
 
 
Curs 
Educadores i educadors socials als 
centres escolars: oportunitats 
educatives 

 
 
  Tipus 

Online 

 Dates 

Del 26 de gener al 2 de març 

 Activitat gratuïta 

Inscripció oberta 

 

Inscripció 

 

Presentació  
 
La incorporació d’educadores i educadors socials a escoles i instituts per part del Departament 

d’Educació s’ha fet efectiva aquest curs escolar amb provisió de 75 llocs de treball.  

Si bé aquesta figura ja estava incorporada en diferents centres educatius contractada per 

administracions o entitats diverses, és la primera vegada que s’incorpora  als centres escolars amb 

especificació de funcions com educadora o educador social per part del Departament d’Educació.  

Per acompanyar les  educadores i educadors socials així com a qualsevol membre de la comunitat 

educativa on aquesta figura s’incorpori, es proposa una formació que, basada en la informació, la 

reflexió i l’intercanvi, abordi  el context escolar com a àmbit de treball educatiu així com les 

competències a desenvolupar, funcions a exercir o responsabilitats a adquirir per l’educadora o 

l’educador social en treball col.laboratiu  i consensuat amb els membres de la comunitat educativa. 

https://forms.gle/NKzQyc2XgPeoCHUv8
https://forms.gle/NKzQyc2XgPeoCHUv8


És per tot això que dins del marc de la col·laboració entre el Centre d’Innovació i Formació en 
Educació (CIFE), el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) i la Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) oferim aquesta proposta formativa a 
totes les educadores i educadors socials que hi tinguin interès. 
 
 
 

Objectius 

 Acompanyar en la seva formació a  educadores i educadors socials que s’han 
d’incorporar a escoles i instituts aquest curs acadèmic. 

 Donar informació i establir diàleg sobre l’àmbit escolar de primària i secundària en 
relació a les seves finalitats, estructura, funcionament i agents que en formen part. 

 Establir diàleg i reflexió sobre les realitats en les quals es troba l’educadora i educador 
social en els centres educatius així com les funcions i responsabilitats que pot 
desenvolupar a partir de les seves competències professionals. 
 

 
 

Continguts 
 
 Exposició i col·loqui sobre 3 experiències educatives d’educadores i educadors socials. 

 Estructura, organització i funcionament dels centres educatius de primària i secundària: 

legislació, currículum, finalitats i funcions del centre educatiu, agents que els conformen 

(comunitat escolar, agents externs, agents territorials). 

 Funcions i responsabilitats de l’educadora i educador social. 

 El treball en equip per dur a terme les seves funcions (ED, professionals del centre, professionals 
de l’àmbit social del centre, professionals externs del centre). 
 

 

 
Metodologia 
 
Es combinaran metodologies expositives amb plantejament de casos i situacions, debats i reflexions 

col·lectives, aplicació de coneixements, presentació de propostes per part de les assistents... 

 

 

Formadores i formadors 
 
Elisabeth Arpal. Educadora social. Membre del col·lectiu Educació social i escola del CEESC 
Josep Castillo. Professor de secundària. Professor del Departament de Pedagogia de la UVIC-UCC. 
Rosa Guitart. Membre del col·lectiu Educació social i escola del CEESC. del Departament de 
Pedagogia de la UVIC-UCC  

 
 



Destinat a 
 

 Educadores i educadors socials que s’han incorporat a escoles i instituts aquest curs.  

 Professionals d’escoles i instituts on treballin educadores o educadors socials. 

 Educadores i educadors socials que estiguin interessats en la temàtica. 

 

Informació general 

Durada: 20 hores (18 hores online + 2 hores de treball personal) 

Dates de les sessions sincròniques: 6 sessions de formació online de 3 hores  

Dimarts, 26 de gener de 2021 

Dimarts, 2 de febrer de 2021 

Dimarts, 9 de febrer de 2021 

Dimarts, 16 de febrer de 2021 

Dimarts, 23 de febrer de 2021 

Dimarts, 2 de març de 2021 

 

Horari sessions sincròniques: dimarts de 17:30h a 20:30h 

Idioma: Català 
 

Certificació 

 Certificat d'aprofitament (assistència a un mínim del 80% de les hores sincròniques i avaluació 
positiva de les tasques en relació amb l’aprofitament). 

 Activitat reconeguda com a curs d’extensió universitària a través del Centre d’Innovació i 
Formació (CIFE) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. 
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