iniciatives que ara omplen les xarxes mostren actituds solidàries del tot necessàries 

però insuficients per construir una societat amb condicions de vida més justes per a tothom. Cal 

també el compromís de la societat per impulsar canvis radicals en les estructures dels models 

productius, en els estils de vida i de consum. En definitiva, tal com ens diu l’activista ecofeminista 

Yayo Herrero, per canviar les condicions de les persones amb situacions vulnerables, 

empobrides i precàries -que empitjoren any rere any i posen contra les cordes a més gent- cal 

plantar cara a la qüestió de la redistribució de la riquesa.  

Ara, enmig de la tempesta, amb el sistema de protecció social absolutament tensionat, és el 

moment de fer un sincer agraïment als professionals dels serveis essencials, i entre ells a les 

educadores i els educadors socials, que es deixen la pell per mantenir el treball de cures 

imprescindible en aquesta crisi. I al mateix temps, anar més enllà i preguntarnos: Després de la 

pandèmia ens preocuparem per posar les persones al centre i apostarem per polítiques valentes 

que protegeixin la vida col·lectiva? 

Referències Capdevila, Carles (2016). Ens cal gent que es fiqui en problemes”. Ara, 17/6/ 2016. 

Disponible a: https://www.ara.cat/opinio/carles-capdevila-cal-gent-

fiquiproblemes_0_1597640247.html  

Gutiérrez del Amo, Pablo (2020). Sortir d’aquí requereix canvis profunds en la nostra forma 

d’organitzar l’economia, la política i la vida. Reflexions de la nova era Yayo Herrero. El diari de 

l’Educació, 31/3/2020. Disponible a: https://diarieducacio.cat/sortirdaqui-requereix-canvis-

profunds-en-la-nostra-forma-dorganitzar-leconomia-lapolitica-i-la-vida/  

https://diarieducacio.cat/sortirdaqui-requereix-canvis-profunds-en-la-nostra-forma-dorganitzar-leconomia-lapolitica-i-la-vida/
https://diarieducacio.cat/sortirdaqui-requereix-canvis-profunds-en-la-nostra-forma-dorganitzar-leconomia-lapolitica-i-la-vida/
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Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social (2019). Treball precari, habitatge privatiu i 

manca d’inversió social. Disponible a: www.acciosocial.org/que-fem/informesi-

publicacions/insocat-informe-dindicadors-socials  

Torrent, David (2020) El día a día de un educador de CRAE en tiempos de coronavirus. La 

Izquierda Diario, 2/4/2020. Disponible a: http://www.laizquierdadiario.com.uy/Eldia-a-dia-de-

un-educador-de-CRAE-en-tiempos-de-coronavirus. 

8.3. La maestra Tomasa 

El primer día de clases, la maestra Tomasa se enfrentó a sus alumnos de 5º grado, les dijo que 

ella trataba a todos los alumnos por igual y que ninguno era su favorito. 

Pedrito estaba sentado en la primera fila, un niño asocial, con una conducta intolerable, siempre 

andaba sucio y despeinado. 

El año anterior, lo había tenido como alumno en una clase complementaria y veía a Pedrito como 

un niño muy antipático, por lo que le daba gusto marcar con una "D" en lápiz rojo los trabajos 

que Pedrito le entregaba. 

Era costumbre en la escuela que el maestro revisara la ficha acumulativa de cada niño del archivo 

de la Dirección los primeros días de clase. La de Pedrito fue la última que ella revisó. 

Cuando comenzó a leer la historia de Pedrito, la maestra se encontró con varias sorpresas: 

Primer Grado: La Maestra había escrito: "Pedrito es un niño brillante y muy amigable, siempre 

tiene una sonrisa en sus labios, trabaja a tiempo y tiene buenos modales. Es un placer tenerlo en 

mi clase". 

Segundo Grado: "Pedrito es un alumno ejemplar, muy popular con sus compañeros, pero 

últimamente muestra tristeza porque su mamá padece una enfermedad terminal". 

Tercer Grado: "La muerte de su mamá ha sido muy difícil para él. Trata de hacerlo lo mejor que 

puede, pero sin interés. Tampoco el papá demuestra interés en la educación de Pedrito. Si no se 

toman medidas, esto va a afectar la vida de Pedrito". 

Cuarto Grado: "Pedrito no demuestra interés en la clase. Cada día se cohíbe más. No tiene casi 

amistades y muchas veces duerme en clase". 

Después de leer todo esto, la Maestra Tomasa sintió vergüenza por haber juzgado a Pedrito sin 

saber las razones de su actitud. Peor se sintió cuando en la Navidad todos sus alumnos le 

obsequiaron regalos envueltos en finos papeles, a excepción de Pedrito, que lo envolvió en una 

bolsa de tienda. Abrió todos los regalos y cuando abrió el de Pedrito todos los niños se rieron de 

su contenido: un frasco de perfume usado y una pulsera que le faltaba alguna de sus piedras 

preciosas. La maestra se puso inmediatamente la pulsera y se echó un poco de perfume, así los 

http://www.acciosocial.org/que-fem/informesi-publicacions/insocat-informe-dindicadors-socials
http://www.acciosocial.org/que-fem/informesi-publicacions/insocat-informe-dindicadors-socials
http://www.laizquierdadiario.com.uy/Eldia-a-dia-de-un-educador-de-CRAE-en-tiempos-de-coronavirus
http://www.laizquierdadiario.com.uy/Eldia-a-dia-de-un-educador-de-CRAE-en-tiempos-de-coronavirus
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niños dejaron de burlarse de Pedrito. 

Ese día Pedrito se quedó después de la clase y le dijo a su maestra: "Hoy Usted huele como mi 

mama". Tomasa, al quedarse sola lloró durante una hora. Ese día tomó la decisión de cambiar; 

en vez de dar clases de lectura, escritura y matemáticas, escogió enseñar a los niños. 

La maestra Tomasa decidió ponerle más atención a Pedrito, notando que mientras más lo 

"animaba". Pedrito ponía más atención e interés en lo que hacía. Al final del año Pedrito estaba 

convertido en el niño brillante que había sido y era el primero de su clase. La maestra aunque 

había asegurado el primer día de clase que "todos los niños serían tratados igual", sentía que 

Pedrito era su preferido. 

Pasaron seis años y la maestra recibió una nota de Pedrito diciéndole que se había graduado de 

bachiller y quedado en tercer lugar en la promoción. También le decía que ella era la mejor 

maestra que él había tenido. 

Cuatro años después, volvió a recibir noticias, le contaba que aunque se le estaba haciendo muy 

difícil pues trabajaba para pagar sus estudios, pronto se graduaría en la Universidad con honores 

y le recordaba que ella era la mejor maestra que tuvo en su vida. 

Pasaron cuatro años más y Pedrito le informó que se había graduado con honores y le recordaba 

que ella era la mejor maestra que había tenido en su vida. La carta estaba firmada con "Doctor 

Pedro Altamira". 

En la primavera siguiente, la maestra Tomasa volvió a tener noticias, esta vez le contaba que 

había conocido a una joven con la que se iba a casar y quería saber si podía asistir a la boda y 

tomar el lugar de sus padres, ya que su padre también había fallecido. La maestra Tomasa 

aceptó con mucha alegría y el día de la boda se puso el brazalete y el perfume que Pedrito le 

había regalado. 

Cuando se encontraron, se abrazaron muy fuerte y el doctor Altamira le dijo en el oído muy 

bajito: "Maestra Tomasa, gracias por haber creído en mí. Gracias por haberme hecho sentir que 

era importante y que yo podía hacer la diferencia". La Maestra con lágrimas en los ojos le 

respondió: "Pedro tú estás equivocado, tú fuiste el que me enseñó que yo podía hacer la 

diferencia. "¡Yo no sabía enseñar hasta que te conocí!". 

 

(El que tenga oídos que escuche) 

(El que tenga ojos que vea). 

"Tienes que aprender a sacarte piedras de la mochila, sino, llegarán a pesar tanto que no podrás 

seguir caminando". Peter Pan.... 

 



73 
 

8.4. Diari de camp 

Fa moltes setmanes que a cada reunió parlem d’un noi; és un noi que vivia a casa, va anar a viure 

a una llar, va tornar 1 any i mig a casa i va tornar a la llar. Ara mateix fa 1 any i mig que viu amb 

nosaltres i la situació és crítica perquè des de l’EAIA li han dit que si tot va bé el mes de Juny 

tornarà a casa. Mentre els permisos a casa són des de dimecres que dina allà i dorm allà, dijous 

torna a la llar i divendres torna a casa fins dilluns matí que va a l’institut. A casa van apareixent 

situacions insostenibles per la mare i el pare. Aquest jove és “trillizo” i els seus dos germans 

viuen a casa. A la llar acostuma a prioritzar els seus horaris i les seves normes envers les 

establertes per la llar. Ens trobem doncs que fa uns mesos enrere es va presentar el cas perquè 

entrés en un centre terapèutic però no hi ha places, l’estratègia de la llar és que torni a casa i 

quan allà peti ells hauran de gestionar el centre terapèutic. Sovint a les reunions intento enllaçar 

aquest malestar del noi amb el seu patiment per totes les experiències viscudes, malgrat aquesta 

mirada les companyes donen punts de vista sense cap línia d’intervenció pre-meditada. És a dir, 

actuem segons el noi. No l’ajudem com a referents. 

Educador: “Potser millor que durant els àpats els hi recollim els mòbils i els tanquem a la sala i 

els hi donem quan acabin l’àpat”. Aquí hi ha un abús de poder, no puc llegir cap saber. 

Acompanyament noi 17 anys: L’han citat dilluns per donar-li la paga d’ex tutel.lats. Aquest cap 

de setmana està amb una familiar tanmateix avui a la tarda l’hem fet venir a la llar per explicar-

li el trajecte cap a Bcn i a la direcció de la DGAIA. Ell no ha baixat mai sol i és un trajecte que des 

de l’administració no ens legitimen per portar-los sinó que han de ser ells que han d’aprendre a 

desplaçar-se. Aquest Gener farà els 18. L’educadora demà diumenge per qüestions personals 

baixa a Bcn i l’acompanyarà fent el trajecte que ell ha de fer perquè dilluns que ha de baixar sol 

se’n surti. Sabers: una intervenció que requereix saber acompanyar, saber sostenir, saber pensar 

i saber ensenyar. 

Sobretaula: ha vingut a dinar una amiga d’una noia de la llar. El dinar érem les dues educadores, 

un noi de la llar i elles dues. Durant les postres i el sobretaula hem estat parlant del gènere, de 

les relacions que tenen elles i entre elles. Parlen amb molta naturalitat temes que han estat i en 

moltes cases són tabús. Una d’elles té una relació oberta amb dues noies i es confessen que 

entre elles dues s’han confós en alguna ocasió. Sabers: acompanyar i sostenir una conversa que 

amb adolescents sovint és esquivada i finalment s’acaben obrint i sincerant i qüestionant-se 

coses. 
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Sessió pel·lícula: mentre mirem una pel·lícula Annie d’una nena que viu en un pis d’acollida, 

apareix el tema i una de les noies de la llar li plantejo si a ella li agradaria viure a la llar però en 

caps de setmana i vacances marxar amb alguna família i li poso l’exemple d’algun noi de la llar 

que ho fa. Tenia el prejudici que em diria que no ja que té una mare mooolt idealitzada i m’ha 

dit: ah doncs sí! Saber pensar a través de la pel·lícula pensar amb ella i obrir-li una porta que ella 

no contemplava. 

Vic: un dels nois de la llar va viure una temporada molt dolenta a Vic. Ja fa uns dies em deia que 

ell el cap de setmana no voldria anar al Mercat Medieval. Avui quan ha arribat el dia els hi hem 

dit que anàvem a passar el dia al mercat, tanmateix diria que no ha estat atent amb la paraula 

Vic. Un cop hem arribat a Vic s’ha mostrat una mica sorprès, malgrat aquesta primera reacció 

força moderada la resta del dia ha anat genial. Saber: és una intervenció que encara dubto si 

havia d’apretar-lo a pujar o respectar-li el seu temps. No fa ni un any que viu a la llar, malgrat 

això tenia claríssim que seria el primer moment, però aquesta és des de la meva experiència i jo 

no he viscut res del que ell va viure a Vic. 

 

Diumenge vespre: educadora suplent com t’ha anat el pont li pregunta amb una noia que acaba 

d’arribar? Sovint aquestes preguntes generen un gran rebombori dins de l’altre ja que cap ganes 

tenia de tornar a la llar. Saber acompanyar amb silenci és un saber molt humil. Els diumenges 

he implementat que no es parla massa/gaire ni es fan preguntes. 

Fàrmacs: donar ibuprofeno si tenen mal de panxa? Els nostres nois i noies sovint tenen molts 

mals i volen carinyo tot i demanar-te una pastilla. Saber sostenir el mal d’una altra manera, ser 

originals i donar la volta a les coses i a les situacions sovint afavoreix el malestar. 

Dimarts durant la reunió hi ha discrepàncies amb el director i es sent malament perquè la 

coordinadora  jo li tornem a verbalitzar que quan els nois i noies estan apunt de fer 18 anys han 

de baixar sols a Barcelona i no ho han fet mai. En el moment que se’ls hi comunica que ho han 

de fer sols se’ls hi desencaixa la cara. Pensem que acompanyar-los la primera vegada és educatiu 

i és més coherent en la nostra línia d’intervenció; ell ens segueix dient que no que sempre s’ha 

fet així. Acabem la “discussió” i ens diu que ho fem com vulguem. La major part de l’equip calla, 

només parlem l’Eva i jo. 

Educador té una relació curiosa amb les noies. Els hi regala samarretes amb la seva olor, ho ha 

deixat amb la novia i demana treballar moltes hores per oblidar-se’n. Se’n va amb una noia de 

la llar i una amiga de la noia a fer un refresc (tenen 15 anys). 
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El pare del Jaime viu davant de la llar, al carrer. Primer va col·locar-se a sota a la llar, just a 

l’entrada. I li vam demanar que allà no. I s’ha posat a la cantonada i des de l’habitació 

d’educadors el veus. Els veïns del barri li porten mantes i tapers i roba i els dels bars li fan cafès 

i li deixen anar al lavabo. Nosaltres intentem invisibilitzar-lo. Què li ensenyem al seu fill? Que tot 

el barri s’obre i l’ajuda excepte els de casa seva? 

Fem una reunió a l’EAIA amb els pares, noi, coordinadora i jo com a tutora i el referent de l’EAIA 

va posar una data de reton a casa. Els permisos no van bé tot i que el noi expressa que vol seguir 

anant a casa  perquè li compensa més viure allò que viure a la llar. Des de la llar no se li ofereix 

cap teràpia. Saber acompanyar i saber ser. 

Una noia agredeix a una educadora. La reparació recau que estarà uns dies sense sortir i haurà 

de demanar unes disculpes, té 16 anys. Durant aquella setmana els tiets ens expliquen que la 

mare d’ella està al poble, la mare la va abandonar i no es coneixen. Total el cap de setmana 

següent és carnestoltes i surt amb les amigues. No saber sostenir? 

Un noi de 15 anys li costa despertar-se i anar-se’n a dormir a l’hora. Excepte això,. Treu molt 

bones notes i és arrel dels estudis que no va a dormir d’hora perquè es queda fent feina, és 

veritat que durant la tarda perd bastant el temps. Si obrim la mirada i veiem que es lleva a les 

7h i marxa 7’30h i torna a les 15’45h entre que dina i descansa es fan les 18h de la tarda. I a les 

19h ja comencem dutxes. Moltes educadores els hi costa gestionar que perdi el temps durant la 

tarda i que es facin les 23h i encara faci feina. Saber acompanyar. 

En una reunió de l’EAIA escoltar el referent com diu d’un noi s’ho carrega tot a casa i a la llar. Li 

responc: penso que està demanant a crits l’incondicionalitat de la llar i de casa i no ho troba. 

Saber pensar. 

La mare d’una noia no ve a les visites. Veu a la seva filla cada 15 dies i durant 1h i mitja. La noia 

es lleva d’hora i no esmorza perquè ho acostuma a fer amb ella, l’esperem i no arriba. La 

truquem i no l’agafa, li enviem whatsaap i no respon. I la noia, torna a l’habitació i es posa el 

pijama i ens posem a fer deures. Sovint es quan puc parlar amb ella de les vegades que arriba a 

justificar a la seva mare i decidim que a partir d’ara quan parli de la mama no la justifiqui. Saber 

sostenir. 

Les relacions sexuals a la llar només les vinculem amb les noies. Tenim un dels nois de més de 

18 anys i higiènicament és força nefast i estem a l’espera del veredicte del seu grau de 

discapacitat. No tenim marge de maniobra perquè segueix a la llar però amb el pare no pot viure 
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perquè està d’okupa en una casa i viu amb unes condicions força vulnerables i tampoc hi ha cap 

recurs per aquest sector de la població. Saber sostenir. 

Un dels nois de 13 anys va a l’aula d’acollida ja que va arribar l’any passat de Nador i parla poc 

català. Està a l’aula d’acollida i  l’aula flex. Resulta que té 4 amonestacions de l’aula flex i el 

sancionen enviant-lo a l’aula ordinària. És a dir, un comportament conductual penalitzat amb 

unes conseqüències acadèmiques? El tutor de l’aula d’acollida ens recolza a nosaltres quan li 

expliquem que no pot ser i ell ens diu que tot el claustre ha votat això. Nosaltres ens mantenim 

que no pot anar a l’ordinària en forma de conseqüència. Saber acompanyar. 

L’educació de la tv i la ràdio. Tenen el poder de sintonitzar el què els hi ve de gust sense tenir en 

compte l’altra. Si pugen al cotxe i jo estic escoltant rac1 ni me’n adono que abans de tancar la 

porta ja m’han posat style fm. I a la tv igual, si mirem el telenotícies i marxo a acabar el dinar o 

a posar rentadora o a fer qualsevol cosa ràpidament canvien el canal sense demanar res. I aquí 

és quan sovint pensem “bé, és igual” i no, cal evidenciar que no funcionem així. El mateix 

exemple que l’altre dia vam fer creps per berenar i en van sobrar un parell i les vaig deixar en un 

plat i a sota el forn, el dia següent al matí es lleven i una d’elles que no n’havia menjat li proposo 

que si en vol. Doncs agafa la crep se la prepara i deixa el plat buit a sota el forn. I l’educadora 

que ve a fer suplències anava a escalfar el forn i treu el plat i l’anava a fregar i li dic no no el 

freguis, torna’l a deixar a dins que això ho ha de recollir la Lola. Vam compartir-ho amb 

l’educadora que si no hi arribo a ser jo sembla una tonteria però ens passem el dia així, recollint 

coses d’un i altre. Els plàstics que posen entre els embotits, entre tall i tall, els deixen al marbre, 

les meitats de tomàquet,… paren taula i no posen els tovallons perquè no saben de qui és qui, 

venen a la cuina i ens demanen que quants som per posar els plats i els hi responc que ho mirin 

a la llar qui som, una altra educadora ja els hi està dient que som 8. Venen a demanar-nos les 

hores… Saber acompanyar. 

 

 

 

 

8.5. Qüestionari 
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Desprès de donar resposta a aquestes intervencions em podries dir quins són 

els sabers que més t'ajudaran a actuar com a educadora social? 

 El saber posar límits, Saber-me comunicar bé amb la resta de l’equip, entre d’altres  

Saber aprendre 

No actuar de forma paternalista 

El saber fer, ja que farà uns anys vaig poguer aprendre a aprendre i aprendre a fer a partir 

de treballar en un centre de MENA's 

Paciència, reflexió, actuar ràpid 

La comprensió i l’empatia 

Paciencia, empatia, alegría, límites 

l'experiència 

Escoltar, ja que es molt important, la empatia i poder acompanyar a les persones. 

Mediar, escoltar, empatitzar amb l'altra, vincle,... 

El saber gestionar les emocions, el saber escoltar, respectar i comprendre a l’altre, el 

saber actuar i donar resposta socioeducativa davant situacions de dificultat, entre d’altres.  

És difícil aquesta pregunta! Els sabers que m’ajudaran són tots els que he anat adquirin 

amb l’experiència (pràctiques i feina), perquè si que és cert que necessitem una part 

teorica, però trobo a faltar molts sabers a la carrera que m’ajudarien a actuar millor. Per  

exemple: parlar més de gènere, toxicomanies, sexualitat, adolescència, salut mental... 

Algunes optatives haurien de ser troncals i viceversa. 

Saber acompanyar, posar limits, tenir humor i ser crític 

Uf hi ha molts 

La paciència, la responsabilitat, la empatia, la professionalitat, els límits, la inprovització...  

Saber util, empatia, curiositat, mirada hol•listica, no reduccionismes, el saber creure en 

tu mateix 

Saber fer companyia, saber deixar espais, saber cuidar, saber entendre, saber escoltar-

se a una mateixa i a les altres 

Coherencia, raonament, etc. 
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L’ètica personal 

Saber ser, saber fer, saber estar, saber aprendrr 

Pensar en el creixement dels joves 

Paciència, empatia, tranquil·litat, assertivitat 

No jutjar a ningú, tenir empatia, ser una persona analítica i tenir clar que treballes amb 

persones, i com a tal així han de ser tractades, dignament. 

penso que és important saber tenir una mirada holística envers cada situació però també 

penso que l’àmbit de l’educació social és molt extens i no hem de tractar a tots els 

col•lectius per igual, sinó que ens hem de fixar en les necessitats de cada col•lectiu i un 

cop determinades, mirar les de cada persona que el compon per tal de treballar-hi 

No entenc gaire la pregunta 

Saber actuar i acompanyar davant situacions difícils, empatitzar i donar respostes que 

portin a reflexionar. 

Ser flexible, confiar amb la meva feina, la professionalitat i la confiança. 

Penso que hi ha una part innata 

Estic fent una prova (Núria Simó) 

Crec que la majoria de vegades saber aplicar el sentit comú, la coherència , l.empatia i 

l'escolta activa. 

Assertivitat 

Crec que molts, però el que més m’ajudarà a actuar com a educadora social opino que 

és la pràctica 

Saber ser 

Treballar casos reals per poder fer una feina de reflexió i anàlisi de cas i tenir una idea 

del què podem fer en els diversos casos que sen's proposin i treballar-los també, amb els 

companys per veure diferents perspectives, treball en equip,...  

Assertivitat, posar límits, pensament crític. 

No ho sé traduir a la teoria. 

Perseverancia, escolta activa, la comunicació i sobretot l’acompanyament i la paciència  

Coherencia 

Saber respectar, saber empatitzar, no judjar, saber ser flexible i tolerant.  

Saber escoltar, saber a no jutjar, saber preguntar 

Saber veure totes les dimensions de l’altra. Saber no donar res per suposat ni per fet 

(aquesta persona fa això perquè no sap...perquè no té...etc). Saber respectar el meu 

espai, els meus límits. Saber lluitar per allò que es desitja...  

De fet, l’educació al llarg de la vida, ja siguin les estrategies i recursos que has anat 

aprenent 

La base teòrica que et dona la universitat, però el més important és el contacte real, és a 

dir, posar en pràctica la teoria. 

Els sabers que més m’ajudaran, crec que seran el dia a dia, el aprendre a com gestionar-

me jo mateixa i saber afrontar alguna situació que em trobi. 

Respecte i coherència 

Empatia 
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L'acompanyament, la resolució de conflictes, l'escolta activa, l'assertivitat, els limits, 

l'empoderament, el lideratge... 

. 

Resolució de conflictes, creació de vincle, saber posar límits, etc.  

saber ser, aprendre i acompanyar 

Empatia, escolta activa, ser acollidor i a la vegada saber posar límits quan toca.  

La honestedat, l'alteritat, la visió critíca i el saber respectar les emocions i les vivencies 

dels altres. 

Saber escoltar, saber conèixer, saber observar, saber comprendre 

Conèixer que hi ha realitats i no realitat, el concepte ampli de família, burn out, capacitat 

de decidir en un dilema ètic que et puguis trobar, responsabilitats, marcar límits, saber 

establir vincles, interioritzar el propi rang, fer un bon acompanyament, eliminar la 

“normalitat” del meu vocabulari, gestionar emocions i saber el rol que faig on estigui 

exercint com a educadora social. 

La coherencia amb el que una diu i fa. I aprendre dels coneixements que vas adquirin 

amb la professió, dia a dia, del errors i els encerts. 

La gestió de les emocions, regulació de les normes i límits. 

L'experiència com a profesional, la paciència, l'empatia i el saber escoltar.  

Pensar d'una manera global, buscar les coses positives de les coses, pensar i reflexionar 

abans d'actuar. Ser el maxim de flexibles respectant en tot moment la normativa del 

centre. 

Empatia, responsabilitat i vincle 

Comunicació assertiva Escolta activa Empatia Importància dels límits Acompanyament 

Uf... Difícil pregunta eh... Gestió de conflictes, gestió d'emocions, tot i així crec que els 

millors saber s'aprenent amb l'experiència. La teoria sempre és molt fàcil però a l'hora de 

posar-la en practica no tant. 

La verdad que de cada pregunta he sacado algo. Dan que pensar y es la realidad! Esta 

genial! 

Saber aplicar els coneixements de classe al món real 

La empatía, la asertividad, la sensibilidad hacia las cosas, el saber estar, el saber 

reaccionar, el tener siempre la mejor respuesta... ser inteligentemente emocional, tener 

herramientas que me ayuden a solucionar los conflictos, pero no solucionarlos yo, deben 

solucionarlos ellos por sí solos (sea el colectivo que sea) con mi acompañamiento, por 

eso tengo que tener herramientas.... 

Saber fer 

Depèn de l'àmbit per el qual treballem haurem de tenir unes capacitats i formes de pensar 

o altres. Considero que no podem actuar igual amb un adolescent dins d'un CRAE, que 

amb el mateix adolescent en un centre d'acollida o fins i tot amb una persona de la 3a 

edat en un geriàtric. Això sí que ho tinc molt clar; s'ha de treballar i tractar a les persones 

dins d'uns límits i també donant el millor de tu perquè pugui ser un procés gratiificant (o 

no). 

Escoltar, respectar i posar límits (pero què vol dir el límit adequat?) 

L'empatia, l'escolta activa, l'observació, la detección de necessitats.. 
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La empatia, la experiència, el respecte, escoltar a l’altre, tenir presentvla distancia 

professional, no prejutgar a ningú. 

No et sabria dir quins són els que més. 

Posar-m’he al lloc de l‘altre, saber escoltar, fer escolta activa, entre d’altres.  

les que vas adquirin al dia dia 

tot allò adquirit durant les pràctiques. La teoria és una base però saber com comunicar-

te i relacionar-te amb les persones usuàries és imprescindible per a realitzar un bon 

acompanyament 

No existeix una intervenció educativa per a perfils de grups d'educans, cada persona es 

unica com a individu i cal twnir-ho molt present 

Magrada que les coses i les accions tinguin logica, que si em demanes coses i no les se 

respondre ho digui perque soc profesional pero tambe persona humana i puc permetre 

equivicar-me. 

La paciència, l'empatia, l'assertivitat i les ganes d'aprendre. 

Consciència d'alteritat, conèixer els teus propis límits, empatia, instint, respecte 

Cal tenir una relació d'acompanyament amb les educands per tal de donar suport cap a 

la seva independència i creixement personal, el paternalisme i practiques incapacitadores 

no són opció. 

Ser conscient en tot moment del que estic rebent i donant per tal de crear un vincle afectiu 

però a partir de límits professionals i escoltant a l'altre per tal de no fer-lo independent del 

meu suport. 

La informació rebuda pel grau superior d'integració social i del grau universitari i les 

pràctiques realitzades en una escola des d'infantil fins a secundària. 

Ser crítica i observar, és essencial per tal de fer la feina el millor possible.  

Que no hi ha ningú superior a ningú. Que el càstig no és una manerq d'aprendre per sí 

sol. 

Saber a fer i a ser 

Moltes de les respostes m'han fet reflexionar, i tindre una manera d'actuar diferent de la 

que tenia. 

Observar i saber estar de totes les maneres, acompanyant activament, en silenci..  

Gestionar límits, empatia i responsabilitat 

Saber estar, escoltar i acompanyar. 

Has tingut contacte en l'àmbit social (sense tenir en compte les pràctiques de cicles o 

del grau)? Si és que sí, a on? 

No 

Si, he fet voluntariats, de premonitora, com també cangurs i classes particulars 

No. 

Salut mental 

Si, en el centre Sant Martí a Tarragona 

A al feina, amb salut mental i àmbit penitenciari 
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Sí, vaig estar fent un voluntariat en una residència 

Si, con personas con diversidad funcional, ancianos, centro abierto 

Sí, Casal d'Estiu amb infants amb diversitat funcional 

Actualment treballo a l'Espai Social Granollers, un espai que intervé amb persones grans 

que tenen inicis de demència 

Si. Actualment estic treballant en un centre residencial de Sant Tomàs, i per tant 

acompanyo a persones amb diversitat funcional. 

Sí, treballo a l’Escola Estel amb infants i joves amb discapacitat intel•lectual entre 

setmana, i els caps de setmana era la coordinadora d’un projecte de lleure amb els 

adolescents de l’escola i anem a fer diferents activitats, sobretot les que elles i ells vulguin!  

Sí. En esplai, recamptes d'aliments, trobades de dones i manifestacions 

Si, en pisos de reinserció amb drogodependents, en casa d’acollid 

Sí. Vaig estar dels 4 als 5 anys a una Llar i tres anys posteriorment en un CRAE 

Diversitat funcional 

Si, amb gent gran com a animadora sociocultural i com a formadora, amb joves de 

dinamitzadora juvenil i amb infants en una casa de colònies 

Si, Pauleca (Girona), esplai 

Monitora a les colònies d'estiu del centre mainada 

Amb joves com a integradora social, centre obert, casals, espai jove i institut. 

Dinamitzadora sociocultural en una residència de gent gran 

No, sempre han sigut pràctiques. 

Si, en un casal amb infants amb diversitat funcional i amb trastorns de conducta. També 

voluntariat de reforç escolar amb infants en risc d'exclusió social. 

centre obert 

Sí, en l'àmbit d'infància (Casals d'estiu i menjadors escolars) i amb diversitat funcional 

(fent colònies i a una residència) 

Sí, àmbit de diversitat funcional, joves i adolescent. 

Estic fent una prova (Núria Simó) 

A residències de discapacitat intel.lectual 

Si, educadora 6 mesos en un CRAE 

Voluntariat a un menjador social i a Servei Solidari, acompanyant d’una persona amb 

discapacitat 

Voluntariats, amb sant tomàs 

Casals d'estiu (no sé si compta com a tal) 

Si, Centre Acollida 

Sí. A residència de gent gran. A residència de sasserdots jubilats. A Sant Tomàs. Cuidant 

a avis particularment. 

Treballo en un CRAE 

A un casal 

Si, com a monitora de temps lliure a una escola d’estiu 

Si, de monitora durant dos anys a un casal d'estiu 
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Si, de monitora de lleure a aules de natura i academies 

No. 

Si, he estat de monitora de lleure molts anys, fent de voluntaria i treballant amb persones 

amb diversitat funcional 

Si, Casal de joves 

En residencies, tallers d'educació emocional, centre de persones amb trastorns de salut 

mental, animació en l'àmbit sociofamiliar i infantil, llar d'infants...  

Si, educació en el lleure i residència 

SÍ, en un casal inclusiu, tot i que com a monitora. 

Gent Gran i Refugiats. 

Si, en centres de persones amb discapacitat i/o trastorns de la conducta, i un CRAE. 

Monitora de lleure 

Sí, dos semanes a unes colonies amb infants amb diversitat funcional 

Si, servei d'atenció d'omiciliària i vetlladora escolar. 

Només he tingut experiència durant les pràctiques. 

Si, en una residència de gent gran 

Sí. Amb infants d'un centre escolar i en una entitat que treballa amb persones amb 

discapacitat intel·lectual 

Si, treballant amb persones amb diversitat funcional. 

Sí! Campañas de recogida de alimentos 

Sí. Treballo com a entrenadora d'equitació i monitora de casal. 

No 

Punt d'Informació Juvenil 

He treballat en un casal d'estiu com a vetlladora. També soc regidora de benestar social 

del meu poble i tracto diferents àmbits del món social. 

Si,a un centre d'acollida a families nouvingudes,una residència de persones grande i una 

UEC 

Si, com entrenador de futbol. 

Si, l’entitat EVAL 

Sí, agrupament excursionista 

monitora d'esplai 

Si, amb centres d'atencio a la discapacitat i CRAE 

Si. Mas vella terra de gurb, sant tomàs, carites, residencies de gent gran 

Voluntariats des dels 15 anys i actualment treballo a Sant Tomàs 

Si, en l'àmbit laboral, centre residencial de persones amb diversitat funcional  

Sí, amb un grup d'adolescent amb diversitat funcional i a un pis assistit de persones 

asultes amb diversitat funcional. D'altre banda he fet de monitora en un agrupament 

escolta. 

Sí, a un centre d’acollida de menors immigrants i a pisos tutelats  

En una alar d'infants, Casals, i voluntària de l'ajunament per a les personas grans a causa 

del COVID-19 
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Menjador escolar 

 

Què és el que més et preocupa de l'entrada al món professional? 

No saber com gestionar-me les emocions en molts casos, o no saber com tractar amb els 

educands, com tampoc saber separar l’espai personal del professional 

Conseguir una praxis eficaç 

Saber marcar els límits 

El no saber fer o no saber com actuar en depen de quins moments, tot i que hem 

d'aprendre a aprendre de les nostres companyes de feina (ja sigui amb més o menys 

experiència que nosaltres) 

Saber afrontar el dia a dia 

Saber saparar la vida personal a la laboral 

No saber poner límites 

la poca experiència i la falta de pràctica 

Que no valorin la meva feina com a educadora social. 

Trobar-me en situacions que no sàpiga com actuar 

La poca visibilització i valoració de la nostra feina. Penso que la societat hauria d’estar 

més conscienciada entorn a la tasca humanitària que realitzem. Paral•lelament, hauria 

d’estar ben remunerada econòmicament perquè no s’atempti contra els nostres drets com 

a treballadores i no es normalitzi la precarietat laboral en les tasques socials.  

No tenir prous recursos, no saber ni per on començar! No sé si m’explico, pero penso que 

com més aprens aquesta professió és amb les experiències, conflictes, conflictes interns, 

contradiccions que et vas trobant al dia a dia. Em fan respecte els àmbits que no he tocat 

mai per si no sé fer-me el meu lloc i aconseguir un bon vincle amb els educands! 

Saber pendre decisions de forma assertiva 

Que en contractin d’educadora i no d’altres eufemismes 

Tots el àmbits a donar resposta 

Que no em valorin com a professional de l'educació social i, per exemple, com a ATE si. 

Saber-ho fer i gaudir-ho 

No estar el suficientment preparada 

La falta de recursos econòmics i l’augment de la vurocràcia fent que haguem de destinar 

menys temps al treball amb les persones. 

La por del començament i no saber-ho portar bé ni que sigui com esperava 

Gestionar emocions 

La primera impressió 

Que els professionals no facin una bona praxis i m'afecti perquè van en contra dels meus 

valors 

suposo que el fet de tenir només l’experiència de pràctiques i voluntariat. Penso que amb 

els anys t’aniras formant com a educador/a social, però que de primeres serà dur trobar 

el camí 
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No saber establit limits o barreres per diferenciar l'amistad del meu treball 

No saber respondre correctament davant una realitat complexa o que a causa de les 

condicions laborals hagi d'optar per treballar en un altre sector. 

Poder reconduir algunes situacions inesperades a causa de la manca d'experiència.  

No saber reaccionar 

Estic fent una prova (Núria Simó) 

Trobar l'àmbit en el qual em senti més còmode 

Les condicions en relacio a la ratio educador-joves 

Els limits 

El poc reconeixament que se'ns té 

No saber gestionar alguna situació 

Les condicions laborals 

No em preocupa. 

De moment el que em preocupa més és de canviar de feina per les condicions laborals 

que estant marcant. Espero en el futur que reconeguin més l’educació Social i tinguem 

més bones condicions laborals, ja que ara no són gaire bones. 

Desnevolupar una bona tasca 

Que el treball d’esucadora social sigui massa dur per a mi  

Com actuar davant els conflictes i situacions difícils 

Sentir que no ho faig bé. Que les professionals no siguin sinceres amb mi i amb la resta 

(veritable funcionament, filosofia, valors de centre). Que segueixi sent una professió tan 

poc reconeguda... 

Saber gestionar les situacions que em troba 

No sé a quin àmbit em vull dedicar i no sé si estic preparada per la meva incorporació.  

Trobar-me amb situacions que no pugui gestionar i veure unes realitats diferents a les 

que ens havien dit a la uni. 

Saber-ho afrontar 

N ssber fer bé la feina 

La inexperiència davant qualsevol Treball, és a dir, superar la sensació d'un primer día 

de Treball. 

No saber com gestionar o que fer en moltes situacions, ja que no m'hi he trobat mai abans. 

Poca coneixement dels àmbits, el que passa realment. La poca experiència tot i que la 

vas agafant amb el temps. 

Si sabré actuar de forma correcte a l'hora que sorgeixi un conflicte, si sabré seperar la 

meva vida professional de la meva vida personal, etc. 

Sincerament, res. Que sigui el què hagi de ser. Jo sé que posaré tot el meu saber i la 

meva voluntat, a partir d'aqui... 

Saber complir amb la meva feina i gaudir-la i a alhora, que tot el que faci no em saturi 

psicològicament. 

Tenir prejudicis (tots en tenim i a vegades ni ens en adonem), trobar-me massa 

condicionada per les diverses normatives, no poder crear vincles afectius, no tenir un 
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equip de treball unit.... El que més en preocupa és no poder aguantar algunes situacions 

(psicologicament parlant) i que aquest fet perjudiqui la meva feina. 

La professionalitat. Ja no és un hobby que estas gent per gust sinó que passa a ser treball. 

Entre altres coses viuràs d'això 

Infinites coses, però crec que el que més... saber trobar l’equilibri professional i personal 

emocionalment parlant. O que s’infravalori, encara més, la nostra tasca socioeducativa. 

De totes maneres, fins que no m’hi trobi no et podria dir el què.  

Aquesta poca experiència, tot i que la teoria ajuda molt, una apren de l'experiència.  

L'estabilitat 

No trobar una feina on estigui ben valorada i on pugui realment donar-ho tot com a 

profesional. 

La poca experiència, el no saber actuar devant d'una situació, i també, el no tenir bona 

relació amb els professonals amb els que treballi. 

No aprendre dels errors i no desenvoluparme com a bona educadora 

No estar preparada psicològicament i emocionalment davant de determinades situacions 

que em pugui trobar 

Que no estigui capacitada per fer una bona feina, o no saber gestionar algunes de les 

situacions. No tenir prous habilitats. Ho que m'afectin massa algunes de les situacions 

dels educants. 

La falta de motivacion en depende que trabajo y mi inseguridad! 

No saber-me adaptar a una realitat que canvia dia a dia. 

No saber enfrentarme sola a las situaciones que me vienen de golpe (no saber que decir, 

que hacer, como actuar...). No saber planificarme o no tener imaginación para realizar 

actividades que les pueda ayudar acualquier colectivo. Que no me vean como referente 

por el hecho de ser mujer y ser físicamente pequeñita. Que me afecten demasiado las 

cosas de los demás y no tener una actitud fuerte... me preocupan muchas cosas y me 

veo incapaz muchas veces, es por eso que en muchas ocasiones, me he planteado si de 

verdad quiero entrar en este campo. Me veo muy verde, unas simples prácticas no te 

preparan absolutamente nada. Y por último, obviamente , me preocupa el sueldo... que 

estudie educación social no significa que no tenga que pagar mi hipoteca y quiera 

marchar de viaje cada verano y tener una vida “normal”... no está nada valorado y eso 

me echa mucho para atrás. horario irregulares y sueldo bajísimo...  

Trobar un àmbit de treball que em motives i pogués donar el màxim de mi. 

Molts cops em preocupa no saber gestionar les meves emocions en segons quins casos, 

i voler que les persones facin el que jo faria en les seves situacions (ex: dins d'un pis de 

joves extutelats, veure que aquests, es desperten a les 12 del migdia sense aprofitar-lo 

veient que jo a la seva situació segurament em llevaria més d'hora i començaria potser a 

buscar feina/formacions per a un futur molt proper). 

La resposta del equip educatiu 

La incertessa 

La insatisfacció laboral, que no m’agradi l’ofici... 

La incertesa que suposa fer els primers passos, com tot, suposo. 

No ser prou bona 
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la desinformació i la manca de recursos 

La poca experiència 

El reconeixement com a profecional (i no em refereixo unicament a la part economica)  

Si ets dona en moltes feines ja es un impediment, ja que molts dels nens/ nenes o adults 

que cuidem som molt masclistes generalment si son adults 

No se una bona educadora o ser un obstacle en el procés evolutiu i/o de creixament 

d'alguna persona. 

El no reconeixement de la tasca educativa, ja que moltes vegades es confon amb una 

feina plenament assistencial 

Estar prou preparada per dur a terme una bona tasca educativa. 

La precarietat amb la qual es treballa 

Que no em valorin i/o em diguin que sóc massa petita. 

Tenir bons companys de treball 

No saber resoldre possibles conflictes o gestionar situacions. 

No adaptar-me 

No saber reaccionar en depen maquines situacions 

Seguretat personal 

No saber adaptar-me a les situacions. 

A nivell personal em preocupa no tenir la suficient confiança amb mi mateixa (per exemple 

per falta d’experiència) i a nivell col•lectiu em preocupa la vulneració dels drets laborals 

o trobar-me amb entitats/professionals que no actuin èticament. 
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8.6. Entrevistes estudiants Grau d’Educació Social de l’UVic 

ENTREVISTA ALUMNA DE 1r GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL UVIC  

 Nom i cognom: Ahlame Akaouch  

 Edat: 19 anys  

 Curs:  1r   

 Gènere: Femení  

 1. Quins penses que són els percentatges de participació en el          qüestionari de cada curs? 

1r: em sortia que has enviat aquest document només a tres persones apart de              mi, així 

que deu haver respost un percentatge molt baix…  un 3 o 4%.  2n i 3r: No vull prejutjar a ninguna 

classe. Per la situació en la que estem                intueixo que deu ser un 50% aproximadament les 

dues classes.  4t: 70% o més, ja que és la teva classe.   

  

2. Què en penses de la quantitat de dones en l’àmbit de l’educació            social? I la minoría 

d’homes?  

Penso que l’educació social segueix estant vista com a una carrera           universitària per a dones. 

Dels homes que hi són, penso que són persones que              han obviat la perspectiva que es té. 

I està genial.   

  

3. Quin percentatge penses que s’ha donat a la pregunta on un           educador té una estreta 

relació amb les noies del CRAE? I com és que, a               la realitat, ningú de l’equip li ha dit res?   

No recordo les opcions que hi havien, però una cosa la tinc clara i és que en la                  feina de 

l’educador social no poden haver relacions no professionals i           maternalistes/paternalistes.   

Treballem normalment amb persones vulnerables o en exclusió, així que les           relacions 

sentimentals (maternalistes, d’amor o qualsevol altre tipus) generen         dependència. Sí 

treballem per una banda per a aconseguir l’autonomia de la            persona mentres per l’altre 

banda creem una relació dependents no estarà           servint de res la intervenció de l’educador.   
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4. Perquè el govern no ens visibilitza?  És el que tots ens preguntem. Sobretot en moments com 

els que estem vivint,              on molts educadors ens posem en risc salvant la població.   

Pensant una mica, he arribat a la conclusió que no ens visibilitza perquè lluitem              per les 

desigualtats, i aquí n’hi han moltes. Així sense visibilitzar-nos, intenten            amagar la situació 

del país.   

  

5. La majoria de les teves companyes han respós diferents sabers per com actuar com educadora 

social; i una de les pors que més sorgeixen a l’hora d’entrar al món profesional és la relació 

educativa. Dit això, quins penses doncs que són els sabers que t’ajudaran a millorar la relació            

educativa tan amb les educands com amb els professionals?  

Crec que tots els sabers són importantíssims, però havent de triar únicament un, triaria el saber 

fer. El saber fer moltes vegades ja engloba el saber estar i fer.  El trio bàsicament perquè és el 

que més es veu, així que sabent fer, podem fer d’exemples a seguir.   

  

6. Penses que la construcció social que tenim de l’ofici d’educadora          social és el que acabem 

exercint? O hi ha diferències entre ells?            Explica’m-ho, si us plau.  

Moltes vegades sí.   

Es té la visior d’ajudant, i realment ho som. Però dient que “ajudem” els demés               estem 

fent un reduccionisme, ja que també tenim els dinamitzadors que també            són educadors 

socials, i ells no ajuden realment. Sino que són com un ‘plus’,              donen eines per a la millora. 
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ENTREVISTA ALUMNA DE 1r GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL UVIC 

 

Nom i cognom: Nil Comas Molné 

 

Edat: 24 anys 

 

Curs: Primer 

 

Gènere: Masculí  

 

 

Quins penses que són els percentatges de participació en el qüestionari de cada curs? 

1r 30% 

2n 40% 

3r 55% 

4t 70% 

 

Què en penses de la quantitat de dones en l’àmbit de l’educació social? I la minoría d’homes? 

Doncs  no se que respondre. No crec que hi hagi un patró pel qual hi hagi més dones o menys 

homes, simplement les persones s’han matriculat per vocació o això haurien de fer. I m’encanta 

que sigui així, estic aprenent un munt estan envoltat per dones i ser tu la minoria. És brutal, no 

se com explicar-ho. Mai m’he trobat en una situació tant marcada d’inferioritat de gènere i 

realment com he dit abans estic aprenent molt d’elles. 

 

Quin percentatge penses que s’ha donat a la pregunta on un educador té una estreta relació 

amb les noies del CRAE? I com és que, a la realitat, ningú de l’equip li ha dit res?  
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Si he entès bé la pregunta demanes quin percentatge crec que es dona a que un educador tingui 

una relació propera amb una noia del CRAE (sense arribar a intimar pel que entenc, bàsicament 

ser massa proper). La meva resposta és que menys del 30%.  

Si no han dit res al respecte serà perquè la noia està progressant de manera positiva i allunyar 

l’educador potser fa que la noia empitjori en el seu desenvolupament. Tot i així no sóc partidari 

de no dir res, crec que en situacions així almenys un avís s’ha de fer.  

 

Perquè el govern no ens visibilitza?  

Durant el COVID-19? El govern l’interessa tenir a la societat a la butxaca. El problema principal 

d’aquesta pandèmia és a nivell sanitari, doncs encoratgem al col·lectiu sanitari i que vegin que 

els empoderem a partir d’iniciatives audiovisuals i rodes de premsa. El que em fa gracia és que 

som un servei essencial i només veus suport cap aquest sector dels mateixos professionals.  

En general? El govern no l’interessa mostrar a la societat els col·lectius desfavorits, seria mostrar 

que l’estat no és capaç d’ajudar a tothom. És millor no fer propaganda de tot això i així la gent 

no s’assabentarà de totes les desigualtats que hi ha i els tractes que reben certs col·lectius. 

 

La majoria de les teves companyes han respós diferents sabers per com actuar com educadora 

social; i una de les pors que més sorgeixen a l’hora d’entrar al món profesional és la relació 

educativa. Dit això, quins penses doncs que són els sabers que t’ajudaran a millorar la relació 

educativa tan amb les educands com amb els professionals? 

Jo crec que  has de tenir clara la teva concepció educativa, que concordin el pensar, el dir i el 

fer.  

 

Penses que la construcció social que tenim de l’ofici d’educadora social és el que acabem 

exercint? O hi ha diferències entre ells? Explica’m-ho, si us plau. 

El que crec és que tenim una gran responsabilitat i una tasca increïble a realitzar, però se’ns 

infravalora molt. Al cap i a la fi, a l’educació en aquest país se la tracta molt malament i encara 

més l’educació social. Molta gent desconeix aquest ofici i totes les accions educatives que hem 

de fer al respecte per millorar la qualitat de vida de les persones i empoderar-les.  
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Encara no he tingut la sort de treballar en l’àmbit social però pel que veig a la carrera et deixen 

aquesta professió en un pedestal, cosa que és veritat, però alhora d’endinsar-te en aquest món 

laboral veus que se’n riuen a la cara... 

Potser m’equivoco tenint aquesta opinió i espero que a la llarga no la tingui,  però actualment 

és la realitat que veig. 

ENTREVISTA ALUMNA DE 1r GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL UVIC 

Nom i cognom: Wenceslau Mas Sastre 

 

Edat: 23 

 

Curs: 1r 

 

Gènere: Home 

 

Quins penses que són els percentatges de participació en el qüestionari de cada curs? 

1r 20% 

2n 65% 

3r 70% 

4t 85% 

 

 

Què en penses de la quantitat de dones en l’àmbit de l’educació social? I la minoría d’homes? 

Crec que aquest fet prové d’un procés històric on els homes sempre se’ls ha atorgat a treballar 

en les feines mes dures fisicament com també pertanya a alts càrregs. Per altra banda les dones 

a nivell social i cultural se’ls ha atorgat els treballs de cures, educació i relacions socials. Per això 

crec que hi ha aquesta diferència tant important en nombre de gènere. 
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Quin percentatge penses que s’ha donat a la pregunta on un educador té una estreta relació 

amb les noies del CRAE? I com és que, a la realitat, ningú de l’equip li ha dit res?  

Un 10% i és degut a la normalització de que un educador pugui tenir una estreta relació amb les 

noies del CRAE A part és complicat i es necessita experiència per trobar la línia fina de la 

confiança entre professional i educand.  

Perquè el govern no ens visibilitza?  

Si és en el cas de les dones professionals, és degut a la falta de reconeixement en tots els hàmbits 

laborals. 

I si és en l’àmbit de l’educació social, penso que és degut amb el tipus de persones en que 

treballem. Treballem amb gent que dit malament no encaixa a una societat excloent i degut això 

no ens fa visibles.  

 

La majoria de les teves companyes han respós diferents sabers per com actuar com educadora 

social; i una de les pors que més sorgeixen a l’hora d’entrar al món profesional és la relació 

educativa. Dit això, quins penses doncs que són els sabers que t’ajudaran a millorar la relació 

educativa tan amb les educands com amb els professionals? 

 

Penso que els sabers bàsics són: que la feina te l’has de sentir com a voació, la importància del 

treball en xarxa, l’actitud, una caixa plena d’eines i recursos on estigui disponible sempre, ser 

crític i anar-te formant permanentment. A i molt important, si no et veus capacitat per afrontar 

un cas, demanar ajuda.  

 

Penses que la construcció social que tenim de l’ofici d’educadora social és el que acabem 

exercint? O hi ha diferències entre ells? Explica’m-ho, si us plau. 

Penso que va lligat. Nosaltres com educadores fem la tasca d’educar a persones o col·lectius 

amb la finalitat de que aquesta tasca que exercim tingui repercusió amb elles. Aquesta educació 

hauria de permetre remoure consciències de les educands i que focin elles qui construissin a 

nivell social.  
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ENTREVISTA ALUMNA DE 2n GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL UVIC 

Nom i cognom: Ariadna Puigdomènech Ribell 

Edat: 20 

Curs: Segon, educació Social 

Gènere: Dona.  

 

Quins penses que són els percentatges de participació en el qüestionari de cada curs? 

1r 40% 

2n 25% 

3r 60% 

4t 50% 

 

Què en penses de la quantitat de dones en l’àmbit de l’educació social? I la minoría d’homes? 

Es tots els ambits de l’educació la presencia de les dones, és molt més elevada que la de l’home. 

Aquest fet jo crec que es perquè nosaltres tenim més el rol de cura i de donar atenció a les atres 

i per això inconscientment ens decantem per aquest àmbits. I sovint ens hi podem sentir 

còmodes perquè es “el que ens pertoca” en la societat en la que vivim. No sorprèn que una dona 

es dediqui a l’educació, però una que es dedica a enginyeria si. 

Que els homes siguin minoria els hi juga a favor, ja que es més probable que trobin lloc de feina 

pel simple fet de ser homes i de que ens les institucions es vulgui la presencia masculina, un rol 

masculí. Alhora també penso que trenquen alguns estereotips que pengen del sistema patriarcal 

on els homes no es dediquen a la cura.  

A la pregunta on explico durant el sobretaula la regularització dels joves immigrants 

nouvinguts, vull donar émfasi a la paraula educadores. Penses que hi ha persones que han 

valorat l’opció on parlo de monitores com a correcte? Per què? 

Espero que persones d’educació social no hahahha però si, que crec que molta gent ho relaciona. 

Penso que es una feina poc valorada i realment no es coneix la gran feina que es fa i sovint molta 

gent és pensa que ens dediquem a fer jocs, a passar l’estona hi ha entretindré i per això ho 
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relacionen fàcilment amb un rol de monitora. Penso que es una paraula que desvaloritza molt i 

treu molt prestigi a la nostre feina i títol.  

També ho relaciono amb el fet que posis monitores i voluntàries…les dues paraules de costat. 

Ja que també penso que hi ha una gran confusió i igual que amb l’altre, com que hi ha coses que 

les fem de forma voluntària es treu valor a la nostre feina. Com si qualsevol pogués fer-ho i per 

fer-ho no necessites res en especial pel qual hagis de ser remodelada i poder treballar de forma 

digne i amb tots els drets de les treballadores.  

 

Perquè el govern no ens visibilitza?  

Perquè no deu interessar i perquè no es una feina que generi una gran quantitat de diners per 

el sistema. Treballem amb aquelles persones amb situació de risc, aquelles que es considera que 

estan o poden estar fora del sistema…per tant, penso que des dels alts poder es deu pensar que 

com menys es coneguin aquestes realitats amb les que treballem millor.  

Si fóssim més presents en la societat i per tant més presents en les accions del govern, penso 

que ens hauríem de donar uns drets que ara no tenim i no deu interessar invertir en aquest 

àmbit pel que deia, no generem economia. 

Alhora es molt contradictori perquè el govern ha de garantir el benestar de les persones, i 

nosaltres som les que inserim directament amb elles…per tant, sens hauria de valorar i tractar 

amb tots els nostres drets.  

 

La majoria de les teves companyes han respós diferents sabers per com actuar com educadora 

social; i una de les pors que més sorgeixen a l’hora d’entrar al món profesional és la relació 

educativa. Dit això, quins penses doncs que són els sabers que t’ajudaran a millorar la relació 

educativa tan amb les educands com amb els professionals? 

Penso, que primer de tot, per establir qualsevol tipus de relació que sigui amb els educands o 

amb els altres professionals es molt important que hi hagi una bona comunicació. S’ha de saber 

i aprendre a comunicar, dir allò que et molesta, que no estàs d’acord, amb el que et sent 

còmode, el que no, etc.  
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També els límits personals i professionals son molt importants tenir-los clars però amb una certa 

flexibilitat de canvi. No fer-se amic dels educands sinó relació educativa de confiança però 

sabent en quin punt està l’altre.  

I crear espais i relacions de confiança i respecte. També l’experiència que amb els anys vas 

agafant arran de crear relacions.  

Penses que la construcció social que tenim de l’ofici d’educadora social és el que acabem 

exercint? O hi ha diferències entre ells? Explica’m-ho, si us plau. 

Mmmm no ho se ven be. Perquè si que penso que ens podem fer una idea aproximada de quin 

es l’ofici de l’educadora social i algunes de les situacions que es pot trobar o quina es la seva 

funció però alhora penso que cada una de nosaltres és única i cada una ho viurà d’una forma 

diferent a l’altre. Per tant, crec que podem tenir una idea del que és però alhora de viureu i 

treballar-hi pot distorsionar molt de la idea inicial. Amb els anys i l’experiència segur que la 

construcció social d’aquest ofici canvia molt.  

ENTREVISTA ALUMNA DE 2n GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL UVIC 

Nom i cognom: Maria Llord Font 

Edat: 24 anys 

Curs: 2n d’Educació Social a la UVIC-UCC 

Gènere: Dona 

 

Quins penses que són els percentatges de participació en el qüestionari de cada curs? 

1r  → 40% 

2n → 15% 

3r → 50% 

4t →  70% 

Què en penses de la quantitat de dones en l’àmbit de l’educació social? I la minoría d’homes? 

Per descomptat, és un problema.  

Un problema conseqüent del sistema patriarcal i capitalista que defineix la societat en la que 

ens trobem. 
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Com molt bé ens explica l’Anna Gómez a les seves classes, degut a l’Ordre Dominant Simbòlic, 

ens organitzem en base a una jerarquia que genera uns privilegis i unes discriminacions.  

Aquestes jerarquies es basen en un pensament dicotòmic, home - dona, ric -pobre, 

blanca/europea - racialitzada, discapacitat - no discapacitat, neurodivergent - no 

neurodivergent, etc. 

Juntament amb aquest ordre trobem la discriminació de gènere, en la qual podem observar que 

una de les opcions és discriminar a les persones per la seva feina. La idea de que les dones son 

més sensibles i se’ls atorgui les feines de cures, genera que en l’àmbit social, un alt percentatge 

siguem dones. 

Aquest fet desencadena, en el mon social, una doble discriminació, ja que els pocs homes que 

hi ha, se’ls considera necessaris, per la seva força física, i sovint se’ls contracta abans que una 

dona. 

A la pregunta on explico durant el sobretaula la regularització dels joves immigrants 

nouvinguts, vull donar émfasi a la paraula educadores. Penses que hi ha persones que han 

valorat l’opció on parlo de monitores com a correcte? Per què? 

Si, vivim en una societat androcèntrica en la qual s’utilitza el masculí genèric. Tot i que s’està 

canviant, o bé algunes persones utilitzem el femení genèric, quan s’utilitza, sovint, se sobreentén 

que es fa referència únicament a les dones del col·lectiu al qual s’està fent referència. 

 

Perquè el govern no ens visibilitza?  

Perquè no li interessa. Les feines de cures, per tant les feines de dones, sempre s’han considerat 

inferiors, necessàries però infravalorades, com si totes les persones les poguessin fer, a 

diferència de qualsevol enginyeria. 

Com bé sabem, qualsevol professió que no recreixi uns estudis superiors es perpetuarà l’idea de 

que qualsevol pot realitzar-la.  

En l’actualitat es barregen les discriminacions i tot i que l’àmbit de l’educació social recreixi uns 

estudis superiors, segueix sent una professió feminitzada, per tant, a causa de la 

interseccionalitat és una professió que obté una categoria baixa dins d’aquesta jerarquització.  
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La majoria de les teves companyes han respós diferents sabers per com actuar com educadora 

social; i una de les pors que més sorgeixen a l’hora d’entrar al món profesional és la relació 

educativa. Dit això, quins penses doncs que són els sabers que t’ajudaran a millorar la relació 

educativa tan amb les educands com amb els professionals? 

Penso que el millor espai on treballar aquestes habilitats que acaben servint per generar bones 

relacions educatives son les pràctiques. 

Però els sabers més imprescindibles són l’escolta activa, la confiança i la no jerarquització dels 

rols de poder envers les educadores, però sobretot, envers les educandes. 

 

Penses que la construcció social que tenim de l’ofici d’educadora social és el que acabem 

exercint? O hi ha diferències entre ells? Explica’m-ho, si us plau. 

 

No, crec que la construcció social que es té de forma global és totalment distanciada de la 

realitat. 

Però, de forma individual també passa això. En el meu cas m’imagino, en un futur no molt llunyà, 

treballant i actuant i relacionant-me d’una forma concreta, però això no només depèn de mi, i 

cada persona i situació és un mont. A vegades, sorgeixen situacions límit en les que et penses 

que actuaras de certa forma, però no té perquè resultar com una s’imagina, o creu que seria lo 

ideal. 

 

ENTREVISTA ALUMNA DE 2n GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL UVIC  

 Nom i cognom: Pau Gonzalez i Franch  

 Edat: 23 anys  

Curs: 2n Educació Social  

 Gènere: Masculí  
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1. Quins penses que són els percentatges de participació en el qüestionari de cada curs? 1r 80 

% 2n 70 % 3r 70 % 4t 90%  

2. Què en penses de la quantitat de dones en l’àmbit de l’educació social? I la minoria 

d’homes?  

 Em fa pensar en els rols de gènere establerts socialment i aquests gustos macats de petits i que 

ja son cronificats amb el temps. És a dir, penso que des de petits s’inculquen sentiments i valors 

que porten a determinar que t’agrada i que no t’agrada, inconscientment nosaltres com a 

persones individuals som els que decidim si realment ens agrada o no el que ens han dit que ens 

ha d’agradar. Personalment també m’agrada pensar que qui fa aquesta carrera o aquests estudis 

és perquè realment li agrada i no perquè li hagin dit que h ha de fer, per això penso que 

l’educació que s’ha donat a cadascú de nosaltres pot determinar que vol estudiar de gran. Penso 

que influeixen aquests dos factors com a més importants però n’hi ha d’altres.  

 La minoria d’homes en els estudis penso que és pel mateix motiu. Molt pocs nois de petits 

pensen en ser educadors socials, suposo, o això és el que he vist durant la meva 

infància/adolescència. No és el primer que et ve al cap. Tothom vol guanyar molts diners i fer 

allò que creu que se li pot donar bé. En aquest cas segueixo pensant que dintre de la “lliure 

educació” molts cops no es contemplen tots els àmbits que hi ha en la vida i que, per gèneres, 

es focalitzen les energies en educar en allò que ja està socialment establert. Personalment per 

això em motiven tan aquests estudis, perquè penso que realment els he escollit perquè és allò 

que m’agrada, tot i que no vull dir que no he estat lleugerament influenciat de petit en allò que 

m’han dit que faig bé. En aquest cas a mi em deien que feia molt bé això del tracte amb la gent, 

i suposo que a partir del que em van dir em va començar a agradar més.   

 3. A la pregunta on explico durant el sobretaula la regularització dels joves immigrants 

nouvinguts, vull donar èmfasi a la paraula educadores. Penses que hi ha persones que han 

valorat l’opció on parlo de monitores com a correcte? Per què?  

 Sí, penso que hi ha gent que, gràcies a la diversitat, aquestes sotileses les capten de manera 

diferent. Per sort hi ha gent que ho haurà vist com una paraula que no és correcte i persones 

que si. Aquí entre a jugar la visió de cadascú i els diferents punts de vista, amb les diferents 

definicions de cada paraula i amb “imputs” o atributs que ha de tenir cadascuna d’elles per ser 
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el que elles vegin correcte. Per fer-ho més fàcil, hi ha gent que creu que aquestes persones son 

educadores pels atributs i les responsabilitats que això comporta i hi ha gent que creu que 

monitores amb el significat que té es la correcte. També, les persones que han utilitzat la paraula 

“educadora” ha sigut per reafirmar que no només son monitores qui hi treballen, i que no son 

monitores sinó educadores. Suposo que també per visibilitat que rere aquesta feina hi ha uns 

estudis universitaris i una feina molt profunda que no només es basa en acompanyar a una 

persona a un lloc. La reafirmació i la visibilització d’aquesta figura i feina amb tot el que això 

comporta ja sigui per responsabilitats i per feina que hi ha al darrera sigui present alhora de 

parlar.  

  

4. Perquè el govern no ens visibilitza?   

 Sincerament aquesta serà una resposta potser molt crítica. Penso que no tenim importància en 

el mon social per les persones que no ens necessiten. També penso que si el govern ens dona 

importància, en aquesta societat de la por en la que vivim podrien saltar alarmes i això 

comportaria diferents desastres. A que a la gent no li agrada dir que va al psicòleg? Doncs 

tampoc li agrada dir que un educador social està fent un suport a la seva família, o que li han 

tret el fill des de la DGAIA o que ... Suposo també, que la feina que fem molts cops és per vocació 

i encara que no ens la reconeguin la seguirem fent perquè realment pensem en el canvi social i 

en la millora d’aquesta societat. No necessitem que ningú ens reconegui la feina perquè la 

seguirem fent per passió.... i per això el govern ho fa. Penso que som un dels sectors de treball 

menys reconeguts per la societat. Sinó fem una feina amb alguna família, potser mai reconeixerà 

la feina que fem. “Els educadors son per els pobrets i pobretes que tenen problemes a casa, això 

mai em passarà a mi” pensen molts cops. Tot i que això son especulacions que faig, 

malauradament, per el que diu la gent, deixen entreveure aquest pensament i malauradament 

ho he entrevist molts cops. El govern també penso que ens utilitza per crear una calma social. 

Bàsicament arreglem alguns dels problemes que ells creen i ens utilitzen per tapar-se el cul. Per 

sort, i espero que sigui així, cada cop es veu més que aquestes persones que treballem pel mon 

social realment fem una feina, no només “cuidem gent”, també creem un canvi social, ajudem 

a que la gent pugui seguir amb una vida digne, fem una feina important en aquest país on és 

més important el discurs del rei de Nadal que no els milers de persones que dormen al carrer 

cada nit i on és més important i crea més sentiment un partit de “La Roja” que no a multitud de 

dones assassinades per les seves parelles per dia. Mentre no ens necessitin per canviar la seva 
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imatge i la seva vida, mai no ens faran visibles, i espero equivocar-me de molt. (Ho se, he anat 

una mica a machete i he sigut una mica pesat)  

 5. La majoria de les teves companyes han respós diferents sabers per com actuar com 

educadora social; i una de les pors que més sorgeixen a l’hora d’entrar al món profesional és 

la relació educativa.  

Dit això, quins penses doncs que són els sabers que t’ajudaran a millorar la relació educativa 

tan amb les educands com amb els professionals?  

 Penso que n’hi ha molts:  

- Saber escoltar - Saber observar - Saber on mirar - Saber discrepar - Saber pensar i raonar - Saber 

ser crític - Saber parlar i quan fer-ho  

  

6. Penses que la construcció social que tenim de l’ofici d’educadora social és el que acabem 

exercint? O hi ha diferències entre ells? Explica’m-ho, si us plau.  

Realment no sé el que farem cadascú de nosaltres. Penso que la teoria que ens donen i com hem 

d’actuar, el que ens trobarem, com haurem de treballat, etc. És molt necessari de fer-ho; a nivell 

teòric vull dir, però la pràctica i el que ens trobarem penso que mai no podrem tenir una resposta 

clara. Penso que cadascú de nosaltres ens trobarem coses molt diverses. Ja sigui per maneres 

d’actuar degut a la nostre personalitat i professionalitat o ja sigui pel que viurem o aprendrem 

durant les nostres experiències professionals. La feina que haurem de fer mai no l’he tingut molt 

clara. Però tinc la confiança que dintre de les situacions diferents que em trobaré sabre que fer 

en cada moment, i quan no ho sàpiga espero poder rebre ajuda jo també. Vull afegir que si que 

ens ho han pintat com una feina complicada i dura, però també penso que això dependrà de 

com tractes tu amb la feina com a professional. Ens trobarem coses molt dures però ho gaudirem 

molt perquè si realment ho fem per vocació, o no vocació sinó perquè ens agrada, serem capaços 

de fer-ho. Una altra cosa que si diuen molt i n’estic segur que ho haurem de treballar serà en la 

gestió dels sentiments, com afrontem les situacions perquè no ens afectin personalment. Això 

penso que si que es una certesa, que haurem de estar preparats emocionalment o ens 

enfonsarem. No tinc cap imaginari del que serà, només ho espero amb moltes ganes.  
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ENTREVISTA ALUMNA DE 2n GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL UVIC  

  

Nom i cognom: Paula Guerrero    

Edat: 20  

Curs: segon  

Gènere: femení  

 

1. Quins penses que són els percentatges de participació en el qüestionari de cada curs? 1r 

60% 2n 50% 3r 70% 4t 80%  

  

2. Què en penses de la quantitat de dones en l’àmbit de l’educació social? I la minoría 

d’homes?  

Penso que hi ha una clara divisió sexual del treball, a més l’àmbit d’educació és un dels que 

pateixen més retallades i tenen unes condicions de treball pèssimes. A més sempre sentim el 

comentari “els nois tindran feina segura d’educadors”, al ser minoria van més buscats pel fet de 

poder tenir el perfil d’home dins el treball. Això provoca que aquesta segregació es segueixi 

perpetuant en tots els àmbits de treball.   

  

3. A la pregunta on explico durant el sobretaula la regularització dels joves immigrants 

nouvinguts, vull donar émfasi a la paraula educadores. Penses que hi ha persones que han 

valorat l’opció on parlo de monitores com a correcte? Per què?  

 No sé si he acabat d’entendre bé la pregunta, però penso que pot ser que algú no hagi vist 

correcte la paraula “monitores”, ja que des del seu punt de vista “no s’hi sent identificat/ada”. I 

el femení genèric no l’utilitzen per  

parlar de totes les persones. Tot i això, penso que certes persones sí que l’hauran valorat com a 

correcte, ja que freqüenten l’ús del femení genèric o també podria ser que ni s’hi haguessin fixat.  
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4.Perquè el govern no ens visibilitza?  Penso que no els hi interessa visibilitzar la lluita feminista 

degut al seu privilegi en què es troben i el seu benestar, a més dels diners per exemple que mou 

el món del futbol masculí, entre moltíssims altres.  

  

5. La majoria de les teves companyes han respós diferents sabers per com actuar com 

educadora social; i una de les pors que més sorgeixen a l’hora d’entrar al món profesional és 

la relació educativa. Dit això, quins penses doncs que són els sabers que t’ajudaran a millorar 

la relació educativa tan amb les educands com amb els professionals?  

 Saber adaptar-me a qualsevol situació, ser crítica i estar implicada en tot.  

  

6. Penses que la construcció social que tenim de l’ofici d’educadora social és el que acabem 

exercint? O hi ha diferències entre ells? Explica’m-ho, si us plau.  

 Penso que cada persona és molt diferent, per tant, exercirà la feina d’educadora a la seva 

manera i des del seu punt de vista.   

 Només observant la meva classe de segon, es veuen moltes maneres de fer i pensar diverses, 

cosa que també enriqueix a la professió en certa manera. També afegir que a vegades som una 

mica crítics entre nosaltres i pensem que certa persona no serà un “bon educador” pel que 

veiem superficialment sense en realitat, acabar-lo de conèixer.   

 També penso que les persones que treballen en l’educació social o que hi volem treballar 

lluitem per la valorització de la professió. Penso que cal no perpetuar aquesta construcció social 

que hi ha, i com en moltes d’altres professions on sobretot freqüenten les dones, s’ha d’intentar 

visibilitzar i acabar amb aquest sistema consumista i patriarcal que vivim. On interessa més 

generar diners que no el benestar de les persones.  

 Tot i que a vegades hem d’aguantar comentaris d’amics, familiars... com; i què es això de 

l’educació social? Que fan? En canvi, si estudies arquitectura per exemple; ostres molt bé, quina 

carrera més difícil t’has buscat (això des de la meva experiència personal).   I això constantment 

en molts àmbits de la vida, i si no comencem nosaltres a trencar-ho, qui ho farà els que tenen 

poder? Ahahaa  
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 Moltes gràcies per destinar part del teu temps a respondre l’entrevista. Gràcies també per está 

així d’activa ja que és un saber indispensable per saber acompanyar.  Molta força per aquests 

dies, cuida’t molt. Una abraçada ben forta, GRÀCIES. Neus.  

 Gràcies a tu Neus per fer un treball tan necessari!!!! Espero que et serveixi d’alguna cosa la 

meva resposta. Ànims i endavant amb el TFG!!!!!   

ENTREVISTA ALUMNA DE 3r GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL UVIC 

 

Nom i cognom: Alba Navarro Casellas. 

Edat: Vint-i-dos anys.  

Curs: 3r.  

Gènere: Dona.  

 

Quins penses que són els percentatges de participació en el qüestionari de cada curs? 

1r: 20%. Pel fet que no fa gaire que han arribat a la Universitat i, a més a més, no han tingut 

(encara) l’oportunitat de conèixer a la resta de companyes.  

2n: 45%. L'impàs del primer curs al segon és molt característic en el sentit que, és molt 

probable que les persones que decideixen seguir realitzant aquesta carrera ho facin per 

interès. A més a més, ja s'han desenvolupat molt més en l'àmbit universitari i això permet 

tenir més coneixement de les coses que s'hi fa, les persones que participen d'aquest, 

etc. 

3r: 70%. Aquest curs, és el que estic realitzant jo ara i sento que les persones que hi 

formem part estan molt més involucrades amb tot plegat. Cada vegada estem més a 

prop d'aconseguir la titulació i més entusiasmades per tal d'adquirir tota mena de 

coneixements. A més a més, sabent que l'any vinent nosaltres serem les que 

realitzarem, probablement, aquest tipus d'enquestes, la nostra intenció és ajudar-nos 

les unes a les altres. 

4t: 85%. Procuro ser optimista i creure que la participació, en aquest curs, serà gairebé 

del 100%. Al cap i a la fi, són les companyes amb les quals hem compartit tota mena de 

moments al llarg del grau. 



108 
 

Val a dir que no m'ha resultat gens fàcil representar en percentatges el grau de 

participació, perquè considero que les variables són quasi infinites. Cada curs és 

totalment diferent, la cohesió que hi hagi amb el grup classe, la interacció que 

s'esdevingui amb les persones d'altres cursos, l'interès per què s'està estudiant, etc. Tot 

plegat pot fer variar moltíssim la implicació per part de les alumnes a dur a terme una 

enquesta o qualsevol activitat semblant. 

 

Què en penses de la quantitat de dones en l’àmbit de l’educació social? I la minoría d’homes? 

Penso que el fet que hi hagi tantes dones en una carrera com aquesta és conseqüència 

d'allò que les persones, interpreten. És a dir, tenir cura, donar un cop de mà a qui ho 

necessiti, tenir certa sensibilitat per segons quins temes... en aquest 

context és considera una tasca que han de realitzar les dones. Sento que, d'una manera 

o altra, al llarg de la història sempre ha estat així. 

 

Jo, per exemple, m'hi he trobat forces vegades abans de començar la carrera i un cop 

dins. En moltes converses, les persones del meu voltant sovint s'interessaven per allò 

que volia estudiar. I la majoria interpretava que es tractava de "cuidar" a les persones 

que tenen "problemes". No era una associació que amagués una mala intenció de la 

visió de la carrera de la qual parlàvem. Sento que, simplement, es deixaven endur pel 

que se'ns ha ensenyat tota la vida: les dones realitzem feines que impliquen certa 

sensibilitat i els homes treballen mitjançant, sobretot, la força física.  

 

Relacionat amb tot això que he dit anteriorment, crec que la minoria d'homes que estan 

estudiant amb nosaltres es troben amb dues posicions totalment oposades entre elles, 

també directament lligades amb les estructures socials que fan que tot mantingui un 

ordre aparentment voluntari, però definitivament, imposat. Per una banda, considero que 

han de defensar, més que mai, el fet que una carrera com aquesta també es pugui 

realitzar, indiferentment que formis part del que representaria el gènere masculí avui en 

dia. Per altra banda, sento que el fet de ser homes els beneficia a l'hora d'accedir a una 

oferta de feina, o bé, augmentar la seva categoria dins d'aquesta mateixa. 
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El 60% de les persones han respós que sabien que les educadores socials estàvem sortint al 

carrer reivindicant millores laborals. De quines millores parlem? A quin col.lectiu ens volem 

equiparar? Si us plau no et documentis i si ho fas diguem-ho. L’entrevista em serveix per 

visibilitzar fins a quin punt el mateix col.lectiu sabem les lluites internes i com més honestedat 

millor. Gràcies! 

Recordo que jo vaig respondre que no ens reivindicàvem. Si més no, no tant com 

segurament hauríem de fer-ho. Sé que s'han organitzat jornades i congressos per tal de 

situar el paper de l'Educadora Social a les escoles, com a figura quasi primordial. Però 

sincerament, sento que és un sector molt vulnerable. És cert que, sovint, rebo la 

indignació i frustració, sobretot per part de moltes companyes que ja estan endinsades 

en la qüestió. Però considero que és una lluita invisibilitzada, i que per 

tant, difícilment arriba a la resta de les ciutadanes. 

 

Perquè el govern no ens visibilitza?  

Aquest, és un debat molt intens que he tingut sovint amb algunes companyes i que, de 

fet, voldria seguir tenint fins que les coses canviïn realment.  

A vegades sento que bona part del món en el qual vivim es mou pels interessos, més 

aviat econòmics, que pel benestar de les persones que hi formem part, la cura de la 

natura, els animals, etc.  

Les persones que ens endinsem en una carrera com aquesta, normalment, som 

inconformistes, lluitadores, utilitzem el gran poder de la parla, l'estima i l'acompanyament 

de les persones. Ens reforcem amb aspectes tan contundents com la solidaritat, el fet 

de fer les coses perquè així ens ho fa saber la nostra voluntat, sense anar més enllà de 

la passió que atorguem a tot allò que fem. Som persones que lluitem per la llibertat 

d'expressió. Malauradament, això no sempre és convenient. O bé, no lliga amb el 

sistema que, de mica en mica, s'ha anat creant i desenvolupant. És un sistema basat en 

la força del més gran. Aquest té el poder per decidir i fer el que convingui, sense pensar 

en les conseqüències que pot portar per totes aquelles persones que, dia rere 

dia, ens esforcem per a reforçar un món millor, tot deslliurant-nos de les diferents pors 

i/o sentiments com ara la ràbia, la desconfiança i el ressentiment, etc. 
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La majoria de les teves companyes han respós diferents sabers per com actuar com educadora 

social; i una de les pors que més sorgeixen a l’hora d’entrar al món profesional és la relació 

educativa. Dit això, quins penses doncs que són els sabers que t’ajudaran a millorar la relació 

educativa tan amb les educands com amb els professionals? 

Saber que, de mica en mica, anirem descobrint altres sabers que reforçaran la nostra 

tasca educativa. I que aquests, poden sorgir per tot allò que nosaltres podem arribar a 

viure i compartir amb altres persones.  

Saber treballar amb les persones, contemplant tots aquells aspectes que, d'una manera 

o altra, ens fan ser qui som. Respectant les vivències de cadascuna, entenent que 

aquestes poden repercutir en la forma d'actuar, pensar i parlar de l’altra. Entenent que 

tothom viu a un ritme diferent, per tant, no entendrem i/o veurem les coses de la mateixa 

manera ni al mateix temps que la resta.  

Saber comunicar-se de manera clara, precisa i amable amb les persones. Actuar com a 

una mateixa li agradaria que la tractessin, és a dir, amb tot l'amor i cura del món. 

Saber desenvolupar-se en tota mena de situacions, per molt que aquestes no siguin 

conegudes per a nosaltres. L'actitud que prenem envers les coses, sovint, determina 

molt en com ens en sortirem.  

Saber mantenir-se oberta als canvis. Conèixer noves accions socioeducatives, assistir a 

jornades, participar, donar a conèixer la tasca que estàs fent, traslladar informació i, si 

és bona, aplicar-la al teu lloc de treball amb la resta de companyes. 

 

Penses que la construcció social que tenim de l’ofici d’educadora social és el que acabem 

exercint? O hi ha diferències entre ells? Explica’m-ho, si us plau. 

Considero que cadascuna de nosaltres, en un inici, ha rebut tota una sèrie d'estímuls, 

de bases i de conceptes que, en part, defineixen el paper de l'educadora avui en dia. 

Però hi ha alguna cosa dins meu que em diu que, a mesura que el temps transcorre, 

cadascuna es fa el seu propi motlle. De fet, aquest es pot anar transformant amb el 

temps perquè mai deixem de rebre els estímuls dels quals parlo.  

Jo mateixa, veig que des que vaig començar la carrera fins ara, les coses han canviat 

notablement. He conegut a moltíssimes persones que m'han fet saber quina mena de 

professional m'agradaria ser, per quins principis considero que val la pena lluitar i, 
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sobretot, que és tot allò que, rotundament, no vull que formi part de la meva tasca com 

a futura educadora social.  

Així doncs, considero que sempre tenim la porta oberta al possible canvi. Canviar la 

direcció, saber que tenim aquesta oportunitat és la que ens fa replantejar-nos les coses. 

I quina sort! Perquè si tot hagués de ser sempre de la mateixa manera, potser mai 

s'esdevindria cap transformació, ni personal ni social. 

 

ENTREVISTA ALUMNA DE 3r GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL UVIC  

Nom i cognoms: Clara Robres 

Edat: 25 

Curs: 3r 

Gènere: Dona 

1. Quins penses que són els percentatges de participació en el qüestionari de cada curs? 

- Em basaré amb el grau d'implicació de l'alumnat i tot és suposició.  

1r: 10% / 15%   

2n: 20%  

3r: 80%  

4t: 70%  

2. Què en penses de la quantitat de dones en l’àmbit de l’educació social? I la minoría 

d’homes?  

Aquest és un tema que m'inquieta, em preocupa i alhora m'enfada. Jo com a dona i educadora, 

moltes vegades a la feina em trobo amb unes certes desigualtats davant dels homes educadors. 

Com molt bé sabem els educadors, la majoria dels nostres educands, per raons de vida, o 

d'educació són persones generalment masclistes i aixó fa que les dones en el camp de l'educació 

social ho tinguem més complicat. A la meva feina hi ha moltes persones, dones com jo que som 

referents d'algun educant, el problema està quan en el torn et troca treballar amb un educador 

home. Generalment, moltes de nosaltres pensem que el torn anirà més bé, ja que l'home té més 
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força i pot dominar més al grup. Un cop pensem això ja ens creiem inferiors i la nostra actitud 

respecte als educands canvia. És molt complicat, ser dóna al món social, ja que per guanyar-te 

el respecte dels educands has d'utilitzar més eines i més recursos i personalment penso que els 

homes en aquest respecte ho tenen més fàcil. És per això que és un tema que m'enfada, 

m'inquieta i em preocupa.  

3. El 60% de les persones han respós que sabien que les educadores socials estàvem sortint al 

carrer reivindicant millores laborals. De quines millores parlem? A quin col.lectiu ens volem 

equiparar? Si us plau no et documentis i si ho fas diguem-ho. L’entrevista em serveix per 

visibilitzar fins a quin punt el mateix col.lectiu sabem les lluites internes i com més honestedat 

millor. Gràcies! 

Generalment quan et reivindiques els principals temes que surten, són: la millora de les 

condicions laborals, això inclou el sou, el plus de perillositat, els respecte que hauria de tenir 

l'empresa cap a tu, entre d’altres. També una de les coses més importants és que generalment 

molts de nosaltres treballem amb unes situacions precàries i el nostre contracte no és 

d'educador, generalment és de monitor i les empreses no ens paguen pel que som, sinó sempre 

unes categories menys. 

Una altra cosa per la qual ens reivindiquem és perquè la nostra feina es visibilitzi, perquè sense 

nosaltres el món estaria una miqueta pitjor. Ara mateix en la situació que estem del covit-19 

només es visibilitzen el personal sanitari i a poc a poc la nostra feina sembla que està més ven 

valorada. Tot i això haurem de continuar amb la nostra lluita interna, personal, però alhora 

col·lectiva.   

4. Perquè el govern no ens visibilitza?  

Perquè per una banda els interessa que la població estigui coberta, però per altra banda al ser 

un govern masclista i homòfob, no els interessa que existeixi aquesta feina, perquè com diuen 

ells cada vegada hi haurà més immigrants.  

5. La majoria de les teves companyes han respós diferents sabers per com actuar com 

educadora social; i una de les pors que més sorgeixen a l’hora d’entrar al món profesional és 

la relació educativa. Dit això, quins penses doncs que són els sabers que t’ajudaran a millorar 

la relació educativa tan amb les educands com amb els professionals? 

Jo penso que els més important és ser autèntic amb el que fas. Si la feina t'agrada ja tens molt 

guanyat. És cert que amb aquestes feines has de guardar moltes coses de tu personals perquè 
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els educant ho podrien utilitzar en la teva contra. Tot i això la major part de les persones que 

ens dediquem aquest món, som persones generalment sensible, empàtiques i sabem escoltar 

sense jutjar, això ja fa que tinguis molt guanyat davant de la relació educativa que puguis fer 

davant de qualsevol educant.  

6. Penses que la construcció social que tenim de l’ofici d’educadora social és el que acabem 

exercint? O hi ha diferències entre ells? Explica’m-ho, si us plau. 

NO i a més a més amb majúscula. Penso que nosaltres a la feina no només fem d'educadors 

socials, sinó que també acabem fent de psicòlegs, de treballadors socials, infermeres, 

psiquiatres, mestres entre d'altres. El nostre ofici és molt més complexa.  

Tornant enrere a la pregunta 3 és per això que nosaltres com a educadors, no esperem molt, 

però per altra banda la societat ens exigeix molt i no ens ho recomencen de la millor manera pel 

que fa al contractes laborals, o moltes vegades dels mateixos educands. És per això que hem de 

fer múltiples feines perquè al cap i a la fi acompanyem a persones en tots les etapes o moments 

de la seva vida, per trobar una solució al que li preocupa i el que el fa està en aquesta situació.  

 

ENTREVISTA ALUMNA DE 3r GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL UVIC 

Nom i cognom: Elisabeth Acebal Sarabia 

Edat: 20 

Curs: 3r 

Gènere: Femení 

 

Quins penses que són els percentatges de participació en el qüestionari de cada curs? 

1r ➔ 40% 

2n ➔ 60% 

3r ➔ 80% 

4t ➔ 90% 
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Què en penses de la quantitat de dones en l’àmbit de l’educació social? I la minoria d’homes? 

Considero que és una conseqüència de l’imaginari social que existeix envers les tasques de cura, 

ja que son quelcom atribuït al col·lectiu femení, i és una estructura que es va repetint amb el 

pas dels anys. 

El fet de que existeixi un nombre d’homes visiblement més baix és un factor que no ajuda a 

trencar amb aquest estigma, i per tant el perpetua, però també crec que és un factor que anirà 

canviant amb el pas del temps, i poc a poc espero que es vagi equilibrant. 

 

El 60% de les persones han respós que sabien que les educadores socials estàvem sortint al 

carrer reivindicant millores laborals. De quines millores parlem? A quin col.lectiu ens volem 

equiparar?  

Volen denunciar i donar visibilitat a la precarietat laboral que es pateix en el sector laboral de 

l’Educació Social, com ara bé, el retard en els pagaments dels sous o la quantitat ínfimes 

d’aquests. 

La segona pregunta no sé ben bé a ques refereix, però el primer que m’ha vingut al cap és que 

sovint se’ns compara amb mestres, i no s’enten la diferencia entre les dues professions, axií 

doncs les característiques i les necessitats no són les mateixes. 

 

Perquè el govern no ens visibilitza?  

Des del meu punt de vista crec que no interessa, és a dir, és necessari per l’Estat la figura de 

l’educador, però potser no és tan necessari donar-li poder, ja que la figura de l’Educador Social 

com a tal promou el canvi, i potser aquest últim concepte no interessa en la societat en la qual 

ens trobem actualment. 

La majoria de les teves companyes han respós diferents sabers per com actuar com educadora 

social; i una de les pors que més sorgeixen a l’hora d’entrar al món profesional és la relació 

educativa. Dit això, quins penses doncs que són els sabers que t’ajudaran a millorar la relació 

educativa tan amb les educands com amb els professionals? 

Considero que la relació educativa és molt relativa, i és molt complex trobar sabers que ens 

ajudin amb aquestes, ja que des del meu punt de vista són coneixements difícils d’ensenyar, 
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com ara bé, el fet d’establir límits, de reconèixer a l’altre, fer-lo subjecte del seu propi procés o 

quelcom tan extens com pot ser l’empatia. 

Són sabers fonamentals i possiblement tan basics que a vegades se’ns poden oblidar, per això 

és important establir límits però sobretot conèixer els teus propis, i aquest últim procés és tan 

complex que des de la meva perspectiva el desenvolupem durant tot el nostre rodatge 

professional, des de que comença fins que acaba. 

Penses que la construcció social que tenim de l’ofici d’educadora social és el que acabem 

exercint? O hi ha diferències entre ells? Explica’m-ho, si us plau. 

Depèn de l’àmbit on acabem treballant, és a dir, depèn de l’empresa, el col·lectiu o fins i tot els 

companys. 

Existeixen molts àmbits els quals no són educatiu I acaben sent assistencials, I des del meu punt 

de vista la tasca de l’educador, tot i que pot influir en qüestions plenament assistencials no s’ha 

d’allunyar de l’àmbit educatiu, però de la teoria a la pràctica existeix un gran impàs, i a vegades 

és inevitable que aquesta finalitat educativa quedi borrosa per qüestions més alarmants. 

Per això considero que el que acabem exercint depèn de moltíssims factors. 

ENTREVISTA ALUMNA DE 4t GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL UVIC 

Nom i cognom: Maria Solà Jordan 

Edat: 22 

Curs: 4t  

Gènere: Femení 

 

Quins penses que són els percentatges de participació en el qüestionari de cada curs? 

1r  40% 

2n 40% 

3r 60% 

4t 70% 
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Què en penses de la quantitat de dones en l’àmbit de l’educació social? I la minoría d’homes? 

Penso que l’Educació Social s’ha la relacionat durant molt temps amb la cura de les persones, 

tasca atribuida sempre a les dones. És té una concepció paternal de l’Educació Social i en la meva 

opinió, és una qüestió antropològica que fa que hi hagi professions considerades d’homes o de 

dones. 

Com a educadora social que treballo en un CRAE la majoria de vegades quan els diumenges 

treballo amb una suplent acostuma a rebre als nois i noies amb mil preguntes i amb moltes 

ganes de vincular-s’hi; tanmateix el que es reflecteix al qüestionari em diu que no, que no farien 

preguntes ja que és un moment delicat. M’ho expliques?  

Segurament les ganes de vincular amb els joves ens pot arribar a cegar. En la meva opinió, no és 

el millor moment per fer certes preguntes. Però és cert que és molt fàcil respondre un 

qüestionari amb temps per pensar i valorar la situació.  

Perquè el govern no ens visibilitza?  

Perquè tampoc visibilitza les persones amb les quals treballem, no els interessen perquè no 

solen ser productives i no ajuden a perpetuar el sistema capitalista, per tant, les persones que 

treballem amb elles, tampoc.  

La majoria de les teves companyes han respós diferents sabers per com actuar com educadora 

social; i una de les pors que més sorgeixen a l’hora d’entrar al món profesional és la relació 

educativa. Dit això, quins penses doncs que són els sabers que t’ajudaran a millorar la relació 

educativa tan amb les educands com amb els professionals? 

Els sabers que m’ajudaran no els hem après a les classes, bé poder certs conceptes sí, però els 

sabers, almenys en el meu case els he après de les experiències viscudes: voluntariats, 

pràctiques, àmbit laboral. Des del meu punt de vista, el saber principal és la confiança, tenir 

confiança en tu mateixa i confiar en els altres, és el saber bàsic.  

Penses que la construcció social que tenim de l’ofici d’educadora social és el que acabem 

exercint? O hi ha diferències entre ells? Explica’m-ho, si us plau. 

 

Segurament ens deixem influir per la cosntrucció social que tenim de l’ofici, però en el fons, i 

crec que a mesura que passa el temps i l’experiència laboral, et vas fent la teva propia identitat 
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com a educadora, i encara que estigui basada en la construcció social, cada una de nosaltres 

exercirem diferent.  

Personalment, tinc una manera de treballar que no tothom veu com  l’estrictament correcta, 

però és la meva, i és la que em funciona amb els joves amb els quals treballo. 

ENTREVISTA ALUMNA DE 4t GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL UVIC 

Nom i cognom: Míriam Castro Pérez  

Edat: 24 años  

Curs: 4º de Educación Social  

Gènere: Femenino  

 

Quins penses que són els percentatges de participació en el qüestionari de cada curs? 

1r El 80 % 

2n El 50% 

3r El 75% 

4t El 90 % 

Què en penses de la quantitat de dones en l’àmbit de l’educació social? I la minoría d’homes? 

Realmente nunca me lo he preguntado, pero ahora pensándolo... El hecho de que existan 

muchas más Educadoras que Educadores,  tal vez se deba a que este oficio es muy vocacional, 

donde prima, sobre todo, la sensibilidad y la emoción ante todo, el querer ayudar a los demás...  

Sé que es muy estereotipado lo que diré, pero supongo que las mujeres tenemos más 

desarrollada esa parte de entregarnos a los demás. Los hombres escogen profesiones mucho 

más prácticas y mecánicas. Mi opinión, es la siguiente: Coger el camino de la Educación Social 

es complicarse la vida y los hombres no quieren complicarse con nada.  Además, desde fuera, la 

Educación Social, se ve como “cuidar” y no como “acompañar”. Desde siempre la palabra 

“Cuidar de...” se ha vinculado con el sexo femenino.  
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Com a educadora social que treballo en un CRAE la majoria de vegades quan els diumenges 

treballo amb una suplent acostuma a rebre als nois i noies amb mil preguntes i amb moltes 

ganes de vincular-s’hi; tanmateix el que es reflecteix al qüestionari em diu que no, que no 

farien preguntes ja que és un moment delicat. M’ho expliques?  

Bff.. Se me hace super complicado contestar este tipo de preguntas, de verdad. No sé. No he 

realizado prácticas en ningún CRAE ni sé apenas nada sobre la temática y realmente no sé decir 

si está o no está bien eso. No obstante, yo, si llevara poco tiempo trabajando en un CRAE, iría 

con precaución, creo que es lo mejor. Preguntar que tal el fin de semana es correcto, pero de 

ahí a lanzar mil y una preguntas lo haría según el niño/a o adolescente qué tuviera delante. Es 

decir, dependiendo de la confianza y dependiendo de muchos factores. Con según qué persona, 

realizar tantísimas preguntas puede ser contraproducente ya que podemos crear el efecto 

contrario, que se cierre en banda y no quiera establecer ningún tipo de vínculo con nosotros. 

Puede llegar a pensar: ¿“Esta “nueva” que quiere?¿Quién es ella para hacerme tantas 

preguntas?  

En cambio, puede ser que otro tipo de persona piense “Ostras que bien que alguien se interese 

por mí...” Y gracias a realizar estas preguntas pueda empezar a entablar conversación y de esta 

forma crear algún vínculo.  

En definitiva, creo que el vínculo es algo muy relativo. Cada persona necesita su tiempo... Como 

Educadoras no podemos pretender crear un vínculo de confianza des del minuto 0, eso se gana 

con el tiempo y mucha paciencia. Además, cada persona necesita un tiempo diferente, no todas 

funcionan de la misma forma... Tal vez, con algunas nunca puedas llegar a establecerlo, 

sencillamente porque no encajáis, no hay feeling...  

Perquè el govern no ens visibilitza?  

Porque no son conscientes de nuestra profesión y nuestra tarea en la sociedad. Además, es una 

profesión que existe desde hace pocos años relativamente, no se conoce lo suficiente. Cuando 

le dices a cualquier persona que estudias Educación Social te contestan: “Y eso para que es? 

¿Dónde puedes trabajar con eso? Por tanto, partimos de la base de que la sociedad ni siquiera 

conoce nuestra función. A esto le sumamos que al gobierno no le da la gana visibilizarnos y 

provoca este efecto. Al gobierno le interesa hacer “publicidad” o “campaña” de aquellas 

profesiones que mueven dinero. La educación social no mueve dinero...  
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La majoria de les teves companyes han respós diferents sabers per com actuar com educadora 

social; i una de les pors que més sorgeixen a l’hora d’entrar al món profesional és la relació 

educativa. Dit això, quins penses doncs que són els sabers que t’ajudaran a millorar la relació 

educativa tan amb les educands com amb els professionals? 

En primer lugar, lo que más me puede ayudar serán diferentes aptitudes que tenga como 

persona. Para mí, las más importantes son, la EMPATIA, LA SINCERIDAD, EL COMPAÑERISMO, 

LA GENEROSIDAD Y LA ASERTIVIDAD. Pero, sobre todo, ponerle mucho AMOR Y DEDICACIÓN al 

trabajo. Si no soy una persona con estas características, el mundo laboral en la educación social 

será muy complicado para mí. Directamente, creo que no encajaría.  

En segundo lugar, creo que debo de tener conocimientos sobre la resolución de conflictos. Tener 

herramientas para saber resolver situaciones es indispensable para esta profesión. Saber 

resolver conflictos conlleva ser una persona comunicativa y saber cómo comunicarse algo 

importantísimo.  

También, debo tener conocimientos básicos sobre las diferentes etapas de la vida para lograr 

entender el desarrollo de las personas. Por ejemplo, si estoy trabajando con niños/as, debo 

saber cómo se desarrollan cognitivamente, motrizmente, afectivamente y socialmente en cada 

edad... De la misma forma con los adolescentes y personas mayores.  

Otro aspecto importante, es tener conocimientos básicos de piscología...  

 En definitiva, hay que saber un poco de todo, cuánto más amplio sea nuestro conocimiento, 

más oportunidades y herramientas tendremos. Aunque seguiré diciendo, que el AMOR Y LA 

DEDICACIÓN tienen que estar SIEMPRE.  

Penses que la construcció social que tenim de l’ofici d’educadora social és el que acabem 

exercint? O hi ha diferències entre ells? Explica’m-ho, si us plau. 

Creo que cambia muchísimo...  

En mi opinión, la construcción social que hay es la de “Personas que ayudan a los demás, son 

asistentas sociales que dan ayudas económicas a los más defavorecidos. También pueden 

trabajar en esplais...Es un oficio muy fácil. ” 

Ni siquiera desde la Universidad hay una real construcción sobre este oficio. Es muchisimo más 

amplio de lo que se ve. Amplio y complejo... ¡Es un campo muy incierto !!! La educación social 

no solamente esta en un ayuntamiento o en un esplai, ¡Esta en la vida!!  
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En mi opinión, es un oficio muy complicado lleno de incertidumbre. No sabes nunca, jamás, la 

respuesta de nada. No sabes que es correcto y que no es correcto. No tienes una hoja de 

instrucciones para seguir. Y las personas, no estamos preparadas para eso... Nos sueltan y alé, 

¡prueba! Y eso no está valorado ni contemplado. La de cantidad de horas que tenemos que estar 

pensando “qué hago con esa persona o qué no hago”. Preparar actividades, fracasar, reflexionar 

sobre ello, volver a intentarlo, volver a fracasar, volver a reflexionar... y así sucesivamente.  

¡Ojalá la sociedad supiera el gran papel que tenemos en el mundo!  

ENTREVSITA ALUMNA DE 4t DEL GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL DE LA UVIC 

Ramón Coll Velasco 

25 anys 

4t Educació Social 

Home 

Quins penses que són els percentatges de participació en el qüestionari de cada curs? 

1: 10-20% 

2: 40-50% 

3: 80% 

4: 90-100% 

Què en penses de la quantitat de dones en l’àmbit de l’educació social? I la minoria d’homes? 

Penso que es un sector que des de fa molts anys se l’havia atorgat a les dones tal com ha passat 

amb professionals d’educació infantil i auxiliars de geriatria o infermeria, però també penso que 

només son estadístiques i que el que importa no es el gènere de la persona que treballa en el 

sector, el que importa es la tasca i l’aportació de la professional en front a la persona que s’atén. 

Com a educadora social que treballo en un CRAE la majoria de vegades quan els diumenges 

treballo amb una suplent acostuma a rebre als nois i noies amb mil preguntes i amb moltes 

ganes de vincular-s’hi; tanmateix el que es reflecteix al qüestionari em diu que no, que no 

farien preguntes ja que és un moment delicat. M’ho expliques? 
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Pot ser per varies raons com: una cosa es el que es pensa que faries i l’altra el que acabes fent, 

hi ha d’altres casos que simplement volen començar amb bon peu i caure bé als nois/es i 

s’obliden en un primer moment de la posició d’autoritat en que estan o que pensen que al 

qüestionari han posat el que es políticament correcte i no el que pensen fer realment. 

Perquè el govern no ens visibilitza? 

Suposo que per mantenir un control de la societat i que aquesta branca no comenci a rebre més 

ajudes de les poques que tenen, ja que no interessa que la gent vegi aquesta part de la societat 

amb la qual nosaltres treballem i que el govern i destina tantes poques eines i ajudes. 

La majoria de les teves companyes han respòs diferents sabers per com actuar com educadora 

social; i una de les pors que més sorgeixen a l’hora d’entrar al món professional és la relació 

educativa. Dit això, quines penses doncs que són els sabers que t’ajudaran a millorar la relació 

educativa amb les educands com amb els professionals?. 

La experiència es un gran què, és a dir, l’experiència que podem tenir a les pràctiques pot ajudar-

nos molt a basar la nostra relació educativa amb els diferents agents amb els quals treballem i 

aquesta anirà augmentant a mesura que anem treballant. 

Però com que comencem sense un recorregut extens en el camp en el qual treballem una d’elles 

seria informar-nos sobre els educands que tenim quines són les seves peculiaritats i 

característiques, com també informar-nos sobre la forma d’actuar dels diferents professionals 

que ens acompanyen. 

Penses que la construcció social que tenim de l’ofici d’educadora social és el que acabem 

exercint? O hi ha diferències entre ells? Explica’m-ho, si us plau. 

Sí i no, si que hi ha una base però al cap i a la fi acabes fen una diversitat de tasques que no se 

t’expliquen o que no estan al teu currículum però formen part de la teva tasca com educador, 

que no se’n parlen a classe, on t’ensenyen bàsicament el tracte que has de tenir i l’actuació que 

has de fer. 
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ENTREVISTA ALUMNA DE 4t GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL UVIC 

Nom i cognom: Rita Bacardit Llovera 

Edat: 27 

Curs: 4t 

Gènere: Femení 

 

Quins penses que són els percentatges de participació en el qüestionari de cada curs? 

1r – 30% 

2n – 30% 

3r – 20% 

4t – 20% (sense saber què ets tu la persona que fa el qüestionari...) 

Què en penses de la quantitat de dones en l’àmbit de l’educació social? I la minoria d’homes? 

Crec que la quantitat de dones té molt a veure amb la manera que tenim actualment de veure 

les coses, amb una perspectiva androcentrista, on tot està pensat al voltant de l’home, i on les 

dones sempre han estat relacionades amb les tasques de cura (cura, que pot ser interpretada 

de diferents maneres).  

L’educació social es relaciona sovint amb la cura pensada com a assistència i no com a 

acompanyament. 

Per poder treballar en l’àmbit de l’educació social no hauria de ser una qüestió de gènere, sino 

d’actitud i de capacitats. 

Dins d’un mateix equip d’educadores i educadors també es pot veure una diferència en les 

tasques. Per la meva experiència compartida amb educadors, la meva tasca era més assistencial 

i emocional i la dels homes era més dura, en aquest cas (en una residència infantil de persones 

amb trastorns de l’espectre autista) els homes feien de referents i tenien la tasca de ser un mirall 

per els infants.  

També hi ha diferents col·lectius, com el de la violència de gènere on crec que la figura de la 

dona com a acompanyant és molt important i on hem de tenir present que només el fet de ser 

home crea violència en aquests casos.  
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Crec que la minoria d’homes dins d’aquest àmbit es deu a l’educació que hem rebut i l’imaginari 

social que hem format de l’educació social.  

Com a educadora social que treballo en un CRAE la majoria de vegades quan els diumenges 

treballo amb una suplent acostuma a rebre als nois i noies amb mil preguntes i amb moltes 

ganes de vincular-s’hi; tanmateix el que es reflecteix al qüestionari em diu que no, que no 

farien preguntes ja que és un moment delicat. M’ho expliques?  

És una qüestió d’ego, crec. Una cosa és el que creus que faries i l’altre quan et trobes en una 

situació així.  

Crec que aquest comportament de fer tantes preguntes i acostar-s’hi és fa per una mateixa, 

perquè tenim la necessitat de que es vegi que fem una bona feina i estàs satisfent la teva 

necessitat de vincular-t’hi.  

Però l’ideal seria poder escoltar i observar a l’altra persona i poder veure en quin moment està 

i quines son les seves necessitats. El vincle amb una persona vol temps, molt temps. No podem 

pretendre crear un vincle amb una conversa intensa de mitja hora, ja que primera, no coneixem 

a la persona i segona ella tampoc sap res de nosaltres. 

Crec que seria genial poder tenir el temps per observar i saber veure on cal ajuda immediata o 

on cal temps.  

Tot i així, jo m’hi he trobat en ocasions, d’entrar en una nova feina i haver de vincular-me amb 

les persones de manera forçada. Crec que hi hauria d’haver un acompanyament professional o 

una acollida quan entres en espais com aquests, ja que són espais molt intensos i amb moltes 

aventures viscudes i l’acceptació s’ha de fer compartida.  

Perquè el govern no ens visibilitza?  

Perquè treballem amb col·lectius que no interessa visibilitzar... si treballéssim com a educadores 

d’empresaris i polítics no passaria el mateix, però en aquests casos en comptes d’educadores en 

diuen coach i d’aquesta manera es percep com a algo diferent.  

Els governs sempre actuen amb la llei del més fort, o sigui que les persones amb les que 

treballem i nosaltres mateixes no som importants en el procés de la creació del seu “món”.  
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La majoria de les teves companyes han respòs diferents sabers per com actuar com educadora 

social; i una de les pors que més sorgeixen a l’hora d’entrar al món professional és la relació 

educativa. Dit això, quins penses doncs que són els sabers que t’ajudaran a millorar la relació 

educativa tan amb les educands com amb els professionals? 

Mmmm... és complicada la pregunta. Jo crec (en la teoria) que s’ha de saber: 

- Observar: saber parar una estona i observar el que passa al voltant, quines son les dinàmiques 

creades dins dels diferents espais. Que observar també comporta escoltar allò que passa.  

- Respectar: actuar sempre amb respecte cap a l’altra persona, respectar espais, maneres de 

pensar, maneres d’actuar, emocions,... 

- Donar: oferir sabers i capacitats que tu tens i mostrar allò que et fa moure. A totes les persones 

ens agraden algunes coses més que altres, tenim aficions, tenim principis,... que crec que és 

important transmetre i compartir.  

- Parar: saber identificar totes les emocions i conductes que tu mostres a causa de conflictes que 

tens amb tu mateixa o amb altres i que en segons quins espais no afavoreixen les relacions. Hem 

de saber en quin moment parar a pensar si tot allò que aportem és transformador o és 

destructiu.  

En la pràctica, crec que costa controlar totes aquestes coses i que per tant, és un aprenentatge 

llarg, on has de tenir en compte que estàs fent d’educadora i per tant intentar acompanyar els 

processos de la manera més respectuosa i transformadora possible.   

Penses que la construcció social que tenim de l’ofici d’educadora social és el que acabem 

exercint? O hi ha diferències entre ells? Explica’m-ho, si us plau. 

Crec que la construcció que fem no és exactament el que ens trobem un cop comencem a 

treballar. Crec que depèn de les relacions i les experiències que has anat vivint durant la carrera.  

Per una banda hi ha la construcció que fem a classe, amb la teoria que anem aprenent. És molt 

difícil poder construir escenes que et succeiran, ja que en aquest ofici treballem amb persones i 

cada situació és diferent. Per això, crec que és una de les carreres on és més difícil poder 

teoritzar-ho tot. No són matemàtiques. 
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Crec que és una carrera molt teòrica i que un cop et trobes en el camp és difícil poder aplicar tot 

allò que has anat treballant.  

Per altra banda, hi ha totes aquelles relacions que has anat creant amb persones educadores 

que t’han ensenyat i posat exemples sobre situacions amb les que s’han trobat. Aquest si que 

crec que és l’aprenentatge que t’acosta més a les realitats que pots anar vivint.  

El més important d’aquesta carrera és aprendre diferents capacitats i actituds per poder 

construir relacions, siguin quines siguin, que són els sabers que he anomenat abans.  

Un altra dels temes clau en aquesta construcció és com ens veuen des de fora a els i les 

educadores. La manera com ens veuen condiciona la feina que fem, ja que si en el lloc de treball 

on estàs veuen aquesta figura com a prescindible i poc professional costarà molt poder fer un 

bon treball, en canvi si et reconeixen com a educadora, tens moltes més possibilitats per fer i 

crear. (No només t’ha de reconèixer l’equip, si no també els governs i les institucions).  
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8.7. Entrevistes a les professores del Grau d’Educació Social de 

l’Uvic i al Rector. 

Hola, sóc la Neus Castañares. Alumna de 4t d’Educació Social. El TFG encara no té nom però el tema gira 

entorn la invisibilització del col.lectiu de les educadores socials i el seu imaginari social. M’agradaria doncs 

apropar-me a vosaltres amb tres preguntes per saber què en penseu algunes de les professores i professors 

de l’Universitat de Vic. M’hagués encantat tenir converses amb vosaltres, tanmateix el context no ho 

facilita. Gràcies per col.laborar-hi. Una forta abraçada i espero que estigueu totes i tots bé! 

Transcripció de l’entrevista: 

Nom i cognom: Anna Gómez Mundó 

Edat: 46 

Professor/a de: Pedagoga. Professora del departament de pedagogía de la facultat d’Educació. 

Sexe: del món. Dona. 

1. Per l’experiència professional que tinc, el col·lectiu de les educadores socials està 

invisibilitzat. Què en penses?    

Penso que si que està invisibilitzat. Ho valoro com una injustícia, com una mentida i com una 

mostra més que encara hi ha un pensament dominant a l’imaginari que predomina per damunt 

de les realitat; de manera que a nivell individual coneguem la complexitat del món, això no vol 

dir que aquest coneixement sigui compartit per les persones de la comunitat. El missatge i el 

discurs que els hi arriba és un missatge totalitzador i homogènic que escampa un missatge únic.  

La invisibilitzaió de la feina de les educadores socials és un exemple més d’això que passa. Hi ha 

molts oficis i molts grups de persones amb característiques que no encaixen als patrons I són 

silenciades. No només no apareixem ni se’ns veu i tampoc es canalitzen les veus, se’ns silencien. 

Abans sortirà la directora de la DGAIA que no pas una educadora social. 

2. Em podries dir quins són els sabers més importants per tu per tal de ser una educadora 

social? Perquè? 

Em remeto en el meu llibre. Destaco el saber pensar, el saber acompanyar i el saber sostenir. 

Vaig escollir aquests sabers perquè em vaig adonar que n’hi ha molts d’altres fonamentals bàsics 

imprescindibles que hi tenen relació i per això en comptes d’elaborar un llistat molt llarg vaig 

decidir agrupar-los en aquests tres. No considero que aquests sabers siguin independents l’un 
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de l’altre perquè cauriem en una categorització i una especialització si que em sembla molt 

important veure que aquests sabers están interconnectats depenen entre ells i un dels fets a 

destacar és que aquests tres sabers responen a les dimensions de la persona, a la globalitat de 

les dimensions persona. Saber pensar àerea cognitiva, Intel.lectual, necesita la práctica del cos 

del saber acompanyar. Saber sostenir s’aterrissa a la práctica real sigui saber prendre bones 

decisions en moments de crisi però també cal saber escoltar i parlar amb l’altre, pràctiques des 

del fer, actuar, participació. Sostenir forma part d’accions tan Intel.lectuals com pràctiques és 

on convergeix la teoría i la pràctica. Vaig destacar el sostenir perquè tan el saber pensar com 

acompanyar són sabers que no arriben a situacions finals mai saben pensar del tot ni acabar 

l’acompanyament sinó que són accions que es prolonguen en el temps vital de l’educadora i 

aquesta prolongació s’ha de sostenir, n’hem de tenir cura no podem dir un día: ja ho tenim tot 

fet. 

3.  Quin penses que és l’imaginari col.lectiu de les alumnes en l’ofici d’educadora social?  

Aquesta és la més difícil perquè jo això ho respondré des de la percepció que en tinc, el què a 

mi m’arriba i com jo ho interpreto el què m’arriba. Jo no sé si l’imaginari que jo em sembla que 

tenen correspon realment a l’imaginari que tenen. És una interpretació.  

Pel coneixement que en tinc és perquè faig classes a 1r i a través del treball de la seva 

autobiografía educativa si que arriben informacions que em diuen coses del seu imaginari. 

Predomina moltíssim l’imaginari d’ajuda a l’altra. Dins d’aquesta ajuda el què em preocupa és 

l’ajuda salvífica, l’ajuda de salvar a l’altra. Aquest imaginari que tenen són elles les que amb la 

seva feina salven l’altre, però salven l’altre des d’una situació individual.  

Costa molt a l’inici que integrin una mirada complexa de la realitat social. Elles miren més el 

problema d’aquell noi amb adiccions. Individualitzen problemes socials. Han de tenir cura 

d’aquest nen que s’ha tret de la familia i li diuen que ve d’una familia desestructurada. Em 

continúen dient que tenen un imaginari normatiu i homogeni, tenen un imaginari de la feina 

molt moralitzadora, gairebé alliçonadora cap a l’altra, ha de trobar un bon camí. Tot plegat está 

en l’imaginari i es tradueix en propostes que fan de treballs en grup, coses que els hi preocupen 

moltíssim, de seguida s’adonen de l’impotència de salvar a aquesta gent.  

Aquest imaginari en són conscients diria gran part del professorat i en totes les assignatures es 

va insistint de transformar aquesta visió de salvadora cap a un altre imaginari. Jo diría que al 

llarg del grau si que es transforma aquest imaginari. Caldria veure si es transforma a nivell de 

discurs o si es transforma sòlidament a nivel de discurs i práctica. Una oportunitat per veure-ho 
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és en les practiques internacionals on sovint es torna a caure en oh pobres nens que són pobres 

i passen gana i si els hi podem donar una llibreta que bé! I un altre cop tornem a caure en 

l’indivdualització de problemes socials que amb una piruleta es cura tot. 

Cal canviar l’imaginari perquè hi hagi més confiança amb les capacitats que tenim. De fer un bon 

acompanyament. Rebaixar el grau d’exigència que és falç. Ens demana bastanta humilitat i a la 

vegada no quedar-nos de braços creuats.  

És el que Freire diu “Hem de ser impacientment pacients”. 

És una interpretació a partir del què jo rebo. No tinc evidències. Jo segons la frase que diuen 

interpreto que van cap a una banda o cap a una altra. 

 

Nom i cognom: Núria Simó Gil  

Edat: 54  

Professor/a de: Mètodes d’Investigació Social, Seminari TFG, pràctiques i TFG   

Gènere: Dona 

 

1. Per l’experiència professional que tinc, el col·lectiu de les educadores socials està 

invisibilitzat. Què en penses?    

Estic totalment d’acord. Són poc presents a la societat. Fan una feina cabdal per a la societat 

però està molt poc reconeguda. Crec que els àmbits de treball que ocupen les educadores i els 

educadors socials són considerats per a la societat com a llocs on es treballa amb persones molt 

poc valorades socialment. Considero que hi ha dues visions: Una en la que encara hi ha la idea 

que les persones que van a aquests serveis són persones que no han estat capaces de sortir-se’n 

(per exemple em refereixo a les persones que són a les presons, que consumeixen substàncies, 

que es troben en centres de justícia juvenil, persones que han arribat d’altres països i es troben 

sense papers, les persones que pateixen violència). I la segona que hi ha la idea que la feina de 

les educadores socials es totalment assistencial (i aquí es pensa en els llocs de treball on les 

educadores i educadors socials atenen persones amb discapacitat, CRAES, gent gran, etc..).  

D’altra banda, la població en general té molt difosa quina és la feina central d’una educadora 

social (la diversitat de feines que pot fer una educadora social pot crear confusió). La gent sap 
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què fa una mestre o una metge (o si més no, té imatge concretes) mentre que la de l’educadora 

social és més indeterminada. Finalment les polítiques socials de protecció també estan tractant 

molt malament a les educadores i educadors socials  perquè no es fa una aposta clara d’inversió 

de recursos. Tot plegat fa que les feines de les educadores socials no es vulguin visibilitzar.  

Ara, també crec que el col·lectiu d’educadores i educadors socials no està molt organitzat, ni 

gaire unit i està “tragant” situacions laborals molt injustes. Crec que tots plegats: societat, els 

propis educadors i educadores socials i els poders polítics són corresponsables de la 

invisibilització.    

2. Em podries dir quins són els sabers més importants per tu per tal de ser una educadora 

social? Perquè? 

El saber vinculat a l’acompanyament de les persones, aquest és el central. Sense aquest vincle 

no tenim res a fer. El que passa és que aquest saber és molt complex, té moltes derivades.  

Demana un gran coneixement d’un mateix, una gran capacitat de conèixer les persones amb les 

que treballem i una gran capacitat d’analitzar les circumstàncies personals, polítiques i socials i 

això és molt difícil. D’altra banda quan parlo d’acompanyament parlo de tenir present la 

complexitat i dificultat que té mantenir l’equilibri entre ser a prop i establir límits. Parlo també 

de les limitacions que té cada educadora que moltes vegades pot no saber comprendre en què 

consisteix acompanyar en institucions on marquen la tasca educativa de tal manera que 

nosaltres com a educadores no compartim. Ens trobem amb llocs de treball que no posa les 

condicions laborals per poder fer un acompanyament de qualitat. D’altra banda l’equip de 

professionals també pot ser que sigui un bon lloc per anar tots en la mateixa direcció i altres 

vegades no és així.  

Treballar l’acompanyament des d’aquesta perspectiva demana molt compromís amb la feina i 

amb l’entorn i això de vegades és molt difícil de sostenir.   

3.  Quin penses que és l’imaginari col·lectiu de les alumnes en l’ofici d’educadora social?  

Crec que hi ha una idea de fons que és l’ajuda. I aquesta idea pot ser molt tramposa. Ajuda 

perquè l’altra persona em necessita? Per què jo educadora social sé que li convé? Per què jo 

confio que canviaré la situació de l’altra persona? Què vol dir ajudar? Si la societat no li ha donat 

oportunitats de fer el seu projecte vital, per què espero que jo ho podré resoldre? En el rerefons 

d’aquestes preguntes hi poden haver dues imatges: Anar d’educadora salvadora per la vida o la 

més assistencial…  
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D’altra banda la situació es tan i tan difícil per tanta gent i ho serà més encara després de la 

Covid-19 que sort que hi ha educadores i educadors socials que lluita per millorar les condicions 

de vida de les persones que s’ho passen pitjor, però crec que l’imaginari de moltes de les 

persones que estudien educació social pot anar per aquí. Crec que una altra de les idees és 

també que moltes persones han viscut en la pròpia pell o coneixen persones que han patit 

situacions d’injustícia social i això fa  que es vulguin implicar des de l’acció.  

Per això crec que en l’imaginari hi ha una idea molt clara d’acció el que no està tan clara és la 

reflexió per comprendre les implicacions de les condicions socials injustes que aquesta gent viu.  

Hola, sóc la Neus Castañares. Alumna de 4t d’Educació Social. El TFG encara no té nom però el tema gira 

entorn la invisibilització del col.lectiu de les educadores socials i el seu imaginari social. M’agradaria doncs 

apropar-me a vosaltres amb tres preguntes per saber què en penseu algunes de les professores i professors 

de l’Universitat de Vic. M’hagués encantat tenir converses amb vosaltres, tanmateix el context no ho 

facilita. Gràcies per col.laborar-hi. Una forta abraçada i espero que estigueu totes i tots bé! 

 

Nom i cognom: Hauries de fer les entrevistes anònimes: pensa en la confidencialitat 

Edat: 66 

Professor/a de: Grau educació social 

Gènere: No posis gènere, posa sexe: dona 

Per l’experiència professional que tinc, el col·lectiu de les educadores socials està invisibilitzat. 

Què en penses?    

No sé a quina invisibilització et refereixes: professionalment, no. Socialment, no s’entén que és 

una  educadora o i educador social i se’ls associa a treball social. I considero que es té un 

imaginari social envers aquesta professió que va des que les professionals són instruments de 

l’estat que controlen i decideixen per la ciutadania vulnerable a entendre-les com a lluitadores 

i salvadores dels col·lectius desafavorits. Amb escàs reconeixem econòmic. 

Em podries dir quins són els sabers més importants per tu per tal de ser una educadora social? 

Perquè? 

Pot ser les més rellevants i globals: 

Tenir pensaments i pràctiques no dogmàtiques. Ser flexibles i adaptables a cada situació 
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Fer mirades sistèmiques i globals a les situacions per conèixer els elements de tota mena que 

conflueixen en elles 

Ser crítiques envers les situacions, les circumstàncies, les estructures i envers una mateixa 

Saber escoltar, saber mirar, saber investigar 

Entendre a l’altra persona com a digne, amb drets i deures i protagonista de la seva vida.  

Entendre què vol dir acompanyar i tenir coneixements i eines per poder dur-lo a terme 

adequadament en cada situació 

Actuar per a la consecució dels drets d’una mateixa, els drets de les altres persones i els drets 

de les col·lectivitats 

Tot plegat respon a la finalitats establertes per a les persones que volen ser educadores socials 

i que recullen com s’entén a l’altra –digne, lliure, amb drets i deures i protagonista- i com s’entén 

el seu paper –acompanyar i ser bel·ligerant. 

Et reprodueixo el que s’indicava a l’assignatura Ser educadora... sobre la seva funció: “Ajuden 

les persones a comprendre el seu entorn social, polític, econòmic i cultural i a participar en ell 

com a ciutadanes i ciutadans de ple dret. Treballen per aconseguir convivència col·lectiva així 

com una millor qualitat de vida de les persones i un compliment dels seus drets i deures 

individuals i col·lectius”. 

3.  Quin penses que és l’imaginari col·lectiu de les alumnes en l’ofici d’educadora social?  

No crec que hi hagi un imaginari que sigui col·lectiu, m’he trobat amb imaginaris diferents en 

l’estudiant. El que puc apuntar és que en el primer curs hi ha una majoria que veuen a 

l’educadora social com algú que salva a les altres persones, algú que quasi bé per necessitat 

personal, soluciona els problemes de les altres. No hi ha consciència d’on provenen i quines són 

les causes de les situacions socials, hi ha un imaginari molt ingenu i estereotipat sobre  les 

situacions i característiques de persones o col·lectius vulnerables, la realitat social és desconeix 

i es té una mirada massa normalitzada d’aquesta realitat amb grans invisibilitats que ni es 

plantegen, i no es té consciència de problemàtiques, dilemes, impediments, resistències... amb 

les que està immersa una educadora social. L’imaginari crec que ja a partir de primer va canviant, 

i entenen més la feina de l’educadora com algú que acompanya i es planteja que les situacions 

s’han d’abordar amb mirades sistèmiques per entendre el paper no sols de les persones o 
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col·lectius implicats, sinó de les estructures, dels grups que tenen el poder, de les polítiques 

socials, de les realitats socials que conflueixen en un moment donat... 

ENTREVISTA SENYOR RECTOR 

El TFG que estic fent proposa analitzar la visibilització de la professió d’educadora social. He 

passat qüestionaris a l’alumnat del Grau i he fet també algunes entrevistes a diferents 

professores del Grau.  

Volia saber el seu punt de vista ja que també forma part de la institució que estic investigant.   

Li agrairé que em pugui retornar les respostes, si és possible, abans del dia 28 d’abril de 2020.  

Qüestions 

Quina va ser la principal raó per la qual va voler ser el rector de l’UVic? 

 No existeix una raó única per una decisió d’aquesta importància. La principal podria ser 

 les pròpies característiques de la UVic-UCC. Ser una universitat de vocació pública i 

 amb gestió i direcció més àgil que les universitats públiques em van fer pensar que 

 podria desenvolupar els meus projectes d’innovació educativa. 

Quin estat de salut creu que tenen els Graus de la UVic més centrats en les persones,  i que 

per tant necessiten més humanitat a l’hora de treballar com és el cas del Grau en Educació 

Social? 

Crec que la UVic-UCC presta una cura molt més elevada a l’atenció de les persones i  que 

l’elevada motivació del professorat i la interacció en la sociedad civil del territori  han de 

permetre una formació més directa i menys teòrica. Estem treballant en altres  graus que 

ajudin en la direcció d’atendre problemes socials amb la lògica del Grau en  Educació Social.   

En el context de la Covid-19, a la Universitat de Vic hi ha algunes carreres que  formen 

professionals dels serveis  essencials com són: Medicina, Infermeria o Educació Social.  

3.1. Aquest context tan insòlit quina repercussió està tenint en l’avaluació dels estudiants, en 

aquestes carreres vinculades als serveis essencials? 

La participació dels estudiants ha estat i és voluntària pel que no podem generalitzar 

l’experiència a tot l’alumnat. De cara a futur, haurem de pensar com el seu voluntariat  ha 

ajudat en la seva formació. No tot s’aprèn a les aules... 
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3.2. Sap si hi ha alumnat que estigui vivint aquesta situació de manera angoixant al no poder 

respondre a l’hora a les exigències dels estudis i a les tasques que fa a la comunitat com a 

auxiliar d’infermeria o integradores socials? 

 Desconec aquesta situació, doncs no m’ha arribat informació en aquesta direcció, el 

 que naturalment no vol dir que estigui succeïnt. En tot cas, la Universitat és i  serà 

 sensible a aquestes situacions al reconèixer la situació extraordinària que estem vivint 

 .Més enllà de l’acompanyament del tutor o coordinador, sabeu que existeix un servei 

 d’orientació psicopedagògica. 

3.3. Què està fent la universitat per tenir en compte la situació i minimitzar la pressió que 

estan vivint  aquests estudiants?  

 La Universitat és sensible a l’excepcional situació que estem vivint i a la necessitat de 

 que tothom col·labori en ajudar a resoldre situacions d’urgència sanitària i social. En 

 aquesta direcció, hem actuat per contribuir a fer compatible l’acció sociosanitària amb 

 la formació docent de l’estudiantat. No obstant això, és difícil atendre cada situació 

 específica i posarem els responsables acadèmics en el camí de resoldre els casos 

 imprevistos en les normes actuals. 

3.4. Veu de la mateixa manera les infermeres que les educadores socials en les tasques que 

fan aquestes professionals en la situació actual? 

Són dos professions de perfil diferent però absolutament necessàries en ambdues situacions. 

Malgrat que socialment les primeres són més motiu d’atenció, no hi ha dubte que les 

educadores socials tenen un paper que ha de ser reconegut de forma similar. Qualsevol malaltia 

té una vessant sanitària i una de social que ha de ser considerada per permetre una atenció 

integral de la situació. 

Voldria afegir algun comentari o observació més? 

Voldria afegir que en els primers moments d’alarma i confusió, semblava que primava l’atenció 

sanitària. Una vegada passats aquests, és cada vegada més evident que l’atenció social dels 

afectats i de les seves famílies serà essencial. Es giraran les tornes i seran les educadores socials 

qui tindran un paper primordial en la seva atenció.  
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8.8. Graella categorització 

DIMENSIONS TREBALL DE CAMP QÜESTIONARIS ENTREVISTES ESTUDIANTS ENTREVISTES PROFESSORES CITES 

 

 

 

 

 

 

PATRIARCAT 

& CAPITALISME 

Les relacions sexuals a la llar 

només les vinculem amb les 

noies. Tenim un dels nois de 

més de 18 anys i 

higiènicament és força 

nefast i estem a l’espera del 

veredicte del seu grau de 

discapacitat. No tenim 

marge de maniobra perquè 

segueix a la llar però amb el 

pare no pot viure perquè 

està d’okupa en una casa i 

viu amb unes condicions 

força vulnerables i tampoc 

hi ha cap recurs per aquest 

sector de la població. 

Un dels nois de 13 anys va a 

l’aula d’acollida ja que va 

arribar l’any passat de 

Nador i parla poc català. 

Està a l’aula d’acollida i  

Dues de les preguntes porten 

a la invisibilització del 

col.lectiu.  

Una d’elles ens parla de les 

reivindicacions abans del 

covid la pregunta demana si 

en sabien quelcom i el 60% 

aproximadament si que 

sabien de què els hi parlava (o 

això van respondre), el 25% no 

en sabien res i el 15% 

desconeixien la lluita. 

L’altra pregunta és dins el 

context actual on el president 

de la Generalitat fa esment i 

agraïment a varis col.lectius 

sense nombrar a les 

educadores i d’altres 

professionals essencials com 

les caixeres entre d’altres. El 

70’5% han respós  que des 

Àmbit Educació Social: 

-Pateix retallades, 

condicions pèssimes, els 

nois tindran més feina 

segura d’educadors, al ser 

minoria van més buscats pel 

fet de poder tenir el perfil 

d’home dins el treball. Al 

govern no l’interessa 

visibilitzar la lluita feminista. 

Lluitem per la valorització 

de la professió. Les dones 

s’han d’intentar visibilitzar i 

acabar amb aquest sistema 

consumista i patriarcal que 

vivim. Interessa més 

generar diners que no el 

benestar de les persones. 

-Pel que se’ns ha ensenyat 

tota la vida: les dones 

realitzem les feines que 

La Núria Simó dóna el seu 

punt de vista sobre la 

invisibilització de les 

educadores socials i ens diu: 

Estic totalment d’acord. Són 

poc presents a la societat. 

Fan una feina cabdal per a la 

societat però està molt poc 

reconeguda. Crec que els 

àmbits de treball que 

ocupen les educadores i els 

educadors socials són 

considerats per a la societat 

com a llocs on es treballa 

amb persones molt poc 

valorades socialment. 

Considero que hi ha dues 

visions: Una en la que 

encara hi ha la idea que les 

persones que van a aquests 

serveis són persones que no 

Sílvia Federici ens explica en 

una entrevista a La Directa 

com afecta la crisi de cures, 

de la reproducció. Té molts 

aspectes diferents i punts 

connectats. En les últimes 

quatre dècades, amb l’onada 

d’expansió neoliberal del 

capitalisme, gairebé tots els 

estats han retallat els serveis 

més essencials per a la 

reproducció. En el moment 

mateix en què la majoria de 

les dones, a escala global, 

són obligades a sortir de casa 

i treballar fora, en el treball 

domèstic i de cures no hi ha 

serveis estatals dels quals 

dependre. El treball s’ha 

precaritzat, els salaris són 

més baixos, falten recursos 
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l’aula flex. Resulta que té 4 

amonestacions de l’aula flex 

i el sancionen enviant-lo a 

l’aula ordinària. És a dir, un 

comportament conductual 

penalitzat amb unes 

conseqüències 

acadèmiques? El tutor de 

l’aula d’acollida ens recolza 

a nosaltres quan li 

expliquem que no pot ser i 

ell ens diu que tot el claustre 

ha votat això.  

L’educació de la tv i la ràdio. 

Tenen el poder de 

sintonitzar el què els hi ve de 

gust sense tenir en compte 

l’altra. Si pujen al cotxe i jo 

estic escoltant rac1 ni me’n 

adono que abans de tancar 

la porta ja m’han posat style 

fm. I a la tv igual, si mirem el 

telenotícies i marxo a acabar 

el dinar o a posar rentadora 

o a fer qualsevol cosa 

rapidament canvien el canal 

dels orígens del nostre ofici ha 

estat de caire caritatiu així que 

poc reconeixement mediàtic 

tindrem. 

impliquen certa sensibilitat i 

els homes treballen 

mitjançant la força física. El 

fet de ser homes els 

beneficia a l’hora d’accedir a 

una oferta de feina o bé a 

augmentar la seva categoria 

dins d’aquesta mateixa. 

Bona part del món es mou 

pels interessos més aviat 

econòmics que pel benestar 

de les persones que hi 

formem part, la cura, la 

natura,... És un sistema 

basat en la força del més 

gran. 

-Rols de gènere establerts 

socialment i que es 

cronifiquen. De petits no 

volíem ser educadors 

socials, volíem guanyar 

molts diners. A la gent no li 

agrada dir que un educador 

social li ha tret un fill, tenen 

por que saltin alarmes i això 

comportaria diferents 

han estat capaces de sortir-

se’n (per exemple em 

refereixo a les persones que 

són a les presons, que 

consumeixen substàncies, 

que es troben en centres de 

justícia juvenil, persones 

que han arribat d’altres 

països i es troben sense 

papers, les persones que 

pateixen violència). I la 

segona que hi ha la idea que 

la feina de les educadores 

socials es totalment 

assistencial (i aquí es pensa 

en els llocs de treball on les 

educadores i educadors 

socials atenen persones 

amb discapacitat, CRAES, 

gent gran, etc..).  

D’altra banda, la població 

en general té molt difosa 

quina és la feina central 

d’una educadora social (la 

diversitat de feines que pot 

fer una educadora social pot 

econòmics. Una crisi molt 

forta de la reproducció és 

aquesta manca de recursos i 

de serveis, de suports des dels 

estats, i també la sortida de 

les dones per treballar fora 

de la llar durant gran part del 

dia i la setmana. Moltíssima 

sortida migratòria crea un 

buit de cures i reproductiu, 

que no ha estat compensat. 

L’Estat et diu: recorre al 

mercat. Significa que empris 

una altra persona o paguis 

serveis privats. En molts 

casos, les dones tenen feines 

molt mal pagades. Llavors 

què passa? Que es treballa i 

es treballa i després la gran 

majoria del seu guany se’n va 

a pagar les cures. 

I és clar que no podem 

oblidar l’Estat 

completament, perquè no 

tenim la capacitat de 

reemplaçar-lo 
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sense demanar res. I aquí és 

quan sovint pensem “bé, és 

igual” i no, cal evidenciar 

que no funcionem així. El 

mateix exemple que l’altre 

dia vam fer creps per 

berenar i en van sobrar un 

parell i les vaig deixar en un 

plat i a sota el forn, el dia 

següent al matí es lleven i 

una d’elles que no n’havia 

menjat li proposo que si en 

vol. Doncs agafa la crep se la 

prepara i deixa el plat buit a 

sota el forn. I l’educadora 

que ve a fer suplències 

anava a escalfar el forn i treu 

el plat i l’anava a fregar i li 

dic no no el freguis, torna’l a 

deixar a dins que això ho ha 

de recollir la Lola. Vam 

compartir-ho amb 

l’educadora que si no hi 

arribo a ser jo sembla una 

tontería però ens passem el 

dia així, recollint coses d’un i 

desastres. Hi ha sectors de 

treball menys reconeguts. El 

govern ens utilitza per crear 

una calma social. Mentre no 

ens necessitin per canviar la 

seva imatge i la seva vida, 

mai no ens faran visibles. 

-És un procés històric on els 

homes sempre se’ls ha 

atorgat a treballar en les 

feines més dures físicament 

com també pertànyer a alts 

càrrecs. Treballem en gent 

que dit malament no 

encaixa a una societat 

excloent i degut això no ens 

fan visibles. 

-Té molt a veure la manera 

que tenim actualment de 

veure les coses, amb una 

perspectiva androcentrista, 

tot està pensat al voltant de 

l’home i on les dones 

sempre han estat 

relacionades amb les 

tasques de cura. Treballant 

crear confusió). La gent sap 

què fa una mestre o una 

metge (o si més no, té 

imatge concretes) mentre 

que la de l’educadora social 

és més indeterminada. 

Finalment les polítiques 

socials de protecció també 

estan tractant molt 

malament a les educadores 

i educadors socials  perquè 

no es fa una aposta clara 

d’inversió de recursos. Tot 

plegat fa que les feines de 

les educadores socials no es 

vulguin visibilitzar.  

Ara, també crec que el 

col·lectiu d’educadores i 

educadors socials no està 

molt organitzat, ni gaire 

unit i està “tragant” 

situacions laborals molt 

injustes. Crec que tots 

plegats: societat, els propis 

educadors i educadores 

immediatament. El que 

importa és oposar-se a la 

mirada de: Ah, l’Estat ens 

cuidarà. L’Estat ha 

monopolitzat gran part de la 

riquesa natural i de la que 

s’ha produït. Però es poden 

crear formes d’organització 

des de baix. Ara mateix, no es 

tracta d’Estat o no Estat. Cal 

organitzar una visió del comú 

que necessàriament ha de 

negociar amb i enfrontar-se a 

l’Estat, perquè en el futur no 

en vol dependre. 

Virginia Despentes ens 

explica que  L'ideal de dona 

blanca, seductora però no 

puta, ben casada però no 

anul·lada, treballadora però 

que no ha tingut gaire èxit 

per no eclipsar el seu marit, 

prima però no obsessionada 

amb el menjar, que es 

mantingui jove per sempre 

sense deixar-se desfigurar 
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altre. Els plàstics que posen 

entre els embotits, entre tall 

i tall, els deixen al marbre, 

les meitats de tomàquet,… 

paren taula i no posen els 

tovallons perquè no saben 

de qui és qui, venen a la 

cuina i ens demanen que 

quants som per posar els 

plats i els hi responc que ho 

mirin a la llar qui som, una 

altra educadora ja els hi està 

dient que som 8. Venen a 

demanar-nos les hores i els 

dies de la setmana. 

  

 

amb educadors la meva 

tasca era més assistencial i 

emocional i la dels homes 

era més dura. Cal temps. Si 

treballessim com a 

educadores d’empresaris i 

polítics no passaria el mateix 

(coach actuals). Els governs 

sempre actuen amb la llei 

del més fort o sigui que les 

persones amb les que 

treballem i nosaltres 

mateixes no som importants 

en el procés de la creació del 

seu “món”. Com ens veuen 

des de fora condiciona la 

feina que fem. No només 

t’ha de reconèixer l’equip, si 

no també els governs i les 

institucions. 

-Aquest fet és perquè  

nosaltres tenim més rol de 

cura i de donar atenció a les 

altres i per això 

inconscientment ens 

decantem per aquests 

socials i els poders polítics 

són corresponsables de la 

invisibilització.    

La Rosa Guitart també ens 

explica que: No sé a quina 

invisibilització et refereixes: 

professionalment, no. 

Socialment, no s’entén que 

és una  educadora o i 

educador social i se’ls 

associa a treball social. I 

considero que es té un 

imaginari social envers 

aquesta professió que va 

des que les professionals 

són instruments de l’estat 

que controlen i decideixen 

per la ciutadania vulnerable 

a entendre-les com a 

lluitadores i salvadores dels 

col·lectius desafavorits. 

Amb escàs reconeixem 

econòmic. 

 

per la cirurgia estètica, mare 

realitzada però no acaparada 

pels bolquers o els deures 

d'escola, bona mestressa de 

casa però no minyona 

tradicional, culta però menys 

que un home, aquesta dona 

blanca feliç que ens 

plantifiquen tota l'estona 

davant els nassos, aquella a 

qui hauríem de fer l'esforç 

d'assemblar-nos, a part que 

té una pinta de matar-s'hi 

molt per no gran cosa, de 

tota manera no me l'he 

trobada mai, enlloc. Estic 

convençuda que no existeix. 

Anna Gabriel ens diu 
que Pesa la l losa de 

l'atur, dels 
desnonaments,  de les 
retallades. Hem vingut 
a l luitar,  reiv indicant la  
ruptura amb el 
capital isme i amb el 
patriarcat,  no hi ha cap 
capital isme amable,  ja 
que mercadeja amb tot. 
El capitalisme “és tan 
pervers” que “ens 
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àmbits. Sorprrèn que una 

dona es dediqui a una 

enginyeria. Que els homes 

siguin minoria els hi juga a 

favor ja que és més 

probable que trobin lloc de 

feina pel simple fet de ser 

homes i de que ens les 

institucions es vulgui la 

presència masculina. Ser 

monitores és una paraula 

que desvaloritza molt i treu 

molt prestigi a la nostra 

feina i títol. Educació social 

no és una feina que generi 

una gran quantitat de diners 

per el sistema. Des de d’alt 

es deu pensar que com 

menys es coneguin aquestes 

realitats amb les que 

treballem millor. És 

contradictori que el govern 

ha de garantir el benestar 

per tan ens hauria de 

valorar i tractar amb tots els 

nostres drets. 

L'Anna Gómez ens 

respon que Penso que si que 

està invisibilitzat. Ho valoro 

com una injusticia, com una 

mentida i com una mostra 

més que encara hi ha un 

pensament dominant a 

l’imaginari que predomina 

per damunt de les realitat; 

de manera que a nivel 

individual coneguem la 

complexitat del món, això 

no vol dir que aquest 

coneixement sigui 

compartit per les persones 

de la comunitat. El missatge 

i el discurs que els hi arriba 

és un missatge totalitzador i 

homogènic que escampa un 

missatge únic.  

La invisibilitzaió de la feina 

de les educadores socials és 

un exemple més d’això que 

passa. Hi ha molts oficis i 

molts grups de persones 

amb característiques que no 

domestica tant que fins 
i  tot trobem normal que 
estiguem posant diners 
públics a l’escola d'elit 
de l'Opus Dei.  

Segons David Fernández ens 

explica que el capitalisme és 

irreformable: el seu motor 

és l’afany de lucre i és 

incapaç de respectar els 

límits humans, ecològics, 

ètics o socials. És fer 

trampes al solitari observar 

el capitalisme de Suècia i no 

veure la seva relació amb el 

de Colòmbia o Estats Units. 

A més, és possible –en 

termes de sostenibilitat– 

exportar el model nòrdic 

arreu del món? Malgrat 

que el capitalisme, com van 

dir Marx i Engels 

al Manifest del Partit 

Comunista, “ha creat 

forces productives més 

formidables i més colossals 

que totes les generacions 
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-Atribuït al col.lectiu femení. 

El nombre d’homes 

visiblement més baix és un 

factor que no ajuda a 

trencar l’estigma. Amb les 

reivindicacions volen 

denunciar i donar visibilitat 

a la precarietat laboral que 

es pateix en el sector laboral 

de l’Educació Social. No 

interessa i no és necessari 

donar-li poder, l’educador 

social com a tal promou el 

canvi i potser aquest no 

interessa a la societat en la 

qual ens trobem 

actualment. Molts àmbits 

educatius acaben sent 

assistencials. 

-Dels homes que hi són 

penso que han obviat la 

perspectiva que es té i està 

genial. No se’ns visibilitza 

perquè lluitem per les 

desigualtats. Així sense 

encaixen als patrons I són 

silenciades. No només no 

apareixem ni se’ns veu i 

tampoc es canalitzen les 

veus, se’ns silencien. Abans 

sortirà la directora de la 

DGAIA que no pas una 

educadora social. 

 

 

 

 

 

pretèrites plegades”, el cert 

és que li és indiferent el 

patiment real de la majoria 

d’éssers humans i només 

s’atura (momentàniament) 

quan ha acumulat prou 

riqueza. 

 

Penso que el col.lectiu de les 

educadores socials si que 

està invisibilitzat. Ho valoro 

com una injusticia, com una 

mentida i com una mostra 

més que encara hi ha un 

pensament dominant a 

l’imaginari que predomina 

per damunt de les realitat; de 

manera que a nivel individual 

coneguem la complexitat del 

món, això no vol dir que 

aquest coneixement sigui 

compartit per les persones de 

la comunitat. El missatge i el 

discurs que els hi arriba és un 

missatge totalitzador i 
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visibilitzar-nos, intenten 

amagar la situació del país. 

-Tasca atribuïda sempre a 

les dones. És una qüestió 

antropològica que fa que hi 

hagi professions 

considerades d’homes o de 

dones. Tampoc es 

visibilitzen les persones amb 

les quals treballem, no els 

interessen perquè no solen 

ser productives.  

-A la feina em trobo amb 

unes certes desigualtats 

davant dels homes 

educadors. Moltes de 

nosaltres pensem que el 

torn anirà més bé ja que 

l’home té més força i pot 

dominar més el grup. El 

nostre contracte no és 

d’educador, generalment és 

de monitor. Els interessa 

que la població estigui 

coberta i per altra banda al 

ser un govern masclista i 

homogènic que escampa un 

missatge únic.  

La invisibilitzaió de la feina de 

les educadores socials és un 

exemple més d’això que 

passa. Hi ha molts oficis i 

molts grups de persones amb 

característiques que no 

encaixen als patrons I són 

silenciades. No només no 

apareixem ni se’ns veu i 

tampoc es canalitzen les 

veus, se’ns silencien. Abans 

sortirà la directora de la 

DGAIA que no pas una 

educadora social. 
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homòfob no els interessa 

que existeixi aquesta feina. 

-Doble discriminació ja que 

els pocs homes que hi ha 

se’ls considera necessaris 

per la seva força física i 

sovint se’ls contracta abans 

que una dona. És una 

professió que obté una 

categoria baixa dins 

d’aquesta jerarquització.  

-El que importa no és el 

gènere de la persona que 

treballa en el sector, el que 

importa és la tasca i 

l’aportació de la 

professional en front a la 

persona que s’atén. Als 

educadors no se’ns visiblitza 

per mantenir un control de 

la societat. Tasques que no 

estan al currículum però 

formen part de la teva tasca 

com a educador. 

-Los Hombres escogen 

profesiones mucho más 
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prácticas y mecánicas; los 

Hombres no quieren 

complicarse la vida. Cuidar 

de...se ha vinculado con el 

sexo femenino. El govierno 

no es consciente de nuestra 

profesión y nuestra tarea en 

la Sociedad. No le da la gana 

visibilizarnos. La educación 

social no mueve dinero. 

Ojalá la Sociedad supiera el 

gran papel que tenemos en 

el mundo. 

-Mai m’he trobat en una 

situació tant marcada 

d’inferioritat de gènere i 

realment estic aprenent 

molt d’elles. Al govern no li 

interessa mostrar a la 

societat els col.lectius 

desfavorits, seria mostrar 

que l’estat no és capaç 

d’ajudar a tothom. Se’ns 

infravalora molt. 
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 TREBALL DE CAMP QÜESTIONARIS ENTREVISTES 

ESTUDIANTS 

ENTREVISTES 

PROFESSORES 

CITES 

 

 

 

 

 

LA CONCEPCIÓ SOCIAL DE LA 

PROFESSIÓ DE L’EDUCADORA 

SOCIAL 

 
 

 

  

El 90,9% de les estudiants que 

han respós són dones. 

Posa't en situació: Diumenge 

al vespre l'educadora suplent 

pregunta a la noia que acaba 

d’arribar del permís de cap de 

setmana: Com t’ha anat el 

pont? Com t’imagines tu que 

segueix l’escena? 

El 60,2 % respon que Sovint 

aquestes preguntes generen 

un gran rebombori en l’altre. 

 

Imagina que a la sobretaula 

del dinar de Nadal es fan 

aquests comentaris: A: 

“Ostres aquests nois que 

arriben sols i no paren de 

buscar problemes allà on van 

i ja es queden aquí”B: “Per 

què es queden aquí si tenen 

la família a l’Àfrica? Quin 

panorama que teniu 

vosaltres les monitores per 

acompanyar-los al metge, a 

l’institut, a comprar roba,...  

Escull una opció com a vàlida. 

 

El 90,9% respon que: La feina 

de les educadores és aquesta, 

acompanyar-los en tot el seu 

procés fins a la majoria d’edat. 

-Paula: Clara divisió sexual 

del treball. La meva classe 

de segon es veuen moltes 

maneres de fer i pensar 

diverses cosa que també 

enriqueix a la professió. Si 

estudies arquitectura et 

diuen ostres molt bé quina 

carrera més difícil t’has 

buscat! Si estudies educació 

social: i què és això? Què 

fan? 

-Alba: Cuidar a les persones 

que tenen problemes. Som 

inconformistes, lluitadores, 

utilitzem el gran poder de la 

parla, l’estima, la solidaritat. 

Lluitem per la llibertat 

d’expressió. L’imaginari 

social es pot anar 

transformant amb el temps 

perquè mai deixem de rebre 

els estímuls. Si tot hagués de 

L’Anna Gómez durant 

l’entrevista ens explica que: 

Aquesta és la més difícil 

perquè jo això ho respondré 

des de la percepció que en 

tinc, el què a mi m’arriba i 

com jo ho interpreto el què 

m’arriba. Jo no sé si 

l’imaginari que jo em 

sembla que tenen correspon 

realment a l’imaginari que 

tenen. És una interpretació.  

 Predomina moltíssim 

l’imaginari d’ajuda a l’altra. 

Dins d’aquesta ajuda el què 

em preocupa és l’ajuda 

salvífica, l’ajuda de salvar a 

l’altra. Aquest imaginari que 

tenen són elles les que amb 

la seva feina salven l’altre, 

però salven l’altre des d’una 

situació individual.  

Va en la línia de 

caminar al costat d’algú 

cap a un objectiu que 

normalment gira al 

voltant de l’autonomia 

personal, on la pròpia 

persona és el 

protagonista del seu 

procés. L’educador/a ha 

de posicionar-se al 

costat de l’altre, mai per 

sobre ni endavant, si no 

al costat i sent conscient 

de la realitat de la 

persona. 

Jordi Planella (2003) 

Petrus todo aquel que 

tiene capacidad o 

cualidad de educar, es 
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Hi ha dies més fàcils i dies més 

difícils. 

 

Un educador social té una 

relació curiosa amb les noies. 

Els hi regala samarretes, ho 

ha deixat amb la novia i 

demana treballar moltes 

hores per oblidar-se’n. Se’n 

va amb una noia de la llar i 

una amiga de la noia a fer un 

refresc. Dins horari laboral.                                    

Escull una opció com a vàlida. 

Li comento a l’educador que 

són nois i noies amb 

mancances afectives i és 

millor que aprengui a 

relacionar-se d’una altra 

manera. 

 

Estem mirant “La isla de las 

tentaciones” al sofà amb 

dues noies i un noi de 15 i 16 

anys. Escull una opció com a 

vàlida. 

M’assec amb crispetes i 

discuteixo tot el què percebo 

que ells integren com a 

habitual. 

 

Dimecres al matí un dels nois 

es desperta, es vesteix, es fa 

el llit, ventila l’habitació, es 

prepara la llet i s’asseu al meu 

costat mentre jo faig el café i 

em comenta: “Em sap greu la 

ser per sempre de la 

mateixa manera, potser mai 

s’esdevindria cap 

transformació, ni personal 

ni social. 

-Pau: Guanyar diners i fer 

allò que es creu que se li pot 

donar bé. A mi em deien que 

feia molt bé això del tracte 

amb la gent. No tenim 

importància en el món 

social per les persones que 

no ens necessiten. A la gent 

no li agrada dir que va al 

psicòleg doncs tampoc li 

agrada dir que un educador 

li ha tret un fill. Vocació 

perquè realment pensem en 

el canvi social i en la millora 

d’aquesta societat. No 

necessitem que ningú ens 

reconegui la feina perquè la 

seguirem fent per passió. No 

només cuidem gent també 

creem un canvi social, 

ajudem a que la gent pugui 

Costa molt a l’inici que 

integrin una mirada 

complexa de la realitat 

social. Elles miren més el 

problema d’aquell noi amb 

adiccions. Individualitzen 

problemes socials. Han de 

tenir cura d’aquest nen que 

s’ha tret de la familia i li 

diuen que ve d’una familia 

desestructurada. Em 

continúen dient que tenen 

un imaginari normatiu i 

homogeni, tenen un 

imaginari de la feina molt 

moralitzadora, gairebé 

alliçonadora cap a l’altra, ha 

de trobar un bon camí. Tot 

plegat está en l’imaginari i 

es tradueix en propostes 

que fan de treballs en grup, 

coses que els hi preocupen 

moltíssim, de seguida 

s’adonen de l’impotència de 

salvar a aquesta gent.  

decir, dispone de 

capacidad o energía 

para formar o educar al 

ser humano, a través de 

acciones o procesos 

conscientes o 

inconscientes. 

el educador social es un 

profesional que 

interviene y es 

protagonista de la 

acción social 

conducente a modificar 

determinadas 

situaciones personales y 

sociales a través de 

estrategias educatives 

Esteve (2009) parla de 

la relació 

intersubjectiva on les 

dues persones estan al 
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discussió d’ahir la nit, 

perdona (…) sóc negativista 

desafiant i sovint em costa 

reparar els conflictes al 

moment”:  Escull una opció 

com a vàlida. L'educadora 

comenta: 

El 88,2% respon que: Bonic, 

t’has de treure aquesta 

etiqueta que tant et pesa. 

 

Lluïsa: Ei hola! Que ets la 

Neus? La Maria que treballa 

amb mi  m’ha passat el teu 

contacte aquí a l’hospital et 

molesto ara?                  

Neus: Ah no, gens digues!                                   

Lluïsa: Mira que tinc una filla 

que està fent 4t d’ESO i 

aquest estiu amb les seves 

quatre amigues els hi 

encantaria anar-se’n a San 

Torini totes juntes a celebrar 

que tenen l’ESO. I es clar les 

mares no podem 

acompanyar-les i m’han dit 

que tu has fet de monitora 

amb adolescents i havia 

pensat que podríem 

coneixe’ns i parlar de les 

condicions per si et sembla bé 

acompanyar-les.                                                                         

Escull una opció com a vàlida. 

El 61,4% respon que: Ara 

mateix estic treballant 

d’educadora en un CRAE, 

seguir amb una vida digne, 

fem una feina important en 

aquest país on és més 

important el discurs del rei 

que no milers de persones 

que dormen al carrer. 

-Wenceslau: Les dones a 

nivell social se’ls ha atorgat 

els treballs de cures, 

educació i relacions socials. 

Treballem amb gent que dit 

malament no encaixa a una 

societat excloent i degut 

això no ens fa visibles. 

L’educació hauria de 

permetre remoure 

consciències de les 

educands i que focin elles 

qui construissin a nivell 

social. 

-Rita: L’educació social es 

relaciona sovint amb la cura 

pensada com a assistència i 

no com a acompanyament. 

No hauria de ser una qüestió 

de gènere, sinó d’actitud i 

Aquest imaginari en són 

conscients diria gran part 

del professorat i en totes les 

assignatures es va insistint 

de transformar aquesta 

visió de salvadora cap a un 

altre imaginari. Jo diría que 

al llarg del grau si que es 

transforma aquest 

imaginari. Caldria veure si 

es transforma a nivell de 

discurs o si es transforma 

sòlidament a nivel de discurs 

i práctica. Una oportunitat 

per veure-ho és en les 

practiques internacionals on 

sovint es torna a caure en oh 

pobres nens que són pobres 

i passen gana i si els hi 

podem donar una llibreta 

que bé! I un altre cop 

tornem a caure en 

l’indivdualització de 

problemes socials que amb 

una piruleta es cura tot. 

mateix nivell i cap de les 

dues intenta influir en 

l’altre, es respecta la 

llibertat de l’altre, 

l’autodeterminació i el 

poder d’escollir 
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deixa’m pensar-m’ho i et dic 

quelcom. Passa’m les dates i 

així ho valoro. 

 

Un educador comenta a una 

educadora: “Potser millor 

que durant els àpats els hi 

recollim els mòbils i els 

tanquem a la sala i els hi 

donem quan acabin l’àpat 

perquè no en saben fer un 

bon ús”. Escull una opció com 

a vàlida.L’educadora pensa: 

El 63,3% respon que: Poc 

marge hi haurà per aprendre a 

ser conscients i a esforçar-nos 

que tot i tenir el mòbil sabem 

controlar-nos i no en fem un 

mal ús mentre compartim 

espais amb d’altres. Crec que 

aquesta mesura també sèrie 

aplicable a les educadores 

dins i fora de la llar. 

 

 Les estudiants ens expliquen 

que tenen por a l’hora 

d’entrar en el món 

professional com a 

educadores: 

 

 

 

 

 

 

 

de capacitats. La figura de la 

dona com a acompanyant és 

molt important. La minoria 

d’homes dins d’aquest 

àmbit es deu a l’educació 

que hem rebut i l’imaginari 

social que hem format de 

l’educació social. Tenim la 

necessitat que es vegi que 

fem una bona feina. Entrar 

en una feina i haver de 

vincular-me forçadament 

amb les persones. Manca 

d’acollida en espais 

professionals. Acompanyar 

en els processos de la 

manera més respectuosa i 

transformadora possible. La 

construcció social no és la 

que ens trobem un cop 

comencem a treballar. Per 

una banda hi ha la 

construcció que ens fem a 

classe i per altra la 

construcció que fas amb 

totes aquelles relacions que 

Cal canviar l’imaginari 

perquè hi hagi més 

confiança amb les 

capacitats que tenim. De fer 

un bon acompanyament. 

Rebaixar el grau d’exigència 

que és falç. Ens demana 

bastanta humilitat i a la 

vegada no quedar-nos de 

braços creuats.  

És el que Freire diu:Hem de 

ser impacientment pacients. 

És una interpretació a partir 

del què jo rebo. No tinc 

evidències. Jo segons la 

frase que diuen interpreto 

que van cap a una banda o 

cap a una altra. 

La Núria Simó ens explica 

que: Crec que hi ha una idea 

de fons que és l’ajuda. I 

aquesta idea pot ser molt 

tramposa. Ajuda perquè 

l’altra persona em 
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has anat creant amb 

persones educadores que 

t’han ensenyat i posat 

exemples sobre situacions 

amb les que s’han trobat. 

-Ariadna: En tots els àmbits 

de l’educació la presència 

de les dones és molt més 

elevada que la de l’home. La 

seva presència en aquests 

àmbits fa que trenquin 

estereotips que pengen del 

sistema patriarcal on els 

homes no es dediquen a la 

cura. És una feina poc 

valorada. Molta gent es 

pensa que ens dediquem a 

fer jocs, a passar l’estona 

(monitores). Hi ha coses que 

les fem de forma voluntària 

i això treu valor a la nostra 

feina. Treballem amb 

persones en situació de risc, 

aquelles que es considera 

que estan o poder estar fora 

del sistema. Drets que no 

necessita? Per què jo 

educadora social sé que li 

convé? Per què jo confio que 

canviaré la situació de 

l’altra persona? Què vol dir 

ajudar? Si la societat no li ha 

donat oportunitats de fer el 

seu projecte vital, per què 

espero que jo ho podré 

resoldre? En el rerefons 

d’aquestes preguntes hi 

poden haver dues imatges: 

Anar d’educadora salvadora 

per la vida o la més 

assistencial…  

D’altra banda la situació es 

tan i tan difícil per tanta 

gent i ho serà més encara 

després de la Covid-19 que 

sort que hi ha educadores i 

educadors socials que lluita 

per millorar les condicions 

de vida de les persones que 

s’ho passen pitjor, però crec 

que l’imaginari de moltes de 

les persones que estudien 
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tenim. Penso que cadascú 

de nosaltres és única i cada 

una ho viurà d’una forma 

diferent a l’altre.  

-Eli: La quantitat de dones 

en l’ambit social és una 

conseqüència de l’imaginari 

social que existeix envers les 

tasques de cura. La nostra 

finalitat educativa sovint 

queda borrosa per 

qüestions més alarmants. 

-Ahlame: Segueix estant 

vista com una carrera 

universitària per a dones. 

L’educador/a social no pot 

tenir relacions no 

professionals i 

maternalistes/paternalistes. 

Si treballem per una banda 

per a aconseguir 

l’autonomia de la persona 

mentres per l’altra banda 

creem una relació 

dependents no estarà 

servint de res la intervenció 

educació social pot anar per 

aquí. Crec que una altra de 

les idees és també que 

moltes persones han viscut 

en la pròpia pell o coneixen 

persones que han patit 

situacions d’injustícia social 

i això fa  que es vulguin 

implicar des de l’acció.  

La Rosa Guitart ens relata 

que: No crec que hi hagi un 

imaginari que sigui 

col·lectiu, m’he trobat amb 

imaginaris diferents en 

l’estudiantat. El que puc 

apuntar és que en el primer 

curs hi ha una majoria que 

veuen a l’educadora social 

com algú que salva a les 

altres persones, algú que 

quasi bé per necessitat 

personal, soluciona els 

problemes de les altres. No 

hi ha consciència d’on 

provenen i quines són les 
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de l’educador. Es té la visió 

d’ajudant i realment ho 

som. Dient que ajudem 

estem fent un 

reduccionisme ja que ja 

existeixen els dinamitzadors 

que també són educadors 

socials i ells no ajuden 

realment sinó que donen 

eines per la millora. 

-Maria: La relació estreta de 

l’educació social i les cures i 

la dona. Es té una concepció 

paternal de l’educació 

social.  

-Clara: Els nostres educands 

són persones generalment 

masclistes. És molt 

complicat ser dona al món 

social, cal guanyar-te el 

respecte dels educands i has 

d’utilitzar més eines i més 

recursos i personalment 

penso que els homes en 

aquest respecte ho tenen 

més fàcil. Treballem en unes 

causes de les situacions 

socials, hi ha un imaginari 

molt ingenu i estereotipat 

sobre  les situacions i 

característiques de 

persones o col·lectius 

vulnerables, la realitat 

social és desconeix i es té 

una mirada massa 

normalitzada d’aquesta 

realitat amb grans 

invisibilitats que ni es 

plantegen, i no es té 

consciència de 

problemàtiques, dilemes, 

impediments, resistències... 

amb les que està immersa 

una educadora social. 

L’imagini crec que ja a partir 

de primer va canviant, i 

entenen més la feina de 

l’educadora com algú que 

acompanya i es planteja que 

les situacions s’han 

d’abordar amb mirades 

sistèmiques per entendre el 
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situacions precàries i el 

nostre contracte no és 

d’educador. Sense nosaltres 

el món estaria una miqueta 

pitjor. Has de guardar 

moltes coses de tu 

personals perquè els 

educands ho podrien 

utilitzar en la teva contra. 

Som persones generalment 

sensibles, empàtiques i 

sabem escoltar sense jutjar. 

No només fem d’educadors 

socials sinó que també 

acabem fent de psicòlegs, 

treballadors socials, 

infermeres, psiquiatres, 

mestres,... 

-Maria: La idea que les 

dones som més sensibles i 

se’ls atorgui les feines de 

cures, genera que en l’àmbit 

social un alt percentatge 

siguem dones. És una 

professió que obté una 

paper no sols de les 

persones o col·lectius 

implicats, sinó de les 

estructures, dels grups que 

tenen el poder, de les 

polítiques socials, de les 

realitats socials que 

conflueixen en un moment 

donat... 

De l’entrevista al sr.Rector 

Josep Maria Eladi Baños: 

Crec que la UVic-UCC presta 

una cura molt més elevada 

a l’atenció de les persones i 

 que l’elevada 

motivació del professorat i 

la interacció en la sociedad 

civil del territori  han de 

permetre una formació més 

directa i menys teòrica. 

Estem treballant en altres 

 graus que ajudin 

en la direcció d’atendre 

problemes socials amb la 

lògica del Grau en Educació 

Social.  
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categoria baixa dins 

d’aquesta jerarquització. 

-Ramón: Els educadors 

volem començar en bon peu 

i caure bé.  

-Míriam: Las mujeres 

tenemos más desarrollada 

esa parte de entregarnos a 

los demàs. Coger el camino 

de la Educación Social es 

complicarse la vida. Des de 

fuera se ve como el oficio de 

cuidar y no como 

acompanyar. Es una 

profesón que existe desde 

hace pocos años y no se 

conoce lo suficiente. El 

educador debe ser una 

persona comunicativa y 

saber cómo comunicarse es 

algo importantíssimo. 

Somos persones que 

ayudan a los demàs, son 

asistentas sociales que dan 

ayudas económicas a los 

más desfavorecidos. No 

La participació dels 

estudiants ha estat i és 

voluntària pel que no 

podem generalitzar 

l’experiència a tot 

l’alumnat. De cara a futur, 

haurem de pensar com el 

seu voluntariat  ha 

ajudat en la seva formació. 

No tot s’aprèn a les aules... 

Veu de la mateixa manera 

les infermeres que les 

educadores socials en les 

tasques que fan aquestes 

professionals en la situació 

actual? 

Són dos professions de perfil 

diferent però absolutament 

necessàries en ambdues 

situacions. Malgrat que 

socialment les primeres són 

més motiu d’atenció, no hi 

ha dube que les educadores 

socials tenen un paper que 

ha de ser reconegut de 

forma similar. Qualsevol 

malaltia té una vessant 

sanitària i una de social que 

ha de ser considerada per 

permetre una atenció 

integral de la situació. 
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tenemos una hoja de 

instruccions para seguir.  

-Nil: ofici vocacional. Una 

gran responsabilitat i una 

tasca increïble a realitzar 

però se’ns infravalora molt. 

Deixen la professió en una 

pedestal durant la carrera. 
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Lectura Sabers i Sentits de 

l’Educació Social 

Acompanyament noi 17 

anys: L’han citat dilluns per 

donar-li la paga d’ex 

tutel.lats. Aquest cap de 

setmana està amb una 

familiar tanmateix avui a la 

tarda l’hem fet venir a la llar 

per explicar-li el trajecte cap 

a Bcn i a la direcció de la 

DGAIA. Ell no ha baixat mai 

sol i és un trajecte que des 

de l’administració no ens 

legitimen per portar-los sinó 

que han de ser ells que han 

d’aprendre a desplaçar-se. 

-El saber posar límits, Saber-

me comunicar bé amb la 

resta de l’equip, entre 

d’altres. 

Saber aprendre 

-No actuar de forma 

paternalista. 

-El saber fer, ja que farà uns 

anys vaig poguer aprendre a 

fer a partir de treballar en un 

centre de MENA's 

-Paciència, reflexió, actuar 

ràpid. 

-La comprensió i l’empatia. 

-Saber adaptar-me a 
qualsevol situación, ser 
crítica i estar implicada en 
tot. 
-Saber que descobrirem 
altres sabers que reforçaran 
la nostra práctica educativa, 
saber treballar amb les 
persones, saber comunicar-
se de manera clara, precisa i 
amable; saber 
desenvolupar-se en tota 
mena de situacions, saber 
mantener-se oberta als 
canvis. 
-Saber escoltar, saber 
observar, saber on mirar, 
saber discrepar, saber 
pensar i raonar, saber ser 
crític i saber parlar i quan 
fer-ho. Gestionar els 
sentiments. 

L’Anna Gómez, l’autora del 

llibre ens diu que: Em 

remeto en el meu llibre. 

Destaco el saber pensar, el 

saber acompanyar i el saber 

sostenir. Vaig escollir 

aquests sabers perquè em 

vaig adonar que n’hi ha 

molts d’altres fonamentals 

bàsics imprescindibles que 

hi tenen relació i per això en 

comptes d’elaborar un 

llistat molt llarg vaig decidir 

agrupar-los en aquests tres. 

No considero que aquests 
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Aquest Gener farà els 18. 

L’educadora demà 

diumenge per qüestions 

personals baixa a Bcn en 

tren i l’acompanyarà fent el 

trajecte que ell ha de fer 

perquè dilluns que ha de 

baixar sol se’n surti.  

 

Sobretaula: ha vingut a 

dinar una amiga d’una noia 

de la llar. El dinar érem les 

dues educadores, un noi de 

la llar i elles dues. Durant les 

postres i el sobretaula hem 

estat parlant del gènere, de 

les relacions que tenen elles 

i entre elles. Parlen amb 

molta naturalitat temes que 

han estat i en moltes cases 

són tabús. Una d’elles té una 

relació oberta amb dues 

noies i es confessen que 

entre elles dues s’han 

confós en alguna ocasió.  

-Paciència, empatia, alegría, 

límits. 

-L’'experiència. 

-Escoltar, ja que es molt 

important, la empatia i poder 

acompanyar a les persones. 

-Mediar, escoltar, empatitzar 

amb l'altra, vincle,... 

-El saber gestionar les 

emocions, el saber escoltar, 

respectar i comprendre a 

l’altre, el saber actuar i donar 

resposta socioeducativa 

davant situacions de 

dificultat, entre d’altres. 

-És difícil aquesta pregunta! 

Els sabers que m’ajudaran 

són tots els que he anat 

adquirin amb l’experiència 

(pràctiques i feina), perquè si 

que és cert que necessitem 

una part teorica, però trobo 

a faltar molts sabers a la 

carrera que m’ajudarien a 

actuar millor. Per exemple: 

parlar més de gènere, 

toxicomanies, sexualitat, 

adolescència, salut mental... 

-Ha de ser vocacional, saber 
treballar en xarxa, l’actitud i 
una Caixa plena d’eines i 
recursos on estigui 
disponible sempre, ser crític 
i anar-te formant 
permanentment, saber 
demanar ajuda. 
-Saber que hi ha l’ego. Saber 
observar, respectar, donar, 
parar. Carrera molt teórica. 
-Saber i aprendre a 
comunicar; saber on són els 
límits personals i 
professionals i crear espais i 
relacions de confiança i 
respecte. 
-Saber establir límits, 
reconèixer l’altre, fer-lo 
subjecte del seu propi 
procés o quelcom tan 
extens com pot ser 
l’empatia. Sobretot 
conèixer els teus propis 
sabers i aquest últim procés 
és tan complex que el 
desenvoluparem durant tot 
el nostre rodatge 
professional. 
-Saber fer que ja engloba el 
saber estar i fer. És el saber 
que més es veu. 
-No els hem aprés a les 
classes sinó amb 
experiències viscudes. El 
saber principal és la 
confiança, en tu mateixa i 
confiar en els altres. 

sabers siguin independents 

l’un de l’altre perquè 

cauriem en una 

categorització i una 

especialització si que em 

sembla molt important 

veure que aquests sabers 

están interconnectats 

depenen entre ells i un dels 

fets a destacar és que 

aquests tres sabers 

responen a les dimensions 

de la persona, a la globalitat 

de les dimensions persona. 

Saber pensar àerea 

cognitiva, Intel.lectual, 

necesita la práctica del cos 

del saber acompanyar. 

Saber sostenir s’aterrissa a 

la práctica real sigui saber 

prendre bones decisions en 

moments de crisi però 

també cal saber escoltar i 

parlar amb l’altre, 

pràctiques des del fer, 

actuar, participació. 



154 
 

Sessió pel.lícula: mentres 

mirem una pel.lícula Annie 

d’una nena que viu en un pis 

d’acollida, apareix el tema i 

una de les noies de la llar li 

plantejo si a ella li agradaria 

viure a la llar però en caps 

de setmana i vacances 

marxar amb alguna família i 

li poso l’exemple d’algun noi 

de la llar que ho fa. Tenia el 

prejudici que em diria que 

no ja que té una mare 

mooolt idealitzada i m’ha 

dit: ah doncs sí!  

 

Un dels nois de la llar va 

viure una temporada molt 

dolenta a Vic. Ja fa uns dies 

em deia que ell el cap de 

setmana no voldria anar al 

Mercat Medieval. Avui quan 

ha arribat el dia els hi hem 

dit que anàvem a passar el 

dia al mercat, tanmateix 

diria que no ha prés massa 

Algunes optatives haurien de 

ser troncals i viceversa. 

-Saber acompanyar, posar 

limits, tenir humor i ser crític 

-Uf hi ha molts 

-La paciència, la 

responsabilitat, la empatia, 

la professionalitat, els límits, 

la inprovització... 

-Saber util, empatia, 

curiositat, mirada hol•listica, 

no reduccionismes, el saber 

creure en tu mateix 

-Saber fer companyia, saber 

deixar espais, saber cuidar, 

saber entendre, saber 

escoltar-se a una mateixa i a 

les altres 

-Coherencia, raonament, etc. 

-L’ètica personal. 

-Saber ser, saber fer, saber 

estar, saber aprendre 

Pensar en el creixement dels 

joves. 

-Paciència, empatia, 

tranquil·litat, assertivitat. 

-No jutjar a ningú, tenir 

empatia, ser una persona 

-Ser autèntic amb el que fas. 
Ser senseible, empática i 
saber escoltar sense jutjar. 
-L’escolta activa, la 
confiança i la no 
jerarquització dels rols de 
poder envers les 
educadores, però sobretot 
envers les educands. 
-Informar-nos sobre els 
educands que tenim i quines 
són les seves peculiaritats i 
característiques com també 
informar-nos sobre la forma 
d’actuar dels diferents 
professionals que ens 
acompañen. Sabers que no 
surten al teu currículum ni 
els aprens a classe. 
-Empatía, sinceridad, 
compañerismo, 
generosidad y la asertividad, 
el amor y la dedicación. 
Saber la resolución de 
conflictos i saber resolver 
situaciones. Tener 
conocimientos básicos 
sobre las diferentes etapas 
de la vida para lograr 
entender el desarrollo de las 
personas. Tener 
conocimientos básicos de 
psicología. Saber un poco de 
todo. 
-El pensar, el dir i el fer. 

Sostenir forma part 

d’accions tan Intel.lectuals 

com pràctiques és on 

convergeix la teoría i la 

pràctica. Vaig destacar el 

sostenir perquè tan el saber 

pensar com acompanyar 

són sabers que no arriben a 

situacions finals mai saben 

pensar del tot ni acabar 

l’acompanyament sinó que 

són accions que es 

prolonguen en el temps vital 

de l’educadora i aquesta 

prolongació s’ha de 

sostenir, n’hem de tenir cura 

no podem dir un día: ja ho 

tenim tot fet. 

La Núria Simó ens explica 

que per ella: El saber 

vinculat a 

l’acompanyament de les 

persones, aquest és el 

central. Sense aquest vincle 

no tenim res a fer. El que 

passa és que aquest saber 
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atenció amb la paraula Vic. 

Un cop hem arribat a Vic 

s’ha mostrat una mica 

sorprés, malgrat aquesta 

primera reacció força 

moderada la resta del dia ha 

anat genial.  

 

Donar ibuprofeno si tenen 

mal de panxa? Els nostres 

nois i noies sovint tenen 

molts mals i volen carinyo 

tot i demanar-te una 

pastilla. Saber sostenir el 

mal d’una altra manera, ser 

originals i donar la volta a les 

coses i a les situacions sovint 

afavoreix el malestar. 

 

Dimarts durant la reunió hi 

ha discrepàncies amb el 

director i es sent malament 

perquè la coordinadora  jo li 

tornem a verbalitzar que 

quan els nois i noies estan 

apunt de fer 18 anys han de 

analítica i tenir clar que 

treballes amb persones, i 

com a tal així han de ser 

tractades, dignament. 

-Penso que és important 

saber tenir una mirada 

holística envers cada situació 

però també penso que 

l’àmbit de l’educació social 

és molt extens i no hem de 

tractar a tots els col•lectius 

per igual, sinó que ens hem 

de fixar en les necessitats de 

cada col•lectiu i un cop 

determinades, mirar les de 

cada persona que el compon 

per tal de treballar-hi. 

-Saber actuar i acompanyar 

davant situacions difícils, 

empatitzar i donar respostes 

que portin a reflexionar. 

-Ser flexible, confiar amb la 

meva feina, la 

professionalitat i la 

confiança. 

-Penso que hi ha una part 

innata. 

és molt complex, té moltes 

derivades.  Demana un gran 

coneixement d’un mateix, 

una gran capacitat de 

conèixer les persones amb 

les que treballem i una gran 

capacitat d’analitzar les 

circumstàncies personals, 

polítiques i socials i això és 

molt difícil. D’altra banda 

quan parlo 

d’acompanyament parlo de 

tenir present la complexitat 

i dificultat que té mantenir 

l’equilibri entre ser a prop i 

establir límits. Parlo també 

de les limitacions que té 

cada educadora que moltes 

vegades pot no saber 

comprendre en què 

consisteix acompanyar en 

institucions on marquen la 

tasca educativa de tal 

manera que nosaltres com a 

educadores no compartim. 

Ens trobem amb llocs de 
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baixar sols a Barcelona i no 

ho han fet mai. En el 

moment que se’ls hi 

comunica que ho han de fer 

sols se’ls hi desencaixa la 

cara. Pensem que 

acompanyar-los la primera 

vegada és educatiu i és més 

coherent en la nostra línia 

d’intervenció; ell ens 

segueix dient que no que 

sempre s’ha fet així. Acabem 

la “discussió” i ens diu que 

ho fem com volguem. La 

major part de l’equip calla, 

només parlem l’Eva i jo. 

 

El pare del Robert viu davant 

de la llar, al carrer. Primer va 

col.locar-se a sota a la llar, 

just a l’entrada. I li vam 

demanar que allà no. I s’ha 

posat a la cantonada i des de 

l’habitació d’educadors el 

veus. Els veïns del barri li 

porten mantes i tapers i 

-Crec que la majoria de 

vegades saber aplicar el 

sentit comú, la coherència , 

l.empatia i l'escolta activa. 

-Assertivitat. 

-Crec que molts, però el que 

més m’ajudarà a actuar com 

a educadora social opino que 

és la práctica. 

-Saber ser 

-Treballar casos reals per 

poder fer una feina de 

reflexió i anàlisi de cas i tenir 

una idea del què podem fer 

en els diversos casos que 

sen's proposin i treballar-los 

també, amb els companys 

per veure diferents 

perspectives, treball en 

equip,... 

-Assertivitat, posar límits, 

pensament crític. 

-No ho sé traduir a la teoria. 

-Perseverancia, escolta 

activa, la comunicació i 

sobretot l’acompanyament i 

la paciència 

-Coherencia 

treball que no posa les 

condicions laborals per 

poder fer un 

acompanyament de 

qualitat. D’altra banda 

l’equip de professionals 

també pot ser que sigui un 

bon lloc per anar tots en la 

mateixa direcció i altres 

vegades no és així.  

Treballar l’acompanyament 

des d’aquesta perspectiva 

demana molt compromís 

amb la feina i amb l’entorn i 

això de vegades és molt 

difícil de sostenir.   

La Rosa Guitart ens explica 

que per ella els sabers més 

importants són: Pot ser les 

més rellevants i globals: 

-Tenir pensaments i 

pràctiques no dogmàtiques. 

Ser flexibles i adaptables a 

cada situació 
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roba i els dels bars li fan 

cafes i li deixen anar al 

lavabo. Nosaltres intentem 

invisibilitzar-lo. Què li 

ensenyem al seu fill? Que 

tot el barri s’obre i l’ajuda 

excepte els de casa seva? 

 

Fem una reunió a l’EAIA amb 

els pares, noi, coordinadora 

i jo com a tutora i el referent 

de l’EAIA va posar una data 

de reton a casa. Els permisos 

no van bé tot i que el noi 

expressa que vol seguir 

anant a casa  perquè li 

compensa més viure allò 

que viure a la llar. Des de la 

llar no se li ofereix cap 

terapia. 

 

Una noia agradeix a una 

educadora. La reparació 

recau que estarà uns dies 

sense sortir i haurà de 

demanar unes disculpes, té 

-Saber respectar, saber 

empatitzar, no judjar, saber 

ser flexible i tolerant. 

-Saber escoltar, saber a no 

jutjar, saber preguntar 

-Saber veure totes les 

dimensions de l’altra. Saber 

no donar res per suposat ni 

per fet (aquesta persona fa 

això perquè no sap...perquè 

no té...etc). Saber respectar 

el meu espai, els meus límits. 

Saber lluitar per allò que es 

desitja... 

-De fet, l’educació al llarg de 

la vida, ja siguin les 

estrategies i recursos que 

has anat aprenent 

-La base teòrica que et dona 

la universitat, però el més 

important és el contacte real, 

és a dir, posar en pràctica la 

teoria. 

-Els sabers que més 

m’ajudaran, crec que seran el 

dia a dia, el aprendre a com 

gestionar-me jo mateixa i 

-Fer mirades sistèmiques i 

globals a les situacions per 

conèixer els elements de 

tota mena que conflueixen 

en elles 

-Ser crítiques envers les 

situacions, les 

circumstàncies, les 

estructures i envers una 

mateixa 

-Saber escoltar, saber mirar, 

saber investigar 

-Entendre a l’altra persona 

com a digne, amb drets i 

deures i protagonista de la 

seva vida.  

-Entendre què vol dir 

acompanyar i tenir 

coneixements i eines per 

poder dur-lo a terme 

adequadament en cada 

situació 

-Actuar per a la consecució 

dels drets d’una mateixa, els 

drets de les altres persones i 

els drets de les col·lectivitats 
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16 anys. Durant aquella 

setmana els tiets ens 

expliquen que la mare d’ella 

està al poble, la mare la va 

abandonar i no es coneixen. 

Total el cap de setmana 

següent és carnestoltes i 

surt amb les amigues.  

Un noi de 15 anys li costa 

despertar-se i anar-se’n a 

dormir a l’hora. Excepte 

això,. Treu molt bones notes 

i és arrel dels estudis que no 

va a dormir d’hora perquè 

es queda fent feina, és 

veritat que durant la tarda 

perd bastant el temps. Si 

obrim la mirada i veiem que 

es lleva a les 7h i marxa 

7’30h i torna a les 15’45h 

entre que dina i descansa es 

fan les 18h de la tarda. I a les 

19h ja comencem dutxes. 

Moltes educadores els hi 

costa gestionar que perdi el 

temps durant la tarda i que 

saber afrontar alguna 

situació que em trobi. 

-Respecte i coherència 

-Empatia 

-L'acompanyament, la 

resolució de conflictes, 

l'escolta activa, l'assertivitat, 

els limits, l'empoderament, 

el lideratge... 

-Resolució de conflictes, 

creació de vincle, saber posar 

límits, etc. 

-Saber ser, aprendre i 

acompanyar 

-Empatia, escolta activa, ser 

acollidor i a la vegada saber 

posar límits quan toca. 

-La honestedat, l'alteritat, la 

visió critíca i el saber 

respectar les emocions i les 

vivencies dels altres. 

-Saber escoltar, saber 

conèixer, saber observar, 

saber comprendre 

-Conèixer que hi ha realitats i 

no realitat, el concepte ampli 

de família, burn out, 

capacitat de decidir en un 

Tot plegat respon a la 

finalitats establertes per a 

les persones que volen ser 

educadores socials i que 

recullen com s’entén a 

l’altra –digne, lliure, amb 

drets i deures i 

protagonista- i com s’entén 

el seu paper –acompanyar i 

ser bel·ligerant. 

Et reprodueixo el que 

s’indicava a l’assignatura 

Ser educadora... sobre la 

seva funció: “Ajuden les 

persones a comprendre el 

seu entorn social, polític, 

econòmic i cultural i a 

participar en ell com a 

ciutadanes i ciutadans de 

ple dret. Treballen per 

aconseguir convivència 

col·lectiva així com una 

millor qualitat de vida de les 

persones i un compliment 

dels seus drets i deures 

individuals i col·lectius”. 
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es facin les 23h i encara faci 

feina. 

En una reunió de l’EAIA 

escoltar el referent com diu 

d’un noi s’ho carrega tot a 

casa i a la llar. Li responc: 

penso que està demanant a 

crits l’incondicionalitat de la 

llar i de casa i no ho troba.  

La mare d’una noia no ve a 

les visites. Veu a la seva filla 

cada 15 dies i durant 1h i 

mitja. La noia es lleva d’hora 

i no esmorza perquè ho 

acostuma a fer amb ella, 

l’esperem i no arriba. La 

truquem i no l’agafa, li 

enviem watsap i no respon. 

I la noia, torna a l’habitació i 

es posa el pijama i ens 

posem a fer deures. Sovint 

es quan puc parlar amb ella 

de les vegades que arriba a 

justificar a la seva mare i 

decidim que a partir d’ara 

dilema ètic que et puguis 

trobar, responsabilitats, 

marcar límits, saber establir 

vincles, interioritzar el propi 

rang, fer un bon 

acompanyament, eliminar la 

“normalitat” del meu 

vocabulari, gestionar 

emocions i saber el rol que 

faig on estigui exercint com a 

educadora social. 

-La coherencia amb el que 

una diu i fa. I aprendre dels 

coneixements que vas 

adquirin amb la professió, 

dia a dia, del errors i els 

encerts. 

-La gestió de les emocions, 

regulació de les normes i 

límits. 

-L'experiència com a 

profesional, la paciència, 

l'empatia i el saber escoltar. 

-Pensar d'una manera global, 

buscar les coses positives de 

les coses, pensar i reflexionar 

abans d'actuar. Ser el maxim 

de flexibles respectant en tot 
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quan parli de la mama no la 

justifiqui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moment la normativa del 

centre. 

-Empatia, responsabilitat i 

vincle. 

-Comunicació assertiva 

Escolta activa Empatia 

Importància dels límits 

Acompanyament 

-Uf... Difícil pregunta eh... 

Gestió de conflictes, gestió 

d'emocions, tot i així crec 

que els millors saber 

s'aprenent amb 

l'experiència. La teoria 

sempre és molt fàcil però a 

l'hora de posar-la en practica 

no tant. 

-La verdad que de cada 

pregunta he sacado algo. 

Dan que pensar y es la 

realidad! Esta genial! 

-Saber aplicar els 

coneixements de classe al 

món real 

-La empatía, la asertividad, la 

sensibilidad hacia las cosas, 

el saber estar, el saber 

reaccionar, el tener siempre 
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la mejor respuesta... ser 

inteligentemente emocional, 

tener herramientas que me 

ayuden a solucionar los 

conflictos, pero no 

solucionarlos yo, deben 

solucionarlos ellos por sí 

solos (sea el colectivo que 

sea) con mi 

acompañamiento, por eso 

tengo que tener 

herramientas.... 

-Saber fer. 

-Depèn de l'àmbit per el qual 

treballem haurem de tenir 

unes capacitats i formes de 

pensar o altres. Considero 

que no podem actuar igual 

amb un adolescent dins d'un 

CRAE, que amb el mateix 

adolescent en un centre 

d'acollida o fins i tot amb una 

persona de la 3a edat en un 

geriàtric. Això sí que ho tinc 

molt clar; s'ha de treballar i 

tractar a les persones dins 

d'uns límits i també donant el 
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millor de tu perquè pugui ser 

un procés gratiificant (o no). 

-Escoltar, respectar i posar 

límits (pero què vol dir el 

límit adequat?) 

-L'empatia, l'escolta activa, 

l'observació, la detección de 

necessitats.. 

-La empatia, la experiència, 

el respecte, escoltar a l’altre, 

tenir presentvla distancia 

professional, no prejutgar a 

ningú. 

-No et sabria dir quins són els 

que més. 

-Posar-m’he al lloc de l‘altre, 

saber escoltar, fer escolta 

activa, entre d’altres. 

-Les que vas adquirin al dia 

dia 

-Tot allò adquirit durant les 

pràctiques. La teoria és una 

base però saber com 

comunicar-te i relacionar-te 

amb les persones usuàries és 

imprescindible per a realitzar 

un bon acompanyament 
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-No existeix una intervenció 

educativa per a perfils de 

grups d'educans, cada 

persona es unica com a 

individu i cal twnir-ho molt 

present 

-Magrada que les coses i les 

accions tinguin logica, que si 

em demanes coses i no les se 

respondre ho digui perque 

soc profesional pero tambe 

persona humana i puc 

permetre equivicar-me. 

-La paciència, l'empatia, 

l'assertivitat i les ganes 

d'aprendre. 

-Consciència d'alteritat, 

conèixer els teus propis 

límits, empatia, instint, 

respecte 

-Cal tenir una relació 

d'acompanyament amb les 

educands per tal de donar 

suport cap a la seva 

independència i creixement 

personal, el paternalisme i 

practiques incapacitadores 

no són opció. 



164 
 

-Ser conscient en tot 

moment del que estic rebent 

i donant per tal de crear un 

vincle afectiu però a partir de 

límits professionals i 

escoltant a l'altre per tal de 

no fer-lo independent del 

meu suport. 

-La informació rebuda pel 

grau superior d'integració 

social i del grau universitari i 

les pràctiques realitzades en 

una escola des d'infantil fins 

a secundària. 

-Ser crítica i observar, és 

essencial per tal de fer la 

feina el millor possible. 

-Que no hi ha ningú superior 

a ningú. Que el càstig no és 

una manerq d'aprendre per 

sí sol. 

-Saber a fer i a ser 

-Moltes de les respostes 

m'han fet reflexionar, i tindre 

una manera d'actuar diferent 

de la que tenia. 

Observar i saber estar de 

totes les maneres, 
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acompanyant activament, en 

silenci.. 

-Gestionar límits, empatia i 

responsabilitat 

-Saber estar, escoltar i 

acompanyar. 
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