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1. - PREAMBUL; 

Semg"re. que hi, ha hagut una trabada d' Educadors Especiali tzats s' ha d;:, 

nat paral.l'elament una manifestació de la necessitat de formació específ! 

ca per a aquests. A Girona, la primera reflexió pública entorn de l'Educa 

dor Especialitzat i la seva formació'es' realitza en el mare de les ~'II 

Jornades sobre Marginació Social", organitza.des per SERGI (Servei Gironíl 

de Pedagogia Social), amb el t~ma monografíc de la figura de l'Educador

Especialitzat. També les Jornades s'acabaren·amb la reivindicació d'un 

marO de formació específic per a l'Educador Especialitzat. 

En el que no sempre hi ha hagut acord'és en el model que es pretenia/ 

per a aquest limare" de formació. S.'ha anat des de la reivindicació d'unal 

escala púb'lica a',la creació i reconeixement d'una entitat privada. Des 

d' un Centre, lligat a determinades insti tucións IIbenéfiques ll fins a l ' ads

cripció com a especialitat dins del 2ón Cicle de Farmació Prafessional •.. 

La convicció'de que la formació que reclamavem per a l'Educador no 

s'havia de limitar a,uns cat'lelxements per a abtenir un carnet professia-

nal, sino que requeria una formaciá. universitaria, ens,ha fet mantenir . . . 

des,de sempre contactes amb la Universitat~ La nostra Escola de formació 

de l' Educa,dor Espéci~l:i, tzat, s' ubiGar,a en l' ambi t uni versi tari i desi tgem 

que a c,urt termini 'sigui corisiderada aquesta formació com, una carrera més 

de grau migo 

En aquests maments que es dona un'nou marc d'organització als estudis , 
universitaris de Girana, l'Escola d''Educad'ors Especialitzats s'ha adscrit 

com a Centre Docent i Investigador dins el mare del'Estudi General de Gi

rana, amb la finalitat d'abtenir la rnaxima integració possible. Aquest ens 

sembla el model més normalitzat per a l'Escola que pretenem. 

El present do,cument representa el pracés de creació d'una Escala d'E

ducadars Especialitzats a les Comarques Gironines, fruit d'un treball de 

malts any,s del grup promotor, amb 1:3. intenci6 de fornir una eina de forma 

ció indispensable per,un co1.lectiu important a la nostra realitat, així 

• 
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corn una definició concreta del perfil professional de l'Ed~cador Especia

li tzat, i un projecte d' organi tzac'fó interna de l'Escola amb especifica-

ció tant de l'estruc~ura in~erna de la mateixa com de les atribucions, 

funcions' 5: responsabili tats· de les' seves seccions i organismes. 

2.- ANALISI DE LA REALITAT 

2.1.Els Educadora Especialitzats a les. comarques de Girona. 

En les diferents Institucions i Serveis de les nostres comarques hi 

han professionals amb diverses denominacions (educadors, cuidadors, gom

·boldana. monitars, etc.) i distintes categories labaraIs, que es dediquen 

a una mateixa finalitat: la intervenció, terapeutica en els espais i ela -

·rnoments ae ,reIació propia de la vida quotidiana per a persones que patei

xen diferents tipus de desestructuracions i marginacions individuals i 80 

·cials. 

Sense voler entrar en un estudi complert i extenshl del conjunt d' Ed!:: 

cadors Especialitzats que treballen en les comarques de Girona, sera útil 

constatar.les tasques més importants que. es realitzen en l'actualitat. 

Podem dividir' en. difere~ts ambi ts el 'conjunt de Serveis existents: 

~). Infants, i Joves amb problematica psico:-social. 

L~ D~putació de Girona menté en funcionament un total de 8 comuni

tats infantil s i.una de matern~l,' que atenen a una poblacio aproxima

da de.i30 infants. En total hi trebállen rnés de 40 educadors en dife

rents categories: ~'rriestressa de casa", "becaria" i educadors. Esta 

prevista la creació de dos cornunitats infanti1s mésm que ocuparan a -

sis nous educadors. 

Depenent de la Direcció General de Prote~ció i Tutela de Menors, o 

en conveni amb aquesta Institució, hi trobern 14 Institucions, que ac~ 

llen una població propera a un total de 200 infanta i joves, atesos -

• 
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serv'ació i de Tractament que ocupara un total de 30 educadors. Tam

bé existeix up equip de cinc Delegats d'Assistencia al Menor, i a-

viat es realitzaran noves contractacions. 

En diferents Ajuntaments, hi trobe~ un total de 20 educadors que 

desenvolupen :e,asques en tallera i centres diürns. Les demandes en -

aques~,sector, son creixents i per aquest any s'ha sol.licitat a la/ 

Generalitat, la subvenció de nau educadors, ademés deIs existents, , - . , 

pels ·Centres ¡jI A'tenció Primaria en ,Serveis Socials. 

b). Disminui ts Psíqu_ics. 

Hi han Re:sidencies per a adu~ ts, ates es per un total de 4 educa-..:. 

dora.·'Funcionen 7 tallers ocupacionals atesas per uns 16 educadora 1 

mestres de taller. 

També hi han dos Centres-internat, un de la Diputació de Girona i 

l'altre privat, que atenen un total de 250 nens, amb educadors (i au 

xiliar~ contractats. 

D'Escol!"s 'd'Educació Especial n'existeixen en total, una per a ca 

da comarca, menys el Giropés i La Selva que en tenen dues. També en -

elles hi té'un paper important ltEducador Especialitzat. 

el. Salut MentaL~ 

A l'Hospital,Psiquiatrie de Salt" hi treballen un total de 150-

cuidadors, aJ;gUJ7.s dtells ha fan en els equips de sectorització de _ 

les 'diferents c9marques. 

d). Toxicomanies.' 

Existeixen 5 centres públics i 3 d~ privats per a l'orientació i 

en a,lgun d' el1"s !per al tractament ambulatori. 

",~.~ .... :u~ti~;~i _'~'~ll~",,_'PI~ ..• ,~.~, ~, ~ .• , _~$ __ ~,~' ~~,_. _.~._,,_._-....,. _____ ~_,_.,, ____ "_,_¡. 
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A, més, hi ha la possibilitat d'internamen~ en ~'Hosp~LaL ~~LqULct

trie. També es localitzen a Girona, 3 'Centres Ter'apeutics en r'egim -

d'internat. 

La demanda ~lEducadors Especialitzats es gran, primerament per a

tendre els Centres existents i, en segón lloc, en previsió deIs que 

en el futur hauran de crear-se. 

e). Escoles Bressol. 

A les comarques de Girona hi ha un total de 7 escoles bressel de 

caracter 'públic~ 

f). Disminuits r.fsies. 

~l M.I.F.~.S. té en projecte la creació d'una Residencia a Girana. 

Hi han també' 4 Centres de diagnostic.J orientació terapeutica. Clíni

ql.;1es i Mut'ues realitzen igualment una tasca terapeutica i de recuper~ 

ció. funcional. 

g). MInOrias ttn'iques. 

P~r les dues cemunitats més,importants amb implantació a les n05-

tres comarques, la Comunitat Gitana i la Comunitat Africana, hi ha -

únicament dos- educadors que treballen per a la població Gitana. 

h). Serveis a la Vellesa. 

D'un total de 5 Casels d'AVis, 35 Casals Municipals, 7 Residencies 

Provincials, únicament es localitza a -dos educadors que realitzen una 

tasca pionera en aquest a~bit. La resta del personal es destina a 

l'Adm:inistració i el Servei, si bé hi ha alguns Assistents Socials -

que porten la gerencia d'aques~s Centres. 

Es preveu a curt termini la,necessitat d'Educadors EspeCialitzats 

que es poden ,anar incorporant a Serveis de ,nova creació com: Serveis 50-
, 

cials de base, plahs d'oc~pació, etc. 

~---------~---



2.2. Necessi tat de la rormac~o a' ~Q.ucaaor5 ~~pl::l;..l.d...l...1. ...... <0. ... "'. 

En les Institucions i ServeiS t hi ~a ha:gut un él:ugment important en 

la demanda' di Educadors ilo de personal amb aquestes funcions sense 

que aquesta demanda hagi~trobat en les ~ostres comarques, persones 

amb aquesta pro,fessiÓ i, ,el que es més ,preocupant, sense possibilitat 

de forma,ció. Son l'f\bltes i heterogenies les Institucions en les que 

treballa person:;!.l, amb tasques d ~ E'd,ucador. 

Constatem a,més, com aquestes Institucions tenen greus dificultats 

en, defini~ els'serveis t funcions i rols, i per tal de clarificar, co~ 

solidar i possibi~itar aquests serveis t és important la creació d'unl 

marc de -refere,ncia 1, de formació basica. Continuar dissenyant nous 

serveis i atenciona a la població, sense la corresponent preocupaciól 

per professionalitzar a qui ha d'atendre aquestes tasques, és posar _ 

bases a un fracas futuro 

Des del prDpi ambit dels Educadora, ón repetidament es manifesta _ 

la necessitat de formació i fins i tot es promouen iniciatives en a __ 

quest sentit, és important de comptar entre nosaltres amb un Centre _ 

que possibiliti la formació i professiqnal~tzació. 

La manca d'_a'q~est instrument afecta ela propia professionals de 

dues maneres: per una banda crea ?ispersions importants, donat que ni 

la Institució 'ni·el professional tenen clara la tasca encomanada. Per 

altra ,b,anda, els professionals es' traben atenent serveis que superenl 

les s~v'es possib;ilitats. i recursQs, p'!'ovocant' desajustaments tant a -

la, p'obl,ació que 'atenen com en ,la seva' propia persona. 

Des d'un ambit més teoric t caldria posar en evidencia que tats a--
, 

qttells ,cri,te:t'1s basi9s en els serveis socio-sanitaris (desinstitucio-

nalitzaci6, sectorització I no¡;-mali tZ8ció ••• ,), poden fracassar si no -

es preparen les persones que tindr~ les responsabilitats basiques i 

més operatives de materialitzar aquests criteris. 

Així, la desinstituciona1ització, en el cas de tractament de pers~ 

nes amb problemes psico-socials t pasaa per la creació tant de petitsl 

serveis específics f com a fer arribar recursos en els 110cs que orig~ 

• 
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imprescindibles els Educadors¡ no n'hi ha prou d'lin bon anali5i i -

un bon disseny si ,les pe~soneS que han' d'executar-ho no hi s6n. La 

sectorització 1./0:1a des~oncentració e~·les atencions primaries i de 
, 

prevé~ció. de cara a aprQpar ela serv.eis als usuaria, passa igualment 

per aco,star prdfessionals preparats ón es generen· els conflictes. De 

la mate,ixa 'manera, la millora quali tativa de les atencions insti tu-

cionals a PSiquiatrics, Geriatrics ••• 

Darrerament es parla de la integració de nens amb deficits en l'e5-, 
colaritat norma~. per tal de facilitar ·la seva integraci6 i normalitz~ 

ci6 de la seva ,forma de vida. Es igualment evident que sense uns pro-

fessionals de rafore;;:, que cuidin els moments més ·quotidians i de rera'-, 

ci6, el simple estar junta no fara més que refore;;:ar ela es quemes domi

nants de rebuig a la deficiencia. El mate ix podem dir de programes pun

tuals ,com el de' prevenció a la toxicc;>mania o d' intervenció en serveis/ 

mol t més. espec!f'ics. com el cas de' les presons. O. d' al tres serveis 

molt més preventius com els casals, les colonies i el lleure en gene

ral dels nens ~ adolescents. O hi ha els professionals adients o es -

cremaran recurs~s,i persones. 

2.3. Perspectives pér a la determinació d'un ,marc professional. 

Socia,lment· existe ix una demanda de tfactament i intervenció a prop 

de le:¡;:¡· persones q~e pres'7lnten diférents disfuncionali tats. o dificul-

tats d1articular-se amb el seu entorn.· Es constata la necessitat d'una 

interyenció di~erenciada orientada. a la normalització de l'individu. 

~es diferents institucions pÚbliques i entitats privades han rea-

litzat," en els darrers anys, un ae,guit d'actuaciona per a la promoció 

de aerveis i.programes per a l'atenció de persones i grups marginats. 

El caracter d'urgencia en que sovint s'han vingut realitzant els -

diferents programes i serveis, ha impedit de consolidar els equips e

'ducatius en ela aspectes basicament formatiqs i laborals . 

• 
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tat amb pOC~, participació deIs col.l~ctius que han de realitzar~ho¡ 

a la pr~ctioa,' :També pero sfhan donat importailts aven90s, per exem

pIe el "Conven~ Col.lectiu ll per al personal laboral de la Direcció/ 

General de Proteeció i Tutela de ~enors, que amb la seva aportaeiá/ 

jurídic-laboral, permeten d'anar estabilitzant,el' mare professional , 
de l'Educador Especialitzat. 

Tenim en aquests moments una producció de lleis i normatives re1a 

cionades,amb les disminucions (11ismi)', serveis penitenciaris i la 

IILlei del Menor ll , Aquesta és la legislació obligada, donat que era -

impresenta~l~ actuar amb normativas anteriors a l'any 1950, que per 
, 

ideo logia i per obsolescencia no podíen seguir vigents. El que cal/ 

ara es fer viable aquestes normes., En elles s' exigeix professiona--

1ització i serietat en les accions i,serveis. Cal exigir la mateixa 

serietat a !"hora dé poder aplicar la llei. Es massa corrent que les 

con,cepcions leg,islatives vagin per davant de l'organització social -

ón siemmarquen i ón s'han de mateI"ia~itzar. Es crea la funció, pero 

no hi ha per~onal formato 

Aquests, fets que s'han p!,oduit, en la nostra realitat, no han a-, 
nat acompanya.ts' de la Teflexi:ó ,del' perfil del professional que ha 

d' i'ntervenir:-hi'. Els centres de' formeció estabierts (Universi tat, , . 

Nor~al, etc.), no han afrontat aquesta necessitat. quedant-se a les 

formacions mes classiques i molt lluny de la realitat. 

C~:mstatelTÍ que el nombre de ¡Jersones que treballen en aquests ser

veis son ja un nombre important'i s'han incorporat a aquesta funció/ 

sense formaci6 de cap mena, provinents d'altres formacions. Creiem _ 

que a partir d'una formació basiea, la realitat demana formacions 

mol t amplies i restem oberts a les si tuacions que la dinamica social 

ens portara en el futuro 

• 



una demanda de formació i reflexió d~ la propia prac~~ca. L ~amoe 

pretenen el reconeixement laboral .de la seva professió. Es per tot -, 
aixó que han creat a: Girona, la Delegació de l' As'socieció d 'Educadors 

Especialitzats de Catalunya. 

El que és totalment imprescindible per a la consolidacio del marc 

professional de l'_ducador Especialitzat, és la creació d'un Centre 

que cobreixi aquest buit, actual de la formació de l'Educador Especi~ 

litzat. 

3. - L' EDUCADOR ESPE(#ALITZAT: PERFIL 1 FIGURA PROFESSIONAL 

3.1 Quan par,1em d'Edticadors Especialij:zats, , de qui parlem? , , 

QUah, parlerr( de l' Educador E~pecialitza.t ens referim a aquells pro

fes'siónáls que t~eballen en un ,mare no'-docent i de manera especial 

amb pe:rsones que -presenten disfuncion~litats o dificultats per viurel 

i 'articular-se amb e~ seu ento~n social. 

Han pres el seu nom de "l'Edu~ació Especi'al" 'pero, no obstant l'ori 

gen del s-eu nom, avui· trobem aquests professionals en els camps educa

tius, social, psico-sanitari, cultural ••• En els mares institucionalit 

zats realitzen un treball educatiu en els espais i moments de vida qu~ 

diana i en ela situacions de medi obert fan una funció d'llagent de re

cursos ll smb objectius preventius i soeialitzadors. 

Aquesta feina socialment poc c,oneg\,lda i sovint infravalorada, ha -

estat reivindicada en als darrers temps com una activitat educativa i 

terape~tica b,asica, tan per prevenir com per reestructurar personali

tats malmeses,. D'aquí que, a Europa, des de fa 40 anys, s'estiguin 

preparant profes~ionals per treballar com a Educadors Especialitzats. 

~igures eminents de casa nostra, com el Dr. Tosquelles, han contribuit 

a aquesta recuperació professional. 

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



cadors tspeciaÚ:'tz:ats, tenen massa'vegad,es, encara ,.1.<:1. <.;v,,"' ...... '"' ... ~~ __ 

de personal lino te'cnic n 
I "no esp'eciali tiz,atn • enfront del personal -

técnic o' especia:j.:¡.tzat de les discipÚnes més c18,ssiques com serien. 

els 'mestres, els metges, els assistents socials, els A. T.S. I els 

pSlcolegs, etc •• 

Allo pero que define ix l'especificitat professional es el marc: 

gls maments normals de vida i de relació; la quotidianitat¡ l'ana

lisi, la reflexió i la intervenció professional en els moments més 

aparentment anodina al carrer o a.la institució, éa el que es trac

ta d'aprendre a llegir 1 a transformar. 

3.2. ~mbits d ' actuaci6. 

L' ocupaci6'professional actua~ de l'Educador Especialitzat permet 

únipament a nivell orientetiu"una classificació en doa ambits d'ec 

tuació: 

a). Ambit o.,'actuació en un marc institucional: 
, 

Centres d,e v:'ida, residencies', ete~ Comunitats infantils, juve--

hila i adults; Centres de ,re-inserció soeialjComunitats pel tra~ 

tainent d~ tóxicornaníes j LIars d.e disminui ts físics i psiquics. 

Centres éspecialitzats: Tan sols que la gravetat de les situacions 

no faei ~con6ellable. Caldri~ tenir en eompte els Centres desti 

nats a l'atenció de paralitics'cerebrals molt afectats, earaet~ 

r.ials. ,transtorns de la persona1itat, grans disminuits fisies , 

disminuits psíquica severs i profunds, hospitals de día, psiqui~ 

trics, etc •• 

b), Ambit d'aetu8ció en medi obert: 

Unitats d'atenció'especial: Centres d'observació i valoració in

tensiva, Centres d'adaptació entre }-a llar famiYiar i altre ti-

pus de residencia; Centres de substitueió total o parcial de la 

familia~ 

• 



Intervenció en pre-tallers- 0cupacianals. 

Plans de foment de l'ocupació; programes de transició a la vida 

activa, etc. 

Programes socio-culturals en general, d'intervenció en zones de 

població amb dificultats o alt ris d'adaptaci6. 

En aque~t aspecte, conside~em que la funció de l'Educador Espe

cialitzat estara subject~ a les variacions i adaptacions fruit/ 

de les' ,ta,sques sooia18. educativ~s i psico-sani taries i al' evo 

lució de la realitat social. 19ualment, la diversitat d'ambits 

d' actuaci6; i de maro de ,treball' concret comporten orientacion"S/ 

teoriques distintes que es manifesten en la dinamica formativa/ 

de 1.' Educador Espec1ali tzat. 

Aqueste¡'s cirientacions, que esquematitzaríem en una corrent psi

cologista .i una Corrent :sooi010gica o comunitaria 1 to'ta la di

versitat d'actuacions concret'es¡ han de trobar en 1 'Escala d'E

ducador.s Especialitzats, el lloc d'an8.11s1, evitant monolitis-_ 

mes i exc1usions • 

• 
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4.2. L1Associació. Assemblea General. 

VEscola, ~n un primer moment s'havia de dotar de personalitat ju

rídica propia i d'una estructura arganitzativa. Slha optat per una 

formula agil i que encaixi amb els pressuposits del project8 : La for 

_mula associativa. El recurs de 1 ',Associació, apart d'expressar la vo

luntat de Servei Públic, encara que. es part.eixi de la iniciativa pri

vada, permet 1 ',obertura a tates ~es Enti'tats i n' assegura la valuntat 

del projecte parti~ipatiu~ 

Els 'pu~tals organitzatius venE;ln expressats en els objectius .gene-

rala 'de l"Assocíacló, que'son els de proporcionar els instruments ne-. . . 

cessarís· per a "fotnir una solida. formació comú o basica dels Educa-

dors Especialit~ata, tot i permetent una diversificació de les sorti

des profe'ssiona~s que la realitat social demanda". I es proposa,. per 

tant,'''atendre t~ la formació, com la formació permanent dels educa-
, 

dors que ,exerceixen sense la formació' adequada, com la recerca per -

la via dels sem~naris i dels grups d'especialització". 

S'adjunten els estatus de l'Associació a l'Apendix I. 

L'Assemhlea ~eneral la composaran exclusivament durant ela primers 

dos anys i a efectes de consolidaci6 'de.l'Escola, tots els components 

de la .Junta Rector'a i del.s equipa de formació, practiques, reciclatge 

i recerca. 

Les seves funciona queden exp~icitades en els articles 11, 12, 13, 
-14 i 15'dels Est~tuts de l'Associació. 

4.3. Junta Rectora, 

A efectes, de consolidació de la.Institució, la Junta Provisional 

tindra permanencia almenys els dos pr~mers anys de funcionament de -

l'Escola: i el Centre d'Estudis. D.'entre els .components de la Junta, -

s'elegiran el Coordinador General,. el Director de l'Escola i la del -

Centre "d 'Estudis. 
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Es reunir'a a petició del seu president o dos ae1.s seus memores -

(art. ,20), i durant aquests dos anys, a 11iniei de cada trimestre 

escolar. 

Son respdnsabilitats directes de la. Junta Rectora: 

a) Vetllar ¡:>el C'omplimdnt de les finalitats de l'Associació (art.20). 

b) A:dquisició' de bens, realització de contractes ... (art. 21). 

e) c.ontractaciíó .laboral (art. ,21) de professors. i tecnics a proposta 

de 1,a 'Comis's:ló Executi va. 

d) CO,nfecció ,deIs pressupostos generals, a partir deIs avant-projec

tes elabor,ats per la Comissió Executiva. i establir els cri teris i 
, 

pr~oritats de despeses i ingressos. 

e) Vetllar per la captació de recursos economics que possibilitin.el -

trebal! deIs diferents grups de 1'EQuip de Recerca. 

f) Creació de serveis tecnics i seccions (art .. 22). Aprovació de la 

creació de grupa de treball i investigació sobre temes concrets, dins 

de l'Equip de Recerca, a p~oposta del Director del Centre d'Estudis. 

g) Aprovar el project,e pedagogic, normes de funcionament intern i els 

cri teris ~.~ ~dmissió d' alumnes, a proposta del Claustre. Els pro-

jectes de reciclatge,. formació permanent id' investi~ació, a pro-

posta.dels r~sponsables de cada Ambit. 

h) Les altres que s'esmenten als Estatuts. 

4.4. comi.s~ió Executiva. 

La 'compos¡u-art el President, e,l Secretari i el Tresorer de la Junta 

Rec;\::o1"a, i aCl,uells altres vocals, que la Junta Rectora designi (art.24), 

entre els que hi haure. el Director de 1l.Escola i el del Centre de Re

cerca i el Coordinador. Es reUIlira ca,da quinze dies com a minim. 

Son responsabilitats directes de la Comissió Executiva: 

al Fer complir els acorde presos per qualsevol deIs organs de l'Asso

ciació (art. 25), i en concr~t els de la Junta Rectora. 
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b) Prendre les decissions necessaries en cas d'urgencia (art. 25) , 
e) Proposar a la Junta Rector'a la, contractació de proÍessors i 

tecnics. 

d) Confeccionar 'els, avant-projectes."de pressupostos general s i per' 

secciona. 

4.5. La relaci6,amb les &ntitats: El Coosell, Consultiu de representació 

social. 

A les comarques gironines hi ha mal tes Entita.ts i Institucions -

vinculadas al camp de l'Educació Especial, com ha quedat paJés en _ 

la primera part d,e, 1 'informe-.. Unes perque l1:ecessi ten Educadors t:or

~ats pe~ ~es s~ves Institucions d'Assistencia, al tres perque estAnI 

igualment im'plicadea en el camp de l'Educació en generala del. desen 

volupament social. cu.l,tul"al o deIs serveis ,8 la població. 

1.a voluntat d! asseg'urar el necessari dial.eg entre les Insti tucions, , 
els professionals que hi treballen i l'EscoLi d'E-duqadors, ha portat 

a la necessitat d'un' Consell de representació, social, estretament 

vinculat al p~oject~ de l'Escala. 

En el Cansell, :s'\hi ·a.pleguen profesa,ionals i representants de les 

rnsti tucions',' Enti.tats,· representacions .de secciona territorials ••• 

que s' interess'en tan en la posta en marxa com en el seguiment de -

l'Esoola. 

Les funcions son 'múl t,i.ples: 

En prime~ lloc, el Consell representa la base social de l'Escola. 

Representa les Entitats, Col.lectius i Institucions que r-ealitzen -" 

treball social i sobretot tasques relacionades amb eIs ambits de 

l' Educador Especiali tz'a.t. 

En segón lloe. el COnsell ha de fer possible un intercanvi d'infor 

maci6 entre l!Escola i la realitat de les comarques gironines i els -

seus projectes o actuacions. En definitiva~ establir un espai de re-

lactó entre Íormació i treball* 
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litza cap al Centre d'Estudis, l'elaboració de noves propostes i -

estudis que neixin de les aportacions deIs que participen en el 

Censel!. 

Finalment, el Consell és un espai de debat i reflexió sobre la 

política social a les comarques i un espai per anar creant amb di 

nami,sme. el mare referencial ample de 1 j Escola. 

Es convidad a formar part del Consell, a: les Entitats que ho -

demanin. representant col.lectius vinculats al camp de l'Educador -

Especialitzat, Institucions implicades, aix! com aquel les persones 

que per les seves cru:-acterístiques personals siguin cridats per l'Es 

cola.. 

'El Coor~inador assumira la .8ecre:taria del Consel!, a efectes de 

preparar la documentació a treballar; convocar.·les trobades i re

collir el material produit. 

4.6. Consell Consultiu d/Assessoda tecnica espec!alitzada. 

L/Escala convé que es vinculi amb Associacions, Escoles i pro-

fesaionals de reconegut preatig!, per tal que col.labor!n en el se 

guiment crític del projecte. 

Convocara l~a trobades el Coordinador General que tindra cura que 

la' seva periodicitat s'ajusti a les necessitats de les diferents Sec 

ciona de l'Escola. 

,.Aquesta vinculació s/ha d'entendre com una relació recíproca i -

ha d' incloure' ia tramesa d' informació i experiencies. 

InicialmElnt es compta amb les Assoc"iacions franceses: CEMEA, CREAr, 

ANNEJI. 



.... '. 

4.7. CoordinaQ.or General. 

El nomenament de Coordinador General, correspón a la Junta Rectora 

de la 'qual és membre. 

El carrec tindra una dqrada de do.s anys, podent esaer reelegida la 

persona ,que et de ten ti. 

, 
La seva funció qasiea es de coordinar els membres de la Comissió -

,E~ecutiva:. 

Seran :res;ponsabili tata ,di rectes : 

al Portar. ,el control de despeses i ingressos. 

b) Supervisar el bon funcloname'nt quotidia de llEscola i del Centre -

d' Estudis:, la direcció deIs ,quals delega en els Directors corres-

ponents, sense que a~xo l'e~imeixi d'aquesta responsabilitat. 

e) Coiwoca:"el Consel! Consultiu de Representació Social i als Asses

sors Tecnics, a proposta de ,la Direcció de l' Escola. de la del -

Centre d'Estudis o per iniciativa propia. 

d) Mantenir els contactes insti,tucionals que el funeionament de lesl 

,diferente seccions requeréixin. 

e) Responsabilitat de la dotació dI infraestructura i control de l'in 

ventari. 

4.8. Direcció E"scola 

:el nomenament del Director. de l" Escola eorrespondra a la Junta Ree 

tora, q~e :ho:fara d~entre els comporiemts d'una terna elegida pel 

ciaustre 'Pedagogie, la composlció del'qual s'espeeifica més endavant. 

El earrec de Director de l!Escola tindra una durada de dos anys, 

podent és~er reelegida la persona que el detenti. 

El Director de l'Eseola fOrmara part de la Junta Rectora i per tant, 

de la se va Comissió Executiva. 
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a) La coordinació de tates les tasques de l'Equip de Formació 8as~ca. 

b) La supervisió amb els professors corresponents, deIs programes i I 

continguts' de cad~ materia. 

c) Vetllar 'pel bon funcionament quotidia de tates les tasques propias 

~:l'e l' Eql;lip' de Formació 8asi,ca. 

,d) E'n col.iaboració amb el Centr:e d'Est"udis, coordinar i supervisar -

les tasques propies de Formació, Permanet, especialment pel que fa 

referencia als seus aspectes més.didactics i pedagogics • 
. , 

e) Convocar les reunions de Claustra ~edagogic de l'Escala, almenys/ 

una vagada al mes. 

f) .Proposar a la Junta Rectora, a. través de la Comissió Executiva, -

la contractaci6 o rescissió de contractas deIs professors da l'E

quip de Formació Basica, i en col.láboració amb el Director del -

Centre d'Estudis, ala de l'Eql.;1ip de Reciclatge. 

g) Estar disponible par tal d'acollir crítiques, suggeriments i co-

mentaris, tant de l'alumnat com del seu professorat, i en col.la

boració 'amb el Director del Centre d'Estudis, facilitar i propug

nar una analisi institucional que· permeti millorar la qualitat de 

l'Escala 1 ,del Centre d'Estudis. 

4.9. Direc,ció Gentre d' Estudis. 

El seu nomenament co~respón:dra a: la Junta Rectora que ha fara ate 

nent a les aptituds i interés dels components del Centre d'Estudis o 

del s ,seus c"ol;laboradors i assessors. 

El carréc de Director del Centre'd'Estudis no sera d'una durada in 

feriar als quatre anys, a no ser que estigui plenament justificada, a 

criteri de la Junta Rectora, una durada més breu. 



i d'acord amb e11s, podre. delegar en el 'Subdirector del Centre d'Estu 

dis l'a permanencia dins .la Comissi6 Executiva. 

Son re~ponsabilitats di rectes del Director del Centre d'Estudis: 

a) L'estimulació, coordinació, supervisió i direcció tecnica de les -

tasques propies de l'Equip de Recerca i de cadascún deIs seua 

grupa. 

b) Propasar a la Junta Rectora, la creació o supressió de grupa de 

tréball "i investigació sobre aspectes especifics. 

e) Vetllar pel bon funcionament'quotidia dels grups de treball i in-

vestigació d"e l'~quip de Recerca, tasca que pOdre. delegar en el 

Subdirector. 

d) En col'.laboraci6 amb el Director de l'Escola, establir els crite--, 
ris, coor,dinar i supervisar 'l'Equ;p de practiques, especialment 

.'p~l que 'ra als seue aspec1:;es de c"riteris generals i organitzatius. 

"TaSca qu~ ,pddra delegar en el Subdirector. 

e:) 'Aportar ~es elabor,acions a partir de les recerques 50ci010g1-

que5 i contactes amb els professionals de l'Educació Especialitza

da, als ."cursos que es dttguin a terme per l' Equip de Reciclatges • 

. en col.labo:r;ació amb el Director de l'Escola. 

f) Vetllar per tal de que es vagi'formant un banc de dades sobre el -

món deIs Educadors Especialitzats de les Comarques Gironines. 

g) Estimular a l'Equip de Recerca i als professionals relacionats amb 

l'Educació Especialitzada,'a publicar treballs, estudis i investi

gacions'd 1 interés col.lectiu. 

h) Es'tar disponible par tal ~ I acollir suggeriments d' investigECions o 

treballs o sol.licituds d'informació provinents del Claustre Peda

gagic, de l'"alurnnat o de qualsevoi altra.persona O Entitat de"la -

Instituci6 ó vinculada a ella. 
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i) Coordinar, en col.laboració amb el Claustre Pedagogic, la dir,ec

ció de t'esines de fi d' estudis i de treballs esped.fics dels a-

lumnes de l'Escola, en els seus aspectes de recerca i d'investi 

gació. 

j) Qoordinar el Centre d'Est"udia amb altres inatitucions similara de 

les .comarques gironines Q de fora d'elles. 

k) ·Facili tar ~ propugnar, ·en cC?ordinació amb la Direcci6 de l' Esco

la, una analisi institucional qu.e permeti I'nillorar la qualitat -

de l'Escola i del Centre ·d'Estudis. 

4.10. Claustre Pedagogic. , 

·Constituiran el Claustra Pedagogic: 

. 'El Dir.ector de l' Escola. 

Tota ela professors de l'Escola. 
, 

El Director del Centre d'Estudis O,per delegació,el Subdirector .. 

La Secretaria. 

El Responsable de la Formació Permanent. 

El Claustre Pedagogic es reunira una vegada al mes, de manera or

dinaria, convocat pel Director de l'Escola. previ "ordre del dia" . 

. De manera extraordinaria, quan el Director de l'Escola o almenys

tres'· deIs membres del Claustré ho considerin· imprescindible. 

Tats ela a~us membrea tindran ve~ i voto 

Son responsabilítats di rectes del Claustre Pedagogic: 

a) Elaborar el projecte pedagogic, ·pla d'actuació anual. . . . 

b,) Elabar~ ela calendaris esoolara,. ·horaris i totes les normes de 

------ ---- ----------

. , 

"funcioname¡;¡.t intern de l'Escola, ·que permetin un desenvolupament -

óptimo de les saves tasques, p.er·a llaprovació posterior de la Jun

ta Re.ctora. 
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e) 'Els eontinguts de. les materies, espedalment pel que fa referem

~ia als mínims que puguiri afectar a al tres materies o a les prac

,tiques. 

'd) ·Ll aval ul3.ció de la formaci'ó deIs alumnas i la seva promoció de 

curso 

e)· L'avaluac'i6 de les actituds personal a deIs alumnes, enfront deIs 

processoa d'aprenentatgej de la convivencia i de les practiques, 

decidint les orientacions que aquestes actituds facin aconsella~ 

bles. 

f) Elaborar el perfil actitudinal i els nivells mínima de tecniques 

i concép'tuali tzacions que caldria tenir assumi ts al final de la 

Fo.rmació B~sica, de cara a una avaluació objectiva de la mateixa. 

g) Coordinar. les funcions d'orientació i tutoria deIs alumnes. 

h). Suggerlr a. :la Dlrecció, l' equipament didactic oportú., 

i) La possipilitat diorganitzar-se en grups, per agilitzar tasques -

co~creteB, ja sigui par bloca de materies afins, per cursos, etc • 
. , . 
pl"ocurartt que qued"i ben coordinada la tasca del Claustre, tant -

hórit:z;on~al~ent (a: nivell' de curs") , com verticalment (assignatures 

que es recolzen o preparen les d'altres cursos). 

j), Elaborar. els cri taris dI admissió de.l alumnat, per a ser ratificats 

per la J\.U1ta. 

k) Elegir. d'entre als seus components, un cap d'estudis que coordini 

tates aquestes tasques. 



4.11. La 'reGerea: Centre d'Estudis de, lf~scoJ.a Q't!.UW":<:$.Ul,Il<> "'''''''c" ... '''" ...... v __ ~~. 

4 .11.-1. De'f.inició i. funeions: 

Veiem la' necessitat del Centre'd'Estudis básieament com un Orga

nisme que es propasa: 

* Exercir des de la mateixa Escala d'Educadors Especialitzats, una 

funció crítica d1analisi constant dela processoa i dinarniques in 

ternes que es van generant en el sí de la Institució. 

* Qpgauitzar un hano'de gadea, indispensable i per ara inexistent, 

que permet~ teoritzar sobre ,la formació i professi6. 

* Fer de po~t, en quan a Centre d'Investigació, entre l'Escola i -, 
al tres departaments Universitaris. 

* Recollir ,<¡1emandes, ofedr, proj.ectes, ,:"stimular iniciatives de ca

ra a con,iHxer millar, mitjanqant: investi~acians concretes, la nos 

tr,a reali tat comarcal. 

* Oferir ,~n servei de Public~cions~' l'eina pFincipal del qual seria 

una revista periódica amb les següeots finali tata: 

" fer de pont entre e1's pro,fess~onals i l' Escala. 

oferir un mitja de cornunicació tan als professionals com a l'Es

cola, ,en~re ells i els eol.lectius interessats en el campo 

,'o vehicle de formació permanente 

estimular als professionals' a deixar raports escrits de la seva 

tasca. 

* De manera inmediata, camen9ar a treballar en la confecció d'una -

E29"e~ta ClJ1e e:ns permeti coneixer les dades esencials del col. lec 

tiu "Educadors Especialitzats" pel que fa a les seves expectatives 

de rectclatge i qondicions' de treball, i la confecció del 0 2 O de 

la revista. 

4.il.2. Vinculacion~. 

Cons~derem que el Centre d'Estudis tot .i ser estretament vinculat 

a l!Escola d'Educadors Especialitzats, al mate ix temps ha de dispo--. , 



pe'rspectiva sobre la mateixa. 

La vinculació amb el Consell Consultiu cal que sigui molt estr~ 

ta, de tal manera que podria ser el vehicle de les propostes, sugg~ 

riments o critiques que raci el Consell a l'Escola, estudiant-les, 

madurant-les i donant-els-hi forma viable. Atenció especial en a--, ' 

qu,est tarreny a les Institu<:,ions franceses. Cal incorporar,quan 

convingui, algún deIs seus rnembres al Centre d'Estudis per viabi-

litzar p::eguntes o projectes que sorgeixin. 

També ha~ria de ser el pont entre l'Escola d'Educadors Especia

Útzats ,i 'els diferents Departam~hts Universitaria pel que fa a in 

vestigacions, participació de l'alumnat én projectes, fans documen 

t~l, centre de dades ••• 

En la: mesura de, les sevas possibilitats, caldria que fos mo1t -

r~cept'iu a l' acolliment de projeQtes dI investigació o treballs mol t 

,e'specifics de col.lectius i proféssiqnals diversos pero vinculats 

al, treball social. 

4'.11.3. Estructura funcional. 

Pensem que cal un m!nim de persones que facin possible la con ti

nui tat del Centre d' Estudis i 'que en possibili tin el seu funciona-

ment pe! que fa a tres aspectes clau: 

Direcci6-ooo~dina9i6 

• Fons documental 

Publicacions. 

La Secretaría del Centre, d'&studis sera la mateixa de l'Escola. 

Cal es·tudiar la poasibili tat o cbnven1Emcia de que la direcció

coordinació es comparteixl per dues persones: 
, 

a) Persona mol t qualificada en e.l; camp de la investigaci6 en tre--

ball social que supervisa i d'irigeix projectes de treball i 

assum~,iX: la direcci6 del Centre dlEstudis. 



b) Executiu que nO neccesariament ha d'estar molt qualificat en tec

niques d'investigació en treball social, pero que duu a la pract~ 

ca la coordinació de les tasques. (Gerent, Vice-director). 

4.11.4. Financiactó 

Considerem que com a area de l'Esco1a d'E~ucadors Especialitzats, 

hai.lria de beneficiar-se pel que fa f,Ü seu funcionarnent quotidia i a 

la seva' estructura basiea, de l'Associació de l'Escola d' Educadors 

Especiali~za~s. 

Podria estudiar-se que un -percentatge, si bé simbólic, (10%) , deIs 

ingressos ;de ,1' Associació 1. de 1 tEscola, es destinin sempre al Cen-

tre ,d'Est4dis. 

D' al tra: banda, les inves,tigaoions concretes o encarrecs que es 

puguin dur a :terme, haurien dé ser autofinan9ades mitjan9ant subven

cions esp~c!fiques. 

4.12. Formació pe'rmanent. 

t.a formació permanen,t és l·'ofer·ta d'una actualització permanent de 

l'Educador Espeeialitzat i al tres professions, que ja han rebut una -

formació bas;i.ca o tenen una experiencia prof'essional en aquest campo 

També s'ha de contemplar la farmació 'permanent que es realitza a par

tir del proP'~ intercanvi i elaboració 'conjunta de professionals que 

s'organitzen:coin a aeminari o grup de trebal!. 

L"acció d~ l?l formació permanent, .a1, ser moTt més amplia, pot en

rocar-~e de mol tes' maneres i amb s,intonia amb la reali tat social t de

mande.s con'crete~ o problemati~ues que, justifiquin una certa orienta-

ció, desde d¿-ferents perspective.s metodologiques: 

.reflexi6 coniunta de diferents professionals sobre la seva practica. 

actualització de naus coneixements o experiencies. 
~ . 

reflexió i analisi sobre la dinamica social i les seves necessitats . 
en un camp concreto 



4.12.1. Altres formacions, 

En aquest camp voldriem estructurar una serie de formacions orien 

tades en dues direccions: 

a) Fermació especialitzada per araea o serveis concrets 

b) Farmacia ocupacional per treba1ls concrets. 

,La form8; organitzativa d',aquestr;rs formacions, estara supeditada -

ala .object~us,que es pretenguin en pada cas, pero principa1ment 8'0-

rientaran- C9m: 

Cursos de_ durada anual • 

. ,'estades 

" curseta d~ curta durada 
, 

cqpferencies, debats .• 

seminaris o grups de treball 

~.- LA FORMACIO; LiEscola d'Educadors Especialitzats de les Comarques Giro-

ninea. 

L'Esco1a d'Edu.cadors Especialitzats ,és l'objectiu basic de l'Associa 

ció, com a resultat del procés realitzat per Vequip promotor. 

Com a primer 'pas es pretén o'fe~ir uris _cursos de formació pels Educa

dors Especiali tza.'ts, segons els ·.segUe~ts elements: 

5.1. Marc p.~ refer.:enc,ia de l.a formació, 

La formació es, realitza en un mare on s'interrelacionen diferents 

fund .. óns, rel'acions i responsabilitats. Per tal que l'Escola esdevin-

gui ,un' cós so.cial viu que permet1 l' aprot'undiment de tates les seves -

propias' possi,b~litats, ha de fac.l,.litar l'establiment d"una xarxa de 

comun~cació entre els grups"que.constitueixen la globalitat del proje~ 

te: 

• 

-----------~~---~~-~----------



* L'~ssociació (Entitat legal) 

* L'Equip de Formadora 

* Els alumnes 

* El Centre d'Estudis 

'JI' Les 'Entitats que donen ocupació'1 ón fan practiques als Educadors. 

* Consell Conaultiu R.S. 

En aquest ~entit voldríem precissar les funcions que cada un d'a-

quests grups ha d'asaumir. ala seus deures i drets, els canals d'in

formació, ,ei~ mitjans organitza~ius que la institució possibilita 

per l."intercanvi, 1 r elaboració 1" l~ regulació conjunta. 

5.2. Organitzaoió de l'Escola. 

Er:- una pri,mera fase ~sta. constituida per: 

* Equlp de Di~ecció: Grup que prepara el prejecte de l'Escela i coor 

dina 'el funciqnament en tetE; e:1s seus ,a!,!pectes. 

* Equip de FQrmadors: Conjunt de persones que participen a 1'Escola -

'en quali tat de Formadors. 

* Assessors: Petsones o Grups que assessoren i supervisen aspectes 

concrets de 1'Escola. 

W Sec;retaría;; Persones :que es fan carrec deIs treballs de l' adminis-

tració de 1'Eacola. 

L'activitat' de l'Escola es reali~z8!a en un triple ambit: 

l. Formació'basica: Curs d'Educadors Especialitzats (3 anya). 

2. Formació permanent: Sessions de formac!ó permanent per educadora i 

altres prof'essiona1s del Treball Social. 

3. ,Altres formaoions o especialitats. 



La formac!ó és el proces d'aprenentatge, elaboració de la propia -

practica', el contacte amb informacions i experHmcies que permeti als 

alumnes aconseguir un nivell de coneixements, capacitat d'analisi i au 

tovaloraci6 de les seves propies capacita.ts, en una funció concreta. 

Inicialment es pretén oferir,una formació basica de 1 I Educador Es

pecialitzat, de'gut a la propia historia de ltEntitat i a le~ necessi

~ats reala del nostre entorno 

Aquesta formació es fa en relació a un 'grup que realitza un procés 

conjunt i en, relació a unes arees tematiques que s I han de conelixer. 

La practica educativa (treballant o en períodes ·de practiques reals)

esdevé f.mpresc,indible. . . . 

La 'formació :basica també ha de permetre .1' adquisició de coneixe--. '. 
ments.que faci1itin l'analisi de la practica i el debat amb al tres -
'.' ' 

disciplines qU~'en la realitat es trabaran formant equip i que, per/ 

les 'séves característiques, s'hi puguin contemplar temes comuns. 

, 
La formac!ó de'l'Educador Especialitzat s'organitzara en dues grans 

areea metodologiques que juntes completaran el curriculum exigit a 

l'alumne. 

Area tronc comú:. Sessions, arees tematiques i metodologiques fonamen

tades en el treball de grup, participaci6, seminari 

i reflexió conjunta'del procés de formació. 

Area moduls tematics: Sessions centrades en l'aprofundiment d'una te

matica o tecnica 'concreta. 'que permeti una e1a

boració plu~idisciplinar. Aquest ambit permetra 

una relació am~ l,es accions de formació perma-

nent. 

L ',Ar-e:a del tronc comú sera obligator;ia a tets els alumnes I que hau

,ran de' ter al :).lai"g de tres cursos. 



Completara ~questa formació, l'area de moduls tematics, que cons

titueixen diferents credits (optatius i obligatoris) a realitzar con 

juntament amb altres professionals, 

Par tant,· el curriculurn :formatiu cOI"l,stara. del tronc ccmú de cada 

curs, més un nombre determinat de credits formatius i la realitza-

ci6 de diferente practiques educatives dins del camp de l'Educador 

Especiali t:.:$.t. : 

6" - CRITERIS DE, FINANCIAC~O • 

L'Escola d'~ducadors Especialitzats, realitzara les seves activ~ 

tats'a par~ir deIs recursos economias que pugui generar l'Associa

ció per 'mitj~ deIs' s.eus sccis 1, principalment, per les aportacions 

econ~miques que faran ela alumnas en concepte de matricula i dretsl 

de formaci6. 

Aquestes quantitats es preveuen insuficients per el mínim fun-

cion~ent de l'Escola, que reunira á diferants subvencions provi-

nants de lea Institucions (Gener.alitat, Diputaci6), els Ajuntaments 

i les Enti~ats que el seu personal ~ebi. una f?rmació i al tres que I 

es puguin t~b~e per altres motiu$ (INEM - Plans d'ocupació), proje~ 

tes, de formació específics •.•. 

• 
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DESPESES 

1-- Personal . . 2.450.000'-. . 
2.- Infraestructura 

780.000'-

3.- Material fungible . . ' . 350.000'-

4.- Centre d'Estudis 
550.000'-

5.- M~ge'de maniobra 
205.000'-

Total Despeses 4.335.000'-

=:=====~============================== 

INGRES,SOS 

1. - Matr~cules .. . . . '. . 
2. _ Subvencions: Pr~ vade's 

públiques 

. . . . 
600.000 

800.000 

Total 'Ingres6os . . . 

-----~ --_ ..•.. -

1.200.000"-

1.400.000'-

2.600.000'-


