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Celebrem i construïm professió 2020
DIA I HORA: 30 de setembre de 2020 de 17.00 a 18.30h.
ESPAI: Canal Youtube del CEESC.
PARTICIPANTS: Alexia Planas, Esther Pujol (UOC); Judit Ballestero, Laia Morena (URL); Xavier Liébana
(UAB); Tatiana Altimira, Claudia Pratdesaba (UB); Bàrbara Campos, Júlia Serra (UdG); Saray Girona, Noèlia
Díaz (URV); Montserrat Matas, Marc Rossell (UdL); Rita Bacardit (UVic), excusa presència).
CONDUEIX L’ACTIVITAT: Pep Guasch (equip CEESC)
RELATORA: María Vázquez

La sisena edició del Celebrem i construïm professió va tenir lloc el 30 de setembre de 2020, dins del marc
de les activitats del Dia Internacional de l'Educació Social. L’edició d’enguany es va haver de celebrar en
format virtual a causa de la pandèmia.
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L’objectiu d’aquesta jornada és conèixer, reconèixer i donar veu a l’alumnat amb millor expedient acadèmic
i també a l’alumnat amb els Treballs de Fi de Grau d’Educació Social amb la nota més alta de Catalunya del
curs passat.
Cada estudiant va tenir quatre minuts per resumir el contingut del seu TFG i, en el cas de tenir millor
expedient, se’ls va demanar de respondre la pregunta que va ser el lema del #DiaES 2020: Creieu que
l’Educació Social és essencial? Per què? Ho és tota? L’Educació Social és revaloritzarà després d'aquesta
crisi (COVID)… o no?
Aquesta és una activitat en col·laboració amb totes les universitats catalanes. El CEESC premia a tots els
estudiants amb la col·legiació gratuïta durant un any.

IDEES CLAU:
reflexions, qualitat, professionalitat, revalorització, reconeixement, investigació

CITES D’ALGUNS ESTUDIANTS:


“Seria positiu que ens enfrontem a lògiques que ens venen de dalt i que nosaltres podríem
combatre per millorat com a societat. Traçar ponts per donar espais on l’autogestió sigui la
base; intentar que el conflicte social sigui latent i sigui una oportunitat per canviar les
coses”. - Xavier Liébana.



“Som professionals imprescindibles i això queda palès en la situació actual. El sistema
econòmic està pensat per perpetrar les desigualtats, la nostra professió lluita per
aconseguir una societat més igualitària” - Laia Domènech.



“L’educació social és una garantia de transformació que ha de ser conscientment
direccionada, sota uns principis del codi deontològic, cal dignificar la nostra professió. Amb
aquesta situació present s’ha fet més palpable la necessitat i importància de la nostra
professió. També hem après de la capacitat de reinventar i capacitat de resiliència, gràcies
a l’educació social” - Esther Pujol.
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MILLORS EXPEDIENTS I TREBALLS DE FI DE GRAU DEL CURS 2019/2020
Universitat Oberta de Catalunya
Millor TFG: Alèxia Planas Corominas. L'acollida de les persones immigrants en un entorn rural. Una
aproximació socioeducativa.
Millor expedient: Esther Pujol Villarroya.

Universitat Ramon Llull
Millor TFG: Judit Ballestero Moral. Visió de gènere al sistema penitenciari espanyol.
Millor expedient: Laia Moreno Doménech.

Universitat Autònoma de Barcelona
Millor expedient i TFG: Xavier Liébana López

Universitat de Barcelona
Millor TFG: Tatiana Altimira Amaya. La dona gitana. Transició entre dues cultures.
Millor TFG: Clàudia Pratdesaba Gallardo. El fracàs escolar.

Universitat de Girona
Millor TFG: Bàrbara Campos Bermejo. Cap MENA de problema!
Millor TFG: Júlia Serra Darnaculleta. Disseny d’un centre residencial per a persones amb demència a partir
de la Teoria de l’Envelliment Actiu.

Universitat Rovira i Virgili
Millor expedient i millor TFG: Saray Girona Justiniano.
Millor TFG: Noelia Díaz. Educación Social, construyendo puentes: Conocimiento de las necesidades y
recursos para las famílies con ninos y niñas con TEA.

Universitat de Lleida
Millor TFG: Montserrat Matas Llivina. Fer-se gran amb el VIH (proposta de projecte El Club del
SuperVIHvent).
Millor TFG: Marc Rossell Pelfort. Projecte Cooperactors. El teatre legislatiu com a recurs participatiu en
l’àmbit de la salut mental.
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Universitat de Vic
Millor expedient i millor TFG: Rita Bacardit. Apendre del Carrer, etnografia per a una pedagogia de carrer.

REFLEXIONS DELS PARTICIPANTS:
Tots els participants responen de forma clara i contundent que entenen l'Educació Social com una professió
essencial que va més enllà, ja que engloba a tota la societat i des de la qual es pot educar a tots els
col·lectius i famílies. Els nostres governs han de crear més espais i contextos on exercir la nostra tasca, ja
que és primordial. Els serveis bàsics no es poden reduir, la situació arran de la Covid ha posat el problema
sobre la taula. Ara, més que mai, tenim la oportunitat per reivindicar eines, recursos i infraestructura a
nivell macro, és a dir, atorgada pels governs, que han de reconèixer la nostra tasca, bàsica i fonamental dins
la nostra societat.
Estem davant d’un punt d’inflexió per tal de donar més prestigi i visibilitzar a la nostra professió, fet que
hem d’aprofitar per reclamar més atenció, reconeixement, consideració; així com una delimitació més clara
i ferma del nostre abast, del nostre camp d’actuació, per reduir l’intrusisme i alhora proporcionar-nos més
terreny on exercir la nostra tasca de forma més real i present.
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CONCLUSIONS
L’educació social continua estant invisibilitzada. És necessari dignificar la nostra professió com a activitat
bàsica i primordial dins la nostra societat. Fer més conscient que som els promulgadors de la construcció
d’una societat amb més oportunitats i, per tant, més rica. Som actors clau com a agents de canvi. Hem de
lluitar per donar més importància al fet de plantejar-nos quina és la societat que volem i, per tant, orientar
el focus en la nostra professió com a peça essencial dins d’aquesta construcció d’una evolució social.
Encara hi ha molts espais on la figura de l’educador social és clau però no està del tot reconeguda, tals
com l’educació, la sanitat, la mediació. Hem de fer valer la nostra disciplina com a element bàsic i
fonamental.

EL VÍDEO SENCER...


Al canal de Youtube del CEESC: https://www.youtube.com/watch?v=qrbTxmd3hDU

PER SABER-NE MÉS...


Per a més informació sobre els participants del Construïm i Celebrem Professió i dels seus TFG:
https://ceesc.cat/agenda/agenda-2/diaes/celebrem-professio-2020
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