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LA CAMPANYA
Campanya impulsada pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya per la plena
incorporació de la figura de l'educador social als centres educatius.

OBJECTIU
Fer pressió al Govern perquè faci efectiva la incorporació de la figura de l'educador social a
l'escola. I, a banda, donar a conèixer la feina que pot desenvolupar aquesta figura dins l’àmbit
de l’educació formal.

UNA MICA D’HISTÒRIA
Fins ara el Govern, a través del Departament d'Educació, amb el Conseller Josep Bargalló al
capdavant, han ignorat sis anys de reivindicació que s’ha dut a terme des del CEESC.
● El Col·lectiu d’Educació Social i Escola del CEESC treballa des de 2014, en col·laboració
amb altres entitats per aquesta incorporació.
● El 17 de desembre de 2018 el Parlament de Catalunya va instar al Govern a
“Incorporar, dins dels equips docents dels centres de primària i secundària públics i
concertats de Catalunya, un educador social que realitzi les tasques d’acompanyament
als infants i adolescents, vetlli pel compliment dels protocols d’abús sexual o
assetjament escolar i esdevingui un referent clar per als serveis socials comunitaris dins
de l’escola”.
● El febrer de 2019 es llença el Manifest per a la incorporació de la figura de l’educadora
i l’educador social als centres escolars, que compta a dia d’avui amb amb 3.531
suports.
● El març de 2020, la COVID-19 posa de manifest, més que mai, la funció social de
l'escola, la necessitat de que l'escola sigui equitativa i per a tothom així com la
corresponsabilitat a establir entre escola, familia, comunitat i territori. Cal fer una
aposta decidida per l’acció socioeducativa i comunitària dels centres educatius. Per
aquest motiu, el sistema educatiu de Catalunya ha de contemplar la necessitat
d’incorporar altres figures professionals que, junt amb els equips docents i els equips
d'assessorament i orientació psicopedagògic, impulsin un treball en el si dels centres,
que impliqui, entre altres coses, l’abordatge sistèmic de la complexitat, l’establiment
de xarxes comunitàries, l’atenció a les desigualtats, la promoció de l’equitat educativa i
la inclusió social, així com l’acompanyament socioeducatiu a infants i famílies a fi de
compensar les situacions de major vulnerabilitat.
● El 18 de juny de 2020 el Parlament va aprovar dues mocions on es demana la
incorporació de la figura de l’educador/a social als centres educatius de primària i
secundària per al curs 2020-2021.

● El 14 de juliol el Departament d’Educació va anunciar les directives pel curs escolar
2020-21, hem comprovat que, d’un total de 8.258 contractacions, d'entre les quals
1.960 són per desenvolupar el Pla de xoc contra les desigualtats, només 75 seran per a
educadors/ores socials en centres d’alta complexitat.
+

Llistat de notícies del CEESC relacionades amb la incorporació de la figura de l'educador
i l'educadora social a l'escola.

L’ EDUCACIÓ SOCIAL A L’ESCOLA L’ESTAT ESPANYOL
Els educadors socials estan regulats dins dels centres educatius a les comunitats
d’Extremadura, Andalusia i Castella-la Manxa.
A Cantabria, Galicia, Madrid i Canàries els trobem contractats per empreses del tercer sector o
associacions de mares i pares.
A Catalunya, fins ara, la figura de l’educador/a social s’ha introduït a les escoles de manera
molt puntual. Són casos que es donen gràcies, sobretot, a administracions locals i
ajuntaments, que han apostat per aquesta figura, però, també, gràcies a les AMPA i AFA. En el
cas de Barcelona, per exemple, hi un projecte de l'Ajuntament que ja que ha incorporat a
educadors socials en algunes escoles, amb bons resultats.
Sobre la situació dels educadors socials al sistema educatiu català: Informe: "Acció social i
educativa en contextos escolars. Situació actual dels educadors socials i els tècnics d'integració
social en el sistema educatiu de Catalunya"(UOC, març 2019).

COL·LECTIU PROFESSIONAL EDUCACIÓ SOCIAL I ESCOLA DEL CEESC
Format per professionals de l’educació social.
Data creació, juny 2014.
Durant aquest anys s’han dut a terme diferents tasques entre les que destaquen:
● Recerca de centres docents amb presència d’educadors i educadores socials, per tal de
visibilitzar, compartir i reflexionar al voltant d’aquestes experiències;
● Treball conjunt amb altres entitats com la Fundació Jaume Bofill o la Federació de
moviments de renovació pedagògica de Catalunya i es col·labora amb la Universitat
Oberta de Catalunya entorn de la situació dels educadors i educadores socials a les
escoles de primària i secundària de Catalunya, tant pel que fa als seus aspectes més
quantitatius, com pel que fa a la seva dimensió més qualitativa i valorativa.
● S’ha consolidat un primer espai de diàleg mitjançant un Grup de treball
Interuniversitari.
● Jornada “L’equip educatiu més enllà del docent: l’Educació social a l’escola" celebrada
el 6 de juliol de 2017 a l’espai Francesca Bonnemaison de Barcelona (més informació
).
● Jornada “L'Educació Social a l'Escola", celebrada el passat 11 de maig a l’Espai Jove La
Fontana de Barcelona (
més informació).

Més informació sobre el col·lectiu: Dossier del Col·lectiu Professional de l'Educació Social a
l'Escola del CEESC(CEESC, octubre 2018)

Per a més informació podeu contactar amb:
Maria Figueras T. 617 143 509 comunicacio@ceesc.cat
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