
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acció socioeducativa  

en el marc dels Serveis Socials Bàsics  

de l’Ajuntament de Barcelona 

 

DOCUMENT DE TREBALL   
 

 

 

 

Novembre de 2010 

 

 

 

Direcció Tècnica d’Acció Social 
 

 

 

 

 



L’acció socioeducativa en el marc dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona 

(Document de treball) 
 

 

 

Direcció Tècnica d’Acció Social.  

Ajuntament de Barcelona 

1 

 

Índex 

 

INTRODUCCIÓ. JUSTIFICACIÓ I ANTECEDENTS .................................................................................................................... 3 

PRIMERA PART ................................................................................................................................................................... 5 

MARCS DE REFERÈNCIA EN L’ORIENTACIÓ DE L’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA .......................................................................... 5 

1. MARC NORMATIU I PROGRAMÀTIC REGULADOR DE L’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA ........................................................... 5 

1.1. LA LLEI 12/2007, D’11 D’OCTUBRE, DE SERVEIS SOCIALS DE CATALUNYA ........................................................................................ 5 

1.2. AVANTPROJECTE DE LLEI DELS DRETS I OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA I  L'ADOLESCÈNCIA (30 DE GENER DE 2009). ................................. 6 

1.3. RELACIÓ DELS DIFERENTS PROGRAMES MUNICIPALS VIGENTS AMB INCIDÈNCIA DIRECTA SOBRE LA PRÀCTICA SOCIOEDUCATIVA .................... 7 

2. EL MODEL DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS COM A REFERENT GLOBAL EN ELS ÀMBITS TÈCNIC I ORGANITZATIU (GENER 

DE 2009). ....................................................................................................................................................................... 8 

3. SITUACIÓ ACTUAL I PUNT DE PARTIDA ........................................................................................................................... 9 

3.1. DADES MÉS RELLEVANTS DE L’INFORME D’ACTIVITAT DELS EDUCADORS/ES SOCIALS DE L’ATENCIÓ BÀSICA A BARCELONA DE L'ANY 2008 ...... 9 

3.2. DADES MÉS RELLEVANTS EXTRETES DE L’INFORME SINTÈTIC DE LA MEMÒRIA DE GESTIÓ DEL PROGRAMA D’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA "A 

PARTIR DEL CARRER" 2008 .................................................................................................................................................. 10 

4. CONTEXT SOCIAL ACTUAL DE L’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA .............................................................................................. 11 

4.1. NOVES REALITATS SOCIALS .................................................................................................................................................... 11 

4.2. NECESSITATS DE SUPORT PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL ................................................................................................................... 11 

4.3. LA NECESSITAT DEL TREBALL TRANSVERSAL COM  A RESPOSTA A LES NOVES REALITATS COMPLEXES I CANVIANTS ..................................... 12 

5. L’ATENCIÓ A LA PERSONA EN EL SISTEMA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS. PRINCIPIS FONAMENTALS I IMPLICACIONS 

DES D’UNA VESSANT SOCIOEDUCATIVA ....................................................................................................................... 12 

6. MARC CONCEPTUAL ASSOCIAT A LES NOVES NECESSITATS SOCIOEDUCATIVES I EN EL CONTEXT DELS SERVEIS 

SOCIALS BÀSICS ............................................................................................................................................................ 13 

6.1. EL CONTEXT DE MEDI OBERT. CONCEPTE. ESTRATÈGIA I METODOLOGIA ......................................................................................... 15 

6.2. EL PROCÉS SOCIOEDUCATIU: FASES QUE EL CONFIGUREN I AVALUACIÓ ........................................................................................... 17 

6.2.1. Fases del procés socioeducatiu ............................................................................................................................. 17 

6.2.2. L’avaluació socioeducativa en el procés d’atenció ................................................................................................ 19 

6.3. L’ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU COM A EINA CLAU DEL PROCÉS ............................................................................................ 19 

7. EL PERFIL DE L’EDUCADOR/A SOCIAL DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS. MAPA DE FUNCIONS I COMPETÈNCIES ................ 21 

7.1. FUNCIONS ......................................................................................................................................................................... 22 

7.2. COMPETÈNCIES .................................................................................................................................................................. 23 

SEGONA PART ................................................................................................................................................................... 24 

PROPOSTA TÈCNICA, ORGANITZATIVA I FUNCIONAL QUE REGULARÀ L’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN EL MARC DELS 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS .............................................................................................................................................. 24 

8. MODEL ORGANITZATIU DE L’ATENCIÓ ........................................................................................................................... 24 

8.1. ENTRADA DE SUBJECTES I SITUACIONS SUSCEPTIBLES D’ABORDATGE PER PART DE L’EDUCADOR/A SOCIAL. CIRCUIT D’ATENCIÓ. ................. 24 

8.2. CIRCUIT D’ATENCIÓ ENTRE ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ELS EQUIPS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (EAIA) ......................... 27 

8.3. CIRCUIT D’ATENCIÓ AMB ALTRES SERVEIS ................................................................................................................................. 28 

 

 



L’acció socioeducativa en el marc dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona 

(Document de treball) 
 

 

 

Direcció Tècnica d’Acció Social.  

Ajuntament de Barcelona 

2 

 

9. DEFINICIÓ DE LES FUNCIONS DE L’EDUCADOR/A SOCIAL EN LES DIFERENTS NIVELLS  D’ATENCIÓ ................................. 28 

9.1. ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA I FAMILIAR .................................................................................................................................. 28 

9.1.1. L’acció socioeducativa  segons el cicle vital de la persona i les noves realitats socials emergents que 

requereixen suport socioeducatiu ......................................................................................................................... 28 

9.1.2. Perfil de situacions objecte d’intervenció socioeducativa de caràcter prioritari ................................................... 31 

9.1.3. Aspectes rellevants de l’atenció individualitzada i familiar .................................................................................. 32 

9.1.4. Funcions de l’educador/a social en l’atenció individualitzada i familiar ............................................................... 33 

9.1.5. Accions específiques de l’educador/a social ......................................................................................................... 33 

9.2. ATENCIÓ GRUPAL ............................................................................................................................................................... 34 

9.2.1. Modalitats de grups en què pot intervenir l’educador/a social ............................................................................ 34 

9.2.2. Funcions de l’educadora o l’educador social en el treball grupal ......................................................................... 36 

9.2.3. Accions específiques de l’educador/a social ......................................................................................................... 37 

9.3. ATENCIÓ COMUNITÀRIA ....................................................................................................................................................... 37 

9.3.1. Funcions de l’educadora o l’educador social en el treball comunitari .................................................................. 38 

9.3.2. Accions específiques de l’educador/a social ......................................................................................................... 38 

9.4. L’ASSESSORAMENT PROFESSIONAL ......................................................................................................................................... 39 

9.5. ORIENTACIÓ PER A LA DEDICACIÓ DELS PROFESSIONALS EN ELS DIFERENTS NIVELLS D’INTERVENCIÓ ...................................................... 39 

10. EINES ASSOCIADES A LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA. ORIENTACIONS I PAUTES .................................................. 40 

10.1. DOCUMENTALS: L’INFORME SOCIOEDUCATIU ........................................................................................................................ 40 

10.2. CRITERIS PER A LA INTRODUCCIÓ INFORMÀTICA: LES EINES TECNOLÒGIQUES ................................................................................ 40 

11. L’EQUIP DE TREBALL. PARTICIPACIÓ I FUNCIONS DE L’EDUCADOR/A EN ELS DIFERENTS ESPAIS INTERNS DE 

TREBALL 42 

12. L’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA I EL TREBALL TRANSVERSAL. DISSENYAR UNA METODOLOGIA OPERATIVA I FUNCIONAL 

AMB ELS DIFERENTS ÀMBITS DE BENESTAR SOCIAL. .................................................................................................... 45 

12.1. ÀMBIT EDUCATIU. LES COMISSIONS SOCIALS VINCULADES AL PLA INTEGRAL DE L’ESCOLARITZACIÓ I  TRACTAMENT DE L’ABSENTISME 

ESCOLAR DE BARCELONA ...................................................................................................................................................... 45 

12.2. L’ARTICULACIÓ AMB LA XARXA DE SALUT A PARTIR DE LA INTERVENCIÓ DIRECTA SOBRE CASOS I  ELS PROJECTES PREVENTIUS .................. 46 

12.3. EL LLEURE SOCIOEDUCATIU I L’ARTICULACIÓ AMB ELS CSS ........................................................................................................ 46 

12.4. L’ÀMBIT DE LA FORMACIÓ OCUPACIONAL, INSERCIÓ SOCIOLABORAL ........................................................................................... 47 

12.5. LA COMPLEMENTARIETAT DE L’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN MEDI OBERT AMB ELS EQUIPS DE DETECCIÓ I ATENCIÓ DE PERSONES SENSE 

SOSTRE ............................................................................................................................................................................. 47 

12.6. PRESÈNCIA EN ALTRES ESPAIS TRANSVERSALS ......................................................................................................................... 48 

13. IDENTIFICACIÓ DE VARIABLES I INDICADORS QUE CAL TENIR EN COMPTE PER A LA DISTRIBUCIÓ EN EL TERRITORI 

DELS EDUCADORS/ES SOCIALS ..................................................................................................................................... 49 

14. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL: SUPERVISIÓ, FORMACIÓ, NOVES ESTRATÈGIES DE SOCIALITZACIÓ 

COL·LECTIVA DEL SABER I L’EXPERIÈNCIA DELS PROFESSIONALS .................................................................................. 50 

15. ALGUNES ORIENTACIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL DOCUMENT ........................... 51 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES ........................................................................................................................................ 52 

RELACIÓ DE PARTICIPANTS EN EL PROCÉS DE TREBALL ...................................................................................................... 53 

ANNEX ...................................................................................................................................................................................... 54 

L’EIX D’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA: SISTEMA I MECANISMES D’ARTICULACIÓ AMB LA DINÀMICA I PROGRAMACIÓ DEL CSS. ................................. 54 

PLA DE TREBALL D’ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA EN COMPLEMENTACIÓ .................................................................................................. 59 

VINCULACIÓ DEL SERVEI DEL PROGRAMA APC AMB LA DINÀMICA DE TREBALL DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE BARCELONA ............................ 60 



L’acció socioeducativa en el marc dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona 

(Document de treball) 
 

 

 

Direcció Tècnica d’Acció Social.  

Ajuntament de Barcelona 

3 

 

Introducció. Justificació i antecedents 

En la definició del Model de Serveis Socials Bàsics de l‘any 2009 s‘assenyala la necessitat de la revisió i actualització de l‘ 

acció socioeducativa que s‘està desenvolupant a la ciutat. 

La poca concreció i l‘escassa definició de l‘encàrrec des de fa anys (l‘última va ser l‘any 1995), ha provocat una 

interpretació diferent a cada centre de serveis socials que ha motivat una gran diversitat de pràctiques. 

Les noves realitats socials emergents, complexes i en canvi constant, els nous marcs normatius i teòrics de referència, els 

nous contextos organitzatius, tenen un gran impacte en la funció i l‘encàrrec dels professionals de l‘àmbit dels Serveis 

Socials Bàsics i, per tant, es requereix una adaptació d‘aquests al nou context.  

La intencionalitat que persegueix aquest document és aportar una definició revisada de l‘acció socioeducativa en el context 

actual dels Serveis Socials Bàsics, per poder respondre a diversos interrogants sobre com s‘entén la funció, com es 

concreta, amb quines metodologies s‘ha de treballar, quins límits té, etc. 

No es pretén en aquest document redefinir l‘acció socioeducativa, perquè considerem que ja està definida. Es tracta 

d‘adaptar-la al context actual determinat per un nou marc legislatiu, un nou Model de Serveis Socials Bàsics a l‘Ajuntament 

de Barcelona i les noves realitats socials emergents. 

Tot i així, s‘ha de dir que l‘essència del que és o hauria de ser l‘acció educativa no canvia gaire. La figura del professional 

de l‘educació social té unes funcions específiques pròpies que li permeten adaptar-se a diferents marcs i encàrrecs. 

D‘altra banda, els processos socioeducatius, per la seva complexitat i la multitud de variables que hi intervenen, no són 

sempre visibles a curt i mitjà termini. S‘ha d‘aprendre a fer-los visibles. L‘acció socioeducativa requereix un temps i la 

construcció de contextos que la facilitin i la facin viable. 

És possible que aquesta nova situació requereixi tècniques i estratègies de treball innovadores, i obligui a readaptar les 

tasques i funcions específiques als nous encàrrecs i marcs institucionals i legislatius. 

Per dur a terme aquests encàrrec, des de la Direcció Tècnica d‘Acció Social, durant el segon semestre del 2009 s‘ha definit 

el corresponent projecte que ens ha permès elaborar aquest document propositiu. 

Metodologia de treball 

Prèviament al disseny del projecte que ha orientat l‘elaboració d‘aquest document es van mantenir diferents contactes 

individuals amb professionals (educador/es socials, treballador/es socials, psicòlegs/gues) i direccions dels serveis socials 

bàsics (director/es de centres de serveis socials, directors territorials de Serveis Socials), que van ajudar a identificar les 

principals dificultats. Igualment van fer suggeriments, que al document s‘han incorporat i es formulen com a propostes i 

orientacions, en la línia d‘homogeneïtzar les pràctiques socioeducatives i establir criteris de ciutat. 

S‘han tingut en compte, com a punt de partida, els documents definitoris elaborats anteriorment per la nostra 

organització, com l‘Educador social d‘atenció primària polivalent a l‘Ajuntament de Barcelona, l‘any 1995, i l‘Acció 

socioeducativa als serveis socials d‘atenció primària de l‘Ajuntament de Barcelona, l‘any 2001, que són referents en alguns 

dels apartats. El document actual vol donar una continuïtat al treball fet anteriorment i, a la vegada, vol incorporar noves 

fonts documentals elaborades més recentment, per tal que el document resultant tingui el punt d‘actualitat que requereix 

la pràctica professional. 

Durant sis mesos es van crear diferents grups de treball amb l‘objectiu de recollir al màxim les principals dificultats, 

propostes i suggeriments. Es va donar un alt nivell d‘anàlisi i reflexió. Molts dels temes han quedat recollits com a 

elements de millora als apartats corresponents d‘aquest document; d‘altres s‘han senyalat com a temes per desenvolupar 

durant el 2010. 

D‘una banda, es va crear un grup d‘educador/es dels Serveis Socials Bàsics (deu professionals). També es va simultaniejar 

amb un grup d‘educadors/es socials del programa APC de deu professionals (a més hi van participar dos professionals més 

del Servei de Detecció i Intervenció, que formen part de la intervenció en medi obert). En un segon moment es van fer 

unes reunions conjuntes del col·lectiu d‘educadors/es socials. 

Posteriorment es va fer una sessió de treball amb un grup de professionals (van participar-hi set tècnics), que reprodueix 

la realitat dels equips interdisciplinaris: treballadors/es socials, educadors/es socials i psicòlegs/logues. L‘objectiu era 

contrastar aspectes concrets de la pràctica diària de l‘educador/a social. 

Ja en la fase final es va crear un grup de contrast amb la participació de dues directores de CSS i dos directors territorials, 

per valorar la viabilitat de la proposta. 
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Una vegada acabada aquesta fase, s‘ha demanat el contrast extern a docents de la Universitat de Barcelona i la 

Universitat Autònoma de Barcelona, i a representants del Col·legi d‘Educadores i Educadors Socials de Catalunya. Les 

seves aportacions han quedat incorporades a aquest document. 

El producte final es pot dir que és fruit de tots els participants. A la vegada és una finestra oberta per continuar treballant i 

aprofundint temes que s‘assenyalen i d‘altres que es dedueixen. 

El document resultant té dues parts clarament diferenciades: 

La primera recull els diferents marcs de referència que orienten l‘acció socioeducativa. A més, es fa un repàs del marc 

conceptual que dóna les senyes d‘identitat de la pràctica de l‘educador/a social, allò que la fa diferent de les altres 

disciplines que integren els equips bàsics d‘atenció social. 

La segona part del document fa una proposta tècnica, organitzativa i funcional que regularà l‘acció socioeducativa en el 

marc dels Serveis Socials Bàsics. 

Som coneixedors del gran repte que tenim tots plegats. La pressió assistencial i les exigències de l‘entorn són molt fortes. 

L‘acció socioeducativa que desenvolupa el col·lectiu d‘educadors/es socials de l‘Ajuntament de Barcelona pot respondre a 

aquest repte a partir de la reflexió i el treball compartit i assumit per tots els nivells de l‘organització: on som, què tenim, 

cap a on volem anar i què podem assumir. Són interrogants plantejats com a oportunitats, que requereixen, a més d‘una 

revisió dels recursos disponibles, respostes de qualitat, directrius i criteris homogenis de ciutat, per no moure‘s únicament 

en el camp de les amenaces, sinó dedicar-se a la gestió eficaç d‘aquestes i aconseguir el màxim aprofitament de les 

oportunitats del moment. 

Per concloure, al final del document s‘annexa L‘eix d‘acció socioeducatiu: sistemes i mecanismes d‘articulació amb la 

dinàmica i programació del CSS, amb la identificació dels requeriments necessaris per dur a terme l‘encaix amb el 

document marc de referència. 
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1a. part. 

Marcs de referència en l’orientació de l’acció socioeducativa  

En els últims anys estem assistint a un gran canvi dels marcs legislatius i normatius, amb clara incidència i repercussió en 

el camp dels Serveis Socials Bàsics. Per aquest motiu, es fa necessari fer un repàs d‘aquells que tenen una incidència més 

directa sobre l‘acció socioeducativa.  

1. Marc normatiu i programàtic regulador de l’acció socioeducativa 

1.1. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya 

Els serveis socials són un instrument per afavorir l'autonomia de les persones, per millorar les condicions de vida, per 

eliminar situacions d'injustícia social i per afavorir la inclusió social (preàmbul III). 

Els serveis socials s'estructuren en dos nivells: l'atenció bàsica i l'especialitzada. L'atenció bàsica, de caràcter públic i local, 

és un dispositiu potent d'informació, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual i comunitari que, 

a més d'ésser la porta d'entrada habitual al sistema de serveis socials, és l'eix vertebrador de tota la xarxa de serveis. 

Al seu article 16 ens parla dels serveis socials bàsics organitzats territorialment, que estan dotats d‘un equip 

multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia interdisciplinaris, i que a la vegada ha d‘estar integrat pel 

personal professional necessari per al compliment de llurs funcions. Aquests serveis inclouen els equips bàsics, els serveis 

d‘ajuda a domicili i de teleassistència, i els serveis socioeducatius no residencials per a infants i adolescents. 

Alhora assenyala el caràcter polivalent, comunitari i preventiu per tal de fomentar l‘autonomia de les persones perquè 

visquin dignament, tenint en compte les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els 

serveis socials bàsics han de donar respostes en l‘àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis. 

Per la incidència directa que tenen sobre l’acció socioeducativa, es ressalten les següents finalitats i objectius dels 

Serveis Socials Bàsics: 

- Prevenció de situacions de risc 

- Programes transversals i projectes comunitaris 

Article 3 

- Prevenir, atendre i promoure la inserció social  

- Afavorir la convivència social  

- Promoure la participació, la cohesió social i la resolució comunitària 

- Lluitar contra l‘estigmatització dels col·lectius desafavorits atesos pels 
serveis socials 

Article 4 

L‘article 17 fa referència a la intervenció de caire socioeducatiu. Inclou funcions com ara: 

- Detecció. 

- Informació, orientació, assessorament. 

- Diagnòstic socioeducatiu1 amb la possibilitat que sigui a petició de l‘usuari. 

- Actuacions preventives de tractament socioeducatiu2 inclouen l‘avaluació. 

- Intervenció en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors. 

- Impuls de projectes comunitaris i treball transversal afavorint la integració i la participació de les persones objecte 

d‘intervenció. 

- Prestació de serveis d’intervenció socioeducativa, no residencial per a infants i famílies. 

                                                      
1
 En l‘acció socioeducativa, el diagnòstic socioeducatiu s‘entén com l‘avaluació inicial i ha d‘incloure tant les necessitats com les 

potencialitats de les persones, els factors de risc i de protecció. 
2
 En l‘acció socioeducativa, el tractament socioeducatiu s‘entén com a acció, actuació o intervenció socioeducativa indistintament. 
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- Promoció de mesures d‘inserció social, laboral i educativa. 

- Inclusió de la coordinació amb serveis especialitzats. 

- Informació a jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials. 

La llei a l‘article 26 fa referència als criteris d‘intervenció i identifica dos aspectes clau, que tenen una clara incidència en el 

desenvolupament de la tasca i en la prestació dels serveis socials bàsics:  

1. El sistema públic de serveis socials ha d‘ajustar la seva actuació a projectes o programes individuals, convivencials, 

de grup o comunitaris, en funció de les circumstàncies concurrents, per acomplir millor l‘atenció social i la inserció. 

2. Les actuacions dels serveis socials han de garantir per a cada persona o unitat de convivència la globalitat i la 

integritat de les intervencions, i han d‘aplicar els recursos de la manera més adequada. 

Per tal d‘assolir els dos objectius anteriors, s‘ha de garantir per reglament que cada persona o unitat de convivència que 

accedeixi a la xarxa de serveis socials d‘atenció pública ha de tenir assignat un professional de referència. Les seves 

funcions són canalitzar les diverses prestacions que la persona o la unitat de convivència necessita, vetllar per la globalitat 

de les intervencions i per la coordinació entre els equips professionals de serveis socials i les altres xarxes de benestar 

social, afavorir la presa de decisions i agilitzar-les. 

La Llei, a l‘article 43, fa referència als professionals que configuren els serveis socials bàsics. Al punt 2 els identifica com 

l‘element cabdal del sistema. 

El Decret 151/2008, de 28 de juliol, pel qual s‘aprova la Cartera de Serveis Socials 2008-2009, a l‘annex 1 determina els 

Serveis Socials Bàsics com una prestació de servei. 

Els perfils professionals que integren els Serveis Socials Bàsics són: treballadors/es socials i educadors/es socials. La ràtio 

que estableix és de tres treballadors/es socials i dos educadors/es socials cada 15.000 habitants (objectiu per al 2009). 

1.2. Avantprojecte de llei dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència (30 gener 2009) 

En el marc d‘aquest text s‘entén per ―persona infant‖ tota persona menor de dotze anys, i per persona adolescent tota 

persona compresa entre els dotze i la majoria d‘edat establerta per llei. Queden incloses les persones majors d‘edat que 

hagin estat tutelades pel departament competent.  

La llei aporta dos aspectes: a) estableix els principis rectors i els drets i deures dels infants i adolescents en general, i b) 

regula la protecció dels infants i adolescents quan els mecanismes socials de prevenció no han estat suficients i s‘han 

produït situacions de risc o desemparament. 

En el quadre següent es recullen els aspectes més rellevants amb una incidència directa sobre el desenvolupament de la 

tasca de l‘educador/a social: 

Aspectes rellevants 
Article que hi fa 

referència 

 Planificació Article 21 

 Coordinació Article 22 

 Recursos i serveis Article 23 

 Actuacions de les administracions públiques Article 24 

 Taules territorials d‘infància Article 26 

 Responsabilitat en la criança i la formació Article 37 

 Dret a la prevenció i promoció de la salut Article 44 

 D‘escolarització, absentisme i abandó escolar Article 51 

 Educació en el lleure Article 57 

 Prevenció del risc social Article 77 

 Competències de les intervencions socials preventives Article 80 
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1.3. Relació dels diferents programes municipals vigents amb incidència directa sobre la pràctica 

socioeducativa 

Al gràfic següent es recullen els diferents programes d‘àmbit municipal a partir dels quals es defineix i es concreta el 

model d‘acció socioeducativa. Per aprofundir-hi es pot consultar el corresponent resum, on figura la seva concreció en 

funció d‘unes línies estratègiques, uns objectius operatius i algunes de les accions que contenen els diferents programes 

municipals vigents a l‘actualitat. 
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2. El Model de Serveis Socials Bàsics com a referent global en els àmbits tècnic i 
organitzatiu (gener de 2009) 

L‘Ajuntament de Barcelona ha establert com una de les prioritats del mandat 2007-2011 la definició i posada en marxa 

d‘un nou Model de Serveis Socials Bàsics, en sintonia amb l‘objectiu de la universalització del dret a l‘atenció social i la 

millora de la prestació dels serveis. 

Es tracta d‘una transformació de gran impacte, orientada segons dues dimensions. Una primera, de caire qualitatiu, 

s‘endinsa en el terreny dels valors i dels aspectes tècnics i organitzatius dels serveis socials; l‘altra, de caràcter quantitatiu, 

considera els recursos i mitjans necessaris per fer possible el canvi cap a un nou sistema d‘atenció social. Aquesta 

transformació consolida els serveis socials com a nòdul de referència i d‘intervenció en el territori. 

El seu objectiu genèric és promoure condicions d‘inclusió social, autonomia personal i vincles socials, tot actuant de 

manera preventiva i proactiva. 

De les noves realitats i fenòmens socials emergents sorgeixen noves necessitats i demandes socials cada vegada més 

plurals, complexes i canviants, i un increment substancial dels factors generadors de vulnerabilitat social. És a partir 

d‘aquests nous paradigmes que es plantegen els serveis socials de nova generació basats en: 

 Un model centrat en les persones i en la seva capacitat d‘autodeterminació i de participació en els processos de 

prestació/producció dels serveis. 

 El valor de l‘autonomia de la diversitat i la garantia de respostes personalitzades. 

 Programes i serveis transformables i polifuncionals. 

 El treball en xarxa fonamentat en perspectives transversals i integrals. 

 Dinàmiques d‘atenció social de caràcter proactiu. 

 La capacitat d‘experimentació i en l‘opció per la creativitat i la innovació permanent. 

 La reprofessionalització (especificitat i revaloració) del capital humà. 

Els principals eixos orientadors que planteja el model de l‘acció social són: 

 Una visió holística de la persona i una concepció d‘aquesta com a subjecte actiu del seu propi destí 

(autonomia/potenciació). 

 Una òptica positiva basada en les capacitats de les persones, en les oportunitats vitals del seu entorn (existents 

i/o potencials) i en l‘orientació socioeducativa com a estratègia fonamental dins els processos d‘atenció social. 

 Una perspectiva ecològica que visualitza les persones en constant interacció amb el seu entorn (perspectiva 

psicosocial) i la rellevància de les xarxes socials i de l‘articulació dels diferents sistemes de suport social i actors 

implicats en el marc de la comunitat. 

 El reconeixement del dinamisme, la diversitat i la complexitat social que reclamen repensar permanentment les 

estratègies i metodologies d‘intervenció social. 

 La potenciació de les respostes de proximitat i el paper central de les pràctiques comunitàries com a motor de 

transformació social. 

 L‘opció per un enfocament proactiu de l‘acció social i per les pràctiques preventives. 

 El suport a les famílies entès com un factor clau en l‘orientació de l‘acció social i el cicle vital com a estructurador 

i articulador dels diferents itineraris de resposta social. 

És a partir de l‘anàlisi diagnòstica i la identificació de les àrees de canvi, i en consonància amb els nous  temps, que 

sorgeix el projecte CINTRA, que incorpora i proposa com a repte un canvi de cultura organitzativa i professional, amb la 

revisió i redefinició dels diferents perfils professionals que intervenen en els serveis socials bàsics i, més concretament, en 

l‘acció socioeducativa, objecte d‘aquest document. 
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3. Situació actual i punt de partida 

3.1. Dades més rellevants de l’Informe d’activitat dels educadors/es socials de l’atenció bàsica a 

la ciutat de Barcelona de l’any 2008 

Es recullen en aquest apartat les dades més rellevants i significatives de l‘activitat desenvolupada durant l‘any 2008 pels 

educadors/es socials a l‘atenció bàsica, que permeti conèixer les tendències generals de ciutat. Per aprofundir-hi es pot 

consultar l‘informe corresponent.  

Les dades analitzades s‘han extret a partir de: 

 Pel que fa a l‘atenció individualitzada familiar durant l‘any 2008, la font ha estat el SIBS (programa informàtic 

vigent) i les dades s‘han recollit el mes de març del 2009. 

 Pel que fa a l‘atenció grupal, comunitària i d‘altres tipus desenvolupada el 2008, la informació s‘ha obtingut a 

partir d‘una fitxa dissenyada a tal efecte que han omplert els mateixos professionals implicats durant el mes de 

maig del 2009. 

Pel que fa a les dades al SIBS s‘ha observat: 

- Molta variabilitat i poc consens sobre els criteris d‘introducció, la qual cosa no permet entrar a fer-ne una anàlisi i 

aprofundiment fiables. Aquesta situació s‘evidencia amb claredat en la dada referida a l‘activitat 

d‘acompanyament, que bàsicament no s‘ha introduït i, fins i tot, ha pogut desvirtuar el concepte. 

- D‘altra banda, el mateix programa informàtic és una eina bastant limitada, tant en la introducció com en 

l‘extracció de les dades, cosa que ha forçat a seleccionar amb molta cura els ítems escollits. 

Als 34 CSS l‘any 2008 hi havia 66 educadors/es socials amb diferents modalitats de contractació (personal de plantilla, 

interins, substitucions, places per a conciliació familiar, alguns dels quals ja no treballen) i amb diferents jornades laborals: 

37,5 hores, 32,5 hores  o 25 hores (aquestes dades no s‘han pogut recollir). 

La mitjana de professionals per centre de serveis socials durant l‘any 2008 va ser d‘1,94. 

El total dels educadors/es del Programa APC el 2008 era de 36; la seva distribució pels diferents districtes varia molt i es 

dóna la circumstància que alguns tenen l‘encàrrec d‘actuar en una sola zona o territori, mentre que altres professionals 

tenen assignat tot un districte. 

Dades sobre l’atenció individual/familiar. Tendències de ciutat 

Les dades obtingudes tenen relació directa amb el nombre d‘educadors/es assignats a cada centre de serveis socials i a 

cada districte.  

 Sobre el total de persones ateses als centres de serveis socials (51.573), el 13% han estat ateses per part dels 

educadors/es socials (6.584). 

 Pel que fa als atesos anualment per professional, s‘ha donat una mitjana de ciutat de 99,75.  

 Si analitzem la població atesa per grups d‘edat podem destacar: 

- Un impacte superior en la franja que va de 3 a 17 anys, amb un 47%. Disgregant aquesta dada, trobem que 

de 3 a 12 anys ha estat un 24%, i de 13 a 17 ha estat un 23%. 

- La incidència sobre la població adulta ha estat d‘un 38%. Majoritàriament fan referència als pares/mares dels 

menors. No es disposa de la dada que ens permeti saber la incidència directa en adults sols.  

- Finalment, cal destacar la intervenció amb el col·lectiu de joves de 18 a 25 anys, que representa només 

l‘11%; generalment és un col·lectiu poc demandant i, a la vegada, no accepta fàcilment la intervenció. 

- Es desestimen les dades referides a la incidència en el grup de 0 a 2 anys amb un 1%, i en el grup major de 

65 anys amb un 2% sobre el total. 

 Pel que fa referència a les tipologies d‘activitat, la majoritària són les entrevistes directes amb usuaris, amb un 

58% del total de les entrevistes. Les coordinacions són molt significatives, amb un 29%, tot i que no hi ha un 

criteri clar de ciutat a l‘hora de la introducció d‘aquesta dada al programa informàtic SIBS. Pel que fa a 

entrevistes amb tercers, hi ha també una dedicació important amb un 12%. Respecte al tema dels 
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acompanyaments, i pel que fa al registre de dades, tal com s‘ha exposat a la introducció d‘aquest punt, ha de 

millorar la seva definició i introducció informàtica. 

Dades de l’atenció grupal, comunitària i d’altres tipus.  

Durant l‘any 2008 a la ciutat de Barcelona s‘han dut a terme un total de 131 projectes en els quals han participat de 

manera directa els educadors/es socials. De les dades analitzades es poden extreure les conclusions següents:  

 Es dóna una gran variabilitat entre districtes; fins i tot hi ha tendències de zones on s‘aposta directament pel treball 

preventiu amb fort impacte en el territori. 

 La major incidència s‘ha donat en projectes grupals de modalitat socioeducativa, amb un 37%. Els aspectes que 

s‘aborden, bàsicament, tenen a veure amb l‘acció directa sobre adolescents, i es treballen temes vinculats a reforç 

escolar, hàbits de socialització, de relació a través del lleure, l‘esport, temes de prevenció i pràctiques saludables de 

diversa índole, etc.  

 Els projectes en xarxa representen un 31% del total i tenen a veure amb l‘àmbit educatiu, de salut mental 

infantojuvenil i del lleure amb centres oberts, casals infantils, etc. Hi ha projectes que s‘apliquen a més d‘una zona, 

fins i tot a tot un districte i són generadors a la vegada d‘altres projectes que poden ser grupals, o fins i tot tallers 

adreçats a adolescents o als pares/mares dels adolescents. 

 Pel que fa als projectes comunitaris, representen el 27% i tenen una vinculació directa amb els plans d‘entorn, 

plans de dinamització comunitària. S‘incideix en joves i s‘aborden temes de participació i orientació laboral. 

 Sobre el total dels projectes analitzats, el 62% són projectes en què participen altres figures professionals dels 

equips. El 38% no estan compartits. 

 Respecte a la participació d‘altres perfils professionals queden paleses diverses coses: 

-  Més implicació dels educadors/es socials del programa ―A partir del carrer‖, amb un 42%. Destaquem la 

seva participació en projectes en xarxa, del 45%, i en grups socioeducatius, del 28%. 

-  Pel que fa als treballadors/es socials participen en el 30% dels projectes. Segons la classificació 

destaquen: en xarxa un 48% i grups socioeducatius un 28%. 

-  Respecte a la figura del psicòleg/loga, participen en el 28% dels projectes portats a terme pels 

educadors/es, amb més incidència en projectes en xarxa, amb un 45%, i en grups socioeducatius, amb un 

30%. 

3.2. Dades més rellevants extretes de l’informe sintètic de la memòria de gestió del Programa 

d’acció socioeducativa “A partir del carrer” 2008 

Es recullen en aquest apartat aquells aspectes més rellevants i significatius per poder tenir una visió de conjunt de 

l‘atenció socioeducativa que s‘ofereix a partir dels Serveis Socials Bàsics. 

Majoritàriament, les demandes d'intervenció han estat generades per la necessitat de conèixer i intervenir 

socioeducativament en situacions de conflicte en medi obert que impliquen adolescents/joves que s‘interrelacionen en 

espais públics. 

Pel que fa al grau de coparticipació en la intervenció, en la majoria dels territoris es fa explícita la necessitat d‘abordatge 

conjunt amb altres serveis i entitats, de treballar des de la prevenció i des d‘una perspectiva transversal les necessitats 

dels adolescents i joves dels territoris d‘intervenció. Durant aquest any 2008 cal destacar l‘increment de la implicació dels 

educadors APC dintre dels centres de serveis socials i l‘augment de la complementarietat d‘aquests des del treball al carrer 

en els tres àmbits d‘intervenció.  

El treball en medi obert es manté durant aquesta etapa com l‘eina principal dels educadors/es socials del programa ―A 

partir del carrer‖ per: 

 Afavorir la detecció de necessitats i la recollida d‘informació dels adolescents i joves i del seu entorn. 

 Possibilitar la vinculació educativa dels adolescents/joves, amb els educadors/es. És l‘educador/a qui s‘aproxima a 

les realitats individuals i socials dels joves i es va convertint progressivament en un referent per al jove i una figura 

pont entre aquest i els recursos o serveis de la comunitat. 
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 Constatar els canvis en la dinàmica de la població i el seu entorn i detectar possibles situacions d‘emergència, i 

convertir-se en un element favorable per a la prevenció de situacions de risc social. 

Els projectes d‘intervenció consensuats amb el Servei d‘Atenció a les Persones de districte s‘han anat concretant en els 

tres àmbits d‘intervenció (grupal, individual i comunitari) i en les diferents àrees d‘atenció: escolar, laboral, salut, lleure, 

jurídica i relacions veïnals, sempre dissenyades des de la perspectiva de la no duplicitat respecte dels serveis o recursos 

existents al territori, i en funció de les prioritats i encàrrecs formulats. 

4. Context social actual de l’acció socioeducativa 

4.1 Noves realitats socials 

En els darrers anys s‘estan produint grans transformacions socials. Segons els experts, estem assistint a un canvi d‘època. 

Els principals eixos del canvi vénen determinats per variables econòmiques i socioculturals. Les característiques més 

rellevants són: 

 L‘increment de l'esperança de vida és un valor positiu, però l'envelliment de la població marca l'augment de les 

necessitats d'atenció i dependència. 

 L'arribada d'un gran nombre de població nouvinguda suposa també un gran repte: cal universalitzar els serveis i 

construir convivència en la diversitat. 

 Els importants avenços de la societat del coneixement comporten, com a efecte no desitjat, grans dificultats 

d'accés al món laboral per part de sectors socialment desafavorits. 

 Finalment, han canviat les formes de família i convivència, i es detecta una erosió dels vincles socials i de les 

identitats comunitàries. Els experts ja parlen d'una fragmentació de les trajectòries vitals. 

La precarietat laboral i el patiment psicològic, els dèficits d‘aprenentatge, la discapacitat i la dependència, la sobrecàrrega 

pel que fa a tasques cuidadores, l‘afebliment de les relacions comunitàries, la ruptura de vincles afectius, o les fractures de 

base ètnica en la ciutadania, etc., són exemples de situacions de gran vulnerabilitat que recauen sobre els professionals 

dels Serveis Socials Bàsics i que obliguen a repensar noves fórmules i plantejaments oberts d‘àmplia mirada transversal. 

L’educador/a social ha de tenir en compte les noves realitats socials emergents, com per exemple les 

modalitats familiars (famílies monoparentals, famílies reconstituïdes, rols materns i paterns exercits per 

persones del mateix sexe, reagrupaments familiars, etc.). Altres aspectes com la nova realitat escolar, les 

noves convivències entre autòctons i immigrants, les noves tecnologies de la comunicació, etc., són 

realitats socials a què els professionals han d’adaptar la seva mirada i les seves eines i metodologies 

d’intervenció socioeducativa, per tal d’oferir respostes eficaces davant la nova conjuntura social. 

4.2. Necessitats de suport per a la inclusió social 

L‘exclusió social és una situació concreta, fruit d‘un procés dinàmic d‘acumulació i combinació de diversos factors de 

desavantatges que afecten cada vegada més persones i grups socials. 

Aquestes persones viuen en unes condicions materials i/o psíquiques que els impedeixen o dificulten  formar i/o sentir-se 

part activa de la ciutadania o comunitat. Es tracta d‘un procés de segregació, afavorit  normalment per la debilitat de les 

xarxes de suport familiar i comunitari. En la mateixa línia, apareix el concepte de vulnerabilitat social, caracteritzat per 

situacions múltiples de precarietat que es poden transformar en exclusió social si s‘agreugen les circumstàncies o se 

n‘acumulen d‘altres a les ja existents. 

―S‘entén la inclusió social com un estatut social suportat per tres pilars bàsics: la participació en la producció i la creació de 

valor social dins o fora del mercat, l‘adscripció política i de ciutadania, i l‘existència de contacte amb xarxes socials i/o 

familiars.‖3 

―Els factors de l‘exclusió operen en àmbits diversos, i l‘heterogeneïtat és la nota predominant pel que fa als col·lectius més 

vulnerables. Sembla clar, per tant, que els processos d‘inclusió social hauran de ser també multidimensionals. Hauran de 

tenir la capacitat d‘abraçar esferes diferents, de prevenir factors de risc en tot el ventall d‘àmbits, d‘atendre les necessitats 

específiques dels diversos col·lectius vulnerables i de promoure dinàmiques d‘inserció social integrals on quedin ben 

                                                      
3
 Subirats, J. Perfils d‘exclusió social urbana a Catalunya. Institut de Govern i Polítiques Públiques. UAB, 2005. 
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travats els itineraris d‘integració relacional, formativa, economicolaboral, sociosanitària, residencial i política.‖ (Pla 

d‘Inclusió de l‘Ajuntament de Barcelona 2005-2010) 

L‘estudi Perfils d‘exclusió social urbana a Catalunya rescata el valor de la xarxa relacional d‘un determinat territori com a 

element facilitador i que pot ajudar a millorar determinades situacions de desavantatge social.  

Sovint un element clau definidor  de l’acció socioeducativa està centrat en el suport a les persones per 

accedir i beneficiar-se d’aquestes oportunitats de l’entorn. També, des d’una dimensió col·lectiva, l’acció 

socioeducativa pot orientar-se a contribuir, amb altres agents socials, a generar entorns més acollidors, 

integradors i solidaris. 

4.3. La necessitat del treball transversal com a resposta a les noves realitats complexes i 

canviants 

Tal com s‘ha descrit, la realitat social és pluricomplexa i ens obliga a plantejar fórmules innovadores i creatives que 

requereixen la complementarietat en les respostes i en les intervencions dels diferents agents i interventors del territori. 

Complementarietat entre àmbits i serveis que formen part del medi obert en general. 

Abordatges des de la individualitat professional, o fins i tot des de l‘òptica d‘un únic servei, poden ser generadores de 

respostes fragmentades i visions parcialitzades, que poden generar dependència i no afavorir una completa promoció de la 

persona. 

La mateix Llei 12/2007, d‘11 d‘octubre, de serveis socials de Catalunya assenyala la falta de cultura de treball transversal, 

una falta de coordinació interdepartamental i entre les àrees municipals: manca de circuits i protocols d‘actuació formals, 

manca d‘eines tecnològiques per impulsar el treball en xarxa. Per això es planteja el repte de potenciar el treball en xarxa 

entre serveis socials, salut i educació especialment, que permeti abordar les necessitats des d‘una perspectiva global i 

integradora, i que no depengui de la voluntat dels professionals ni dels canals informals. 

―Treballar de manera cooperativa significa promoure les bones connexions entre els agents que participen de la vida 

comunitària en un territori. És un mètode, però també una forma d‘entendre el treball en i amb la comunitat des d‘una 

perspectiva de ‗continuïtat, constància, coherència i consistència‘.‖4 

 

―El treball cooperatiu és productiu, tots hi guanyem si evitem paral·lelismes en les intervencions. La responsabilitat és 

compartida, els beneficis també ho són.‖5 

―Intervenir a partir de la cooperació i la coresponsabilitat significa ampliar la nostra mirada, els nostres esforços i la nostra 

comprensió d‘una situació determinada. Es tractaria de formar un puzzle d‘aquesta realitat social en què cada professional 

aportés una peça des del seu saber, la seva disciplina, el seu marc institucional.‖6 

En definitiva, el treball transversal i cooperatiu són pràctiques que obliguen a plantejaments oberts i de 

coresponsabilitat entre tots els agents que participen en la vida d’un territori. 

5. L’atenció a la persona en el sistema de Serveis Socials Bàsics. Principis 
fonamentals i implicacions des d’una vessant socioeducativa 

L‘acció socioeducativa es pot dur a terme des de marcs de referència molt diversos. La seva realització està influïda pel 

context específic on es desenvolupa —en a quest cas l‘Ajuntament de Barcelona— i per la presa de posició sobre com 

s‘entén el procés socioeducatiu, que en aquest cas té a veure amb els quatre referents indispensables per limitar l‘àmbit 

d‘actuació. 

Aquests referents són: 

                                                      
4
 Bauman, Z. Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Tusquets, 2007. 

5
 Vega, S. ―Entre maletes. L'intercanvi entre serveis‖. Xarxa Infància i Adolescència. Publicat al Portal del Professional. Ajuntament de 

Barcelona, 2009. 
6
 Ajuntament de Barcelona: projecte CONNEXIONS. Autores:  M. Avilés, N. Hernández, J. Laorden, M. Pulido, i J. Yangüela. Juliol del 

2009. 
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 El posicionament socioantropològic. L‘educació social s‘ha de concebre com un procés afavoridor de la 

formació integral de la persona, estimulador de la seva autonomia i que l‘ajudi a la inclusió social, entesa com a 

circulació social activa i crítica. 

 El posicionament de com es produeix l’aprenentatge. Es parteix de la psicologia de l‘educació per entendre 

com aprenen les persones. El procés d‘aprenentatge és un procés de construcció activa personal en el context de 

les interaccions socials, així com les aportacions que ressalten les influències dels models per a l‘adquisició de 

determinats tipus d‘aprenentatge, especialment els relacionats amb les actituds, els valors i les normes de 

comportament. 

 El posicionament pedagògic i pràctic. L‘anàlisi sobre el context i sobre les pròpies accions s‘ha de fer de 

manera organitzada i reflexiva. Ha de prestar atenció a les qüestions urgents, analitzar les importants i valorar la 

viabilitat de les respostes que han d‘orientar les decisions més idònies per a cada situació. 

 El posicionament sobre les característiques de la realitat social i com analitzar-la. Aquest coneixement 

de la societat s‘ha de fer des d‘una visió sistèmica i ecològica; s‘ha de valorar la interrelació que es dóna entre els 

elements, els components socials i les seves influències mútues. Analitzar els fets i les situacions des d‘aquesta 

perspectiva obliga a revisar algunes concepcions, basades en simplificacions i estandarditzacions, que no 

reflecteixen la pràctica socioeducativa. 

A més, es proposen alguns elements o principis bàsics que cal tenir en compte a l‘hora d‘actuar, com són: 

1. La sistematització de la relació del professional i les persones ―amb i per a qui‖ treballa. 

2. Establir un punt de partida o avaluació inicial i uns objectius consensuats amb els implicats. 

3. Fer de mirall perquè l‘altre es reconegui i prengui consciència de la seva situació. 

4. L‘establir una relació dialògica que doni a l‘altre la possibilitat de participar. 

5. Fomentar la construcció de marcs d‘anàlisi comuns que facilitin el reconeixement de potencialitats i febleses, així 

com la identificació de factors de protecció i de vulnerabilitat i/o risc 

6. El principi de l‘educador/a social com a recurs i del procés socioeducatiu com a oportunitat. 

6. Marc conceptual associat a les noves necessitats socioeducatives i en el 
context dels Serveis Socials Bàsics  

La realitat social, tal com s‘ha definit anteriorment, és dinàmica, canviant i complexa, la qual cosa obliga a una anàlisi 

permanent i compartida des de les diferents disciplines que configuren els Serveis Socials Bàsics. 

Un element fonamental en l’educació social és facilitar la integració i afavorir processos d’inclusió social, a 

través d’un procés d’interacció social que ajudi individus i grups, i els doni suport per desenvolupar els seus 

propis recursos en una comunitat canviant. 

La finalitat que persegueix l’educador/a social amb la seva intervenció amb la persona és generar i 

acompanyar processos de canvi, incloent tant processos d’aprenentatge com de socialització, amb l’objectiu 

de promoure l’autonomia de la persona i la seva socialització crítica, per tal d’evitar la marginació i 

l’exclusió social. 

Entre els diferents factors que cal tenir en compte en el treball educatiu destaquem els següents:7 

- L‘acció socioeducativa ha d‘incardinar-se en la gestió de la vida quotidiana i centrar l‘aprenentatge tant en el 

reconeixement dels recursos interns i personals, com en els externs i de l‘entorn. 

- El treball educatiu ha de contribuir a l‘establiment de relacions educatives estables en el microsistema (educació 

formal, no formal, informal) i en el mesosistema (la interacció de la persona amb diferents ambients). 

- La incidència de la tasca educativa s‘ha de reflectir en la socialització en general. 

- Com a conseqüència del treball amb població de risc en el seu entorn, emergeixen contradiccions socials que s‘han 

de resoldre des dels diversos espais i en les quals  els subjectes i la resta de la comunitat formen part tant de la 

definició del problema com de la seva resolució. 

                                                      
7
Mena, J. El educador social en medio abierto. Barcelona: Ariel, 1999. 
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- Integra concepcions de pedagogia social, en considerar en la seva intervenció la formació i el posicionament social 

de l‘individu; i de pedagogia comunitària, en posar en relació el subjecte amb el seu medi ambient social. 

- S‘ubica en l‘àmbit pedagògic de l‘educació no formal i no escolar, i l‘entén també com a educació complementària a 

la instrucció. 

- Té una especial importància, a fi d‘establir empatia positiva, l‘estudi i el coneixement de persones i de grups abans 

de la fase de contacte. 

- Existeix la necessitat de mediació social entre les institucions i situacions d‘exclusió social i també s‘han d‘establir 

ponts de comunicació i dinàmiques de participació. 

 

Pel que fa als elements principals de la intervenció socioeducativa8 s‘identifiquen: 

— Les relacions i interaccions. Les interaccions faciliten el desenvolupament i l‘aprenentatge de la persona. Es 

produeixen en un marc de normes explícites i implícites que el subjecte ha d‘aprendre a gestionar, a la vegada que ha 

aprendre a reconstruir i transformar els marcs de convivència. Són precisament els conflictes que sorgeixen en aquests 

processos l‘objecte d‘intervenció directa de l‘educador/a. 

— Els espais i contexts que compleixen un rol essencial com a promotors o inhibidors del procés d‘intervenció 

educativa. 

— Els actors o protagonistes de l’acció socioeducativa. És fonamental conèixer el rol de cadascun d‗ells, els 

escenaris on actuen i com s‘estructuren, s‘organitzen i es desenvolupen les accions. 

Aquests elements s‘han d‘emmarcar en el context institucional i, amb l‘encàrrec que reben els professionals, s‘ha d‘establir 

un equilibri per entendre les possibilitats i límits de la intervenció. 

L’acció socioeducativa se centra en la persona, a través d’un procés de treball socioeducatiu amb uns 

objectius pedagògics que requereixen una perspectiva d’intervenció a mitjà i llarg termini. Les institucions 

han d’assumir aquesta metodologia d’intervenció per tal d’assolir els resultats esperats.  

Idees clau sobre la metodologia de l’acció socioeducativa9 

1. En l’acció socioeducativa s’ha de valorar correctament la idea de procés: no només són importants els 

resultats finals des del punt de vista de l‘eficàcia en el servei, sinó que el procés és ric i valuós en si mateix. Cal 

tenir present la importància de la vinculació relacional com un element essencial i per tant s‘ha de tenir present la 

necessitat de dotar del temps necessari i suficient les actuacions socioeducatives.  

2. El context de la feina educativa imposa la necessitat de flexibilitat de temps i d’espais (adaptabilitat i 

equilibri entre diversitat de situacions, recursos disponibles, objectius plantejables i característiques del territori). 

Això permet organitzar la feina en funció dels objectius, de la diversitat de situacions que es donen als diferents 

territoris i dels recursos viables. 

                                                      
.
8
Llena, A.; Parcerisa A. La acción socioeducativa en medio abierto. Barcelona: Graó, 2008. 

9
 Ajuntament de Barcelona. L‘acció socioeducativa als serveis socials d‘atenció primària de l‘Ajuntament de Barcelona, 2001. (Document 

policopiat.)  

PARAULES CLAU 

o Gestió de la vida quotidiana 

o Relacions educatives estables 

o Mediació social, ponts de comunicació i dinàmiques de participació 

PARAULES CLAU 

o Relacions i interaccions 

o Espais i contexts 

o Actors  o protagonistes 

o Treball basat en processos 
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3. També és necessari recordar la idea de negociació, d‘arribar a acords, d‘assolir pactes de mínims en 

l‘elaboració del pla de treball, és condició sine qua non per produir el fet educatiu, és a dir, per generar el canvi de 

context psicosocial que permetrà la superació de les dificultats. 

4. L’aproximació a les persones s’ha de fer a partir de les seves potencialitats alhora que s‘identifiquen les 

necessitats, per tal de treballar en un ambient de màxim respecte, i per tal d‘aprofitar totes les possibilitats en cada 

cas. 

5. Laproximació, el coneixement, la dinamització i la utilització del territori com a context s‘ha de considerar des d‘una 

perspectiva ecosistèmica, amb problemes i possibilitats. Tant per fer una atenció individualitzada com grupal o 

comunitària cal cercar sempre la coresponsabilització dels mateixos subjectes i del context. 

6. Cal evitar la tendència a considerar els recursos com a condicionants rígids de l‘acció socioeducativa, i incloure la 

necessitat de flexibilitzar la seva utilització. No s‘ha de planificar de manera rígida tots els projectes a principi d‘any, 

sinó que cal flexibilitzar-ne alguns, de manera que puguin respondre a les necessitats identificades, les quals van 

variant i es van modificant. 

6.1. El context de medi obert. Concepte. Estratègia i metodologia 

El concepte de medi obert és un terme que s‘ha prestat a diferents interpretacions i certa confusió per part del col·lectiu 

professional, cosa que ens obliga a redefinir-lo i adaptar-lo al context dels Serveis Socials Bàsics. A continuació es fa un 

repàs de les diferents definicions: 

 ―Llocs d‘utilització pública (carrers, places, bars, etc.) i els equipaments públics i/o privats d‘entitats cíviques i 

d‘institucions.‖10 

 ―Espais de relació, de diàleg i d‘interacció en l‘entorn del subjecte.‖11 

 Assimilació de ―medi obert igual a territori‖, la qual cosa implica que ―l‘educador/a  social dels SSAP és el 

professional responsable d‘atendre les necessitats socioeducatives del territori on s‘ubica el centre de serveis socials 

del qual forma part. A la vegada ha d‘intervenir de manera proactiva, anant a observar, contactant i procurant 

conèixer la realitat socioeducativa (necessitats  i possibilitats), prevenir la necessitat, el conflicte, la dificultat en el 

propi context, és a dir: llar, escoles, entitats, ONG, centres d‘esport, de lleure, carrer, espais públics...‖12 

 ―Medi obert com a concepte que trenca amb medi tancat, que en el seu moment va ser l‘espai on es va generar la 

professió de l‘educació social.‖13 

 Els autors Llena i Parcerisa14defineixen el medi obert com ―l‘espai on ens movem: un espai de relació, de regulació, 

amb possibilitats diverses. És el lloc de circulació dels subjectes. Per tant, el que determina si aquest medi és 

menys o més obert o tancat seran els límits que posem, les accions a desenvolupar, les metodologies que fem 

servir, el grau de llibertat dels subjectes que s‘hi moguin, les possibilitats de participació, de presa de decisions, de 

desenvolupament de la pròpia autonomia, les responsabilitats individuals que s‘assumeixen, etc.; és per tant un 

concepte dinàmic, fruit de la interacció de components diversos‖. 

                                                      
10

 Ajuntament de Barcelona. L‘educador social dels  serveis socials d‘atenció primària polivalent, 1995. (Document policopiat.) 
11

 Col·legi d‘Educadores i Educadors Socials de Catalunya.L‘educadora i l‘educador social als SSAP. Barcelona, 2000.  
12 

Ajuntament de Barcelona. L‘acció socioeducativa als serveis socials d‘atenció primària de l‘Ajuntament de Barcelona, 2001. (Document 

policopiat.) 
13 

Soler, P.  L‘educació social avui: la intervenció socioeducativa a Catalunya. Col·lecció E/S, 2005. 

14 
Llena, A. i Parcerisa A. La acción socioeducativa en medio abierto. Barcelona: Graó, 2008. 
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o Potencialitats de la persona 
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o Flexibilitzar la utilització dels recursos 
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Des de l‘acció socioeducativa s‘ha de tenir en compte que aquest espai de trobada relacional es va construint a partir de 

les interaccions entre els diversos components que el configuren: persones, institucions, valors, normes, etc. La flexibilitat 

ha de permetre l‘adaptació als itineraris de vida de les persones i de les institucions, així com el respecte a les llibertats 

individuals.  

 

Des del Model de Serveis Socials Bàsics s’entén com a medi obert l’espai públic com carrers, places, via 

pública en general i altres espais de pas i d’accés lliure, de trobada i relació per a les persones, com per 

exemple els accessos, els passadissos, les escales d’equipaments públics en general, etc. 

En la intervenció socioeducativa s’ha de treballar amb els diferents contextos relacionals en els quals 

interactua la persona: espai públic, àmbit familiar, àmbit escolar, àmbit del lleure, àmbit laboral, etc. 

L’espai públic és un context més, és l’espai de relació natural majoritari dels infants, adolescents i joves. 
 

Per la importància que té avui l‘ús de l‘espai públic per als adolescents i joves, s‘incorporen un seguit d‘elements que cal 

tenir presents en la intervenció socioeducativa. 

A l‘espai públic ens podem trobar diferents perfils de joves, entre d‘altres: 

- Adolescents/joves que en fan un ús abusiu, que no estan vinculats a cap tipus de recurs i tenen una situació prèvia 

d‘exclusió. A vegades poden desencadenar relacions conflictives entre ells o vers l‘entorn que ocupen. 

- Adolescents/joves vinculats a recursos normalitzats, amb cert consum de substàncies tòxiques; fan ús del carrer de 

manera contínua i acostumen a interrelacionar-se amb el grup definit prèviament; són molt vulnerables i estan 

exposats a conductes de risc. 

- Adolescents/joves d‘origen immigrant que tenen un concepte de l‘espai públic culturalment diferent i a la vegada es 

dóna una falta d‘espai als seus domicilis, sovint compartits amb altres famílies. En aquesta situació el carrer es 

configura com un espai profitós de llibertat i no d‘exclusió, tot i que no sempre es garanteix que això sigui així, depèn 

de les circumstàncies particulars de cada adolescent/jove. 

D‘altra banda, la intervenció amb els joves a partir de l‘espai públic, el seu medi natural de relació, és més propera i més 

espontània. De vegades pot requerir més immediatesa en les respostes i es pot donar amb més intensitat. 

En moltes ocasions és el lloc idoni per observar la relació amb iguals i per desenvolupar la intervenció socioeducativa, 

sempre en funció del pla de treball, els objectius i l‘estratègia. 

A partir de les diferents idees força recollides de les aportacions dels educadors/es socials que han participat en els 

diferents grups de treball durant l‘any 2009, i atesa la gran diversitat d‘opinions sobre la intervenció a l‘espai públic, i la 

falta d‘un consens generalitzat, es recullen les següents idees clau: 

 Des de l‘acció socioeducativa es considera l‘espai públic com un espai de convivència i de relació sobre el 
qual s‘ha d‘incidir. 

 La intervenció de l‘educador/a a través de l‘espai públic és una estratègia d‘intervenció socioeducativa 
imprescindible a la qual no s‘ha de renunciar sinó, més aviat, se l‘ha d‘incorporar al pla de treball 
individualitzat.  

 Al mateix temps, es pot treballar per a la prevenció i detecció de situacions de risc que no arriben per 
altres vies: menors en risc, dinàmiques grupals conflictives en què s‘ha d‘incidir, etc. 

 Són espais molt dinàmics que reflecteixen les noves realitats socials canviants. Hi conviu població 
normalitzada (infants, adolescents, joves, adults, gent gran) amb població amb mancances socials. 

 El col·lectiu d‘educadors/es socials orienta en el sentit que cal treballar a l‘espai públic, ja que aquest 
continua sent un espai important i una eina d‘intervenció que no s‘ha de perdre. 

 Es planteja prescindir del terme educador de carrer, ja que no es considera cap especialitat. El carrer és 
un medi més d‘intervenció. Podria ser que el qualificatiu ―carrer‖ tingui a veure amb el fet que és el punt 
d‘inici a través del qual els educadors/es del programa ―A partir del carrer‖ fan majoritàriament la seva 
primera intervenció. 

 

L‘acció socioeducativa al medi obert s‘ha de situar a partir de: 

1. El coneixement i l‘avaluació inicial de les necessitats i potencialitats de la zona o territori objecte d‘acció. 

2. La intervenció per abordar la prevenció i l‘atenció de les necessitats socioeducatives detectades, incidint en els 

grups naturals i l‘entorn (entitats i agents del territori). 
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La metodologia d‘intervenció socioeducativa se centra en: 

- Coneixement del territori, situació i dinàmiques d‘interrelació.  

- Avaluació socioeducativa inicial. 

- Canalització d‘interessos i expectatives de la comunitat. 

- Disseny del projecte d‘intervenció.  

- Intervenció socioeducativa amb els grups: intervencions grupals (per connectar la població objecte d‘actuació 

amb els recursos del territori que puguin donar resposta als seus interessos i necessitats), i comunitàries (treball 

amb la xarxa del territori).  

- Avaluació de resultats. 

6.2.  El procés socioeducatiu: fases que el configuren i avaluació 

Entendre l‘acció socioeducativa com a procés és coherent amb la noció d‘evolució i de construcció progressiva de 

l‘aprenentatge (procés continuat  de construcció i reconstrucció dels coneixements, de les estratègies, de les normes, 

etc.).  

Els processos i els resultats no es poden separar atès que són els resultats els que ens informen —als tècnics i als 

participants— de la manera com s‘estan desenvolupant els processos i els que, en conseqüència, possibiliten la introducció 

de modificacions o canvis en l‘acció. Un procés no està fet sinó de tot un seguit de petits resultats, que és necessari ajudar 

als participants a visualitzar. Els resultats retroalimenten els processos. 

L‘acció i la intervenció socioeducativa no són sinó un procés en forma d‘espiral, fet d‘una seqüència ininterrompuda de 

petits resultats, on la intencionalitat, la direccionalitat, el diàleg amb l‘altre i l‘acompanyament en el procés, són de vital 

importància. 

6.2.1 Fases del procés socioeducatiu  

El procés socioeducatiu es pot veure com una seqüència de tres grans fases o moments: 

Fase inicial 

La fase inicial té una relació directa amb l’avaluació inicial de la situació en què es troben les persones amb 

les quals s’ha d’intervenir. Aquesta primera avaluació ha d’incloure tant les necessitats com les seves 

potencialitats, els factors de risc i de protecció. 

Aquesta primera fase d‘aproximació i de presa de contacte és clau. És l‘inici d‘una relació de l‘educador/a amb altres 

persones que es troben i circulen per un context determinat. Aquest inici propiciarà i condicionarà la relació. Una vegada 

establert el primer contacte, una qüestió fonamental és la construcció de la confiança i la creació del vincle. 

La relació de confiança requereix un temps. El vincle és un pas més. ―Es tracta d‘una maduració de la relació per mitjà de 

la qual acceptem que l‘altra persona prengui un paper rellevant en la nostra vida i li permetem que influeixi en les nostres 

decisions i en la nostra manera d‘actuar.‖15  

ASPECTES RELLEVANTS 

 Detecció 
Com a sinònim de ―descobriment‖, és una funció d‘equip i no una competència exclusiva de 

l‘educador/a social. Pot fer-la tot l‘equip, tant dins com fora del centre, i també els professionals 

d‘altres instàncies (educatives, de lleure, sanitàries, Guàrdia Urbana, etc.). Cal, però, optimitzar els 

circuits de relació, la coordinació i la coresponsabilitat entre els diferents professionals de les 

diverses instàncies. Òbviament, cada professional aprofundirà la descoberta des de la seva disciplina 

i les seves competències. 

La detecció s‘ha d‘entendre també com un procés que es manté durant tota la intervenció. 

                                                      
15

 Tizio, H. Reinventar el vínculo educativo: aportaciones de la pedagogía social i del psicoanálisis. Barcelona, 2003. 
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 Demanda 

Explícita: directa i expressada. Òbviament, en aquest cas el subjecte normalment accepta la 

intervenció. És la menys freqüent en les persones que més necessiten l‘atenció socioeducativa. Al 

mateix temps, també s‘han de tenir en compte les prestacions de dret de la persona, com a dret 

universal. Aquestes prestacions no estan condicionades inicialment per cap pla de treball 

socioeducatiu. En aquest cas, l‘acceptació de la intervenció socioeducativa per part de la persona és 

voluntària. 

Implícita: sentida però no expressada. El professional ajuda a formular, a verbalitzar, a explicitar la 

demanda. S‘ha de tenir en compte la importància del temps i els esforços per part de l‘educador/a, 

les seves habilitats, etc., per generar demanda, ja sigui individual o de la comunitat. Un altre element 

que cal valorar és el de treballar la presa de consciència, que després ajudarà la persona a formular 

les seves demandes. Aquesta presa de consciència es bàsica per implicar l‘altre. 

Indirecta: quan es tracta d‘una demanda expressada per terceres persones (familiars, professionals, 

Guàrdia Urbana...). A vegades és traduït com a sense demanda. El subjecte, sovint, no té consciència 

de problema i no accepta la intervenció de l‘educador/a social. Aquest és el supòsit més difícil 

d‘abordar i la funció del professional és aconseguir que el subjecte expliciti la demanda i en 

conseqüència accepti la intervenció. L‘educador/a intentarà provocar (amb estratègies, habilitats 

tècniques, disponibilitat, temps de dedicació…) que el subjecte accepti la intervenció. Si es tracta 

d‘un menor en situació de risc, cal seguir el circuit determinat per la llei. 

Fase de desenvolupament 

En un primer moment d’aquesta fase, i conjuntament amb la persona objecte d’intervenció, s’han d’establir 

de mutu acord el pla de treball i els objectius socioeducatius. És un moment clau per arribar als resultats 

desitjats i, per tant, l’educador/a social ha de desplegar les habilitats tècniques necessàries per aconseguir 

la implicació de la persona.  

En un segon moment es tracta de portar a terme el pla de treball acordat. Aquí és fonamental 

l’acompanyament a la persona en el seu procés d’aprenentatge, en la presa de decisions i en la producció de 

les respostes. Es tracta que la persona arribi als objectius establerts prèviament i conjuntament amb 

l’educador/a social. Per la transcendència que té la tècnica de l‘acompanyament socioeducatiu, es fa un apartat 

especial al punt 6.3 d‘aquest mateix document. 

ASPECTES RELLEVANTS 

 Les directrius institucionals (prioritats establertes des del punt de vista tècnic i polític). 
 Els recursos immediatament disponibles i les demandes (recursos necessaris). 
 Els referents teòricoprofessionals (les fonts prioritàriament pedagògiques i didàctiques, però també 
psicològiques, jurídiques,  biològiques, sociològiques, etc.). 
 I, especialment, les persones i el context amb el qual s‘ha d‘intervenir. En aquest sentit, cal destacar la 

importància de la participació activa de la persona per tal de consensuar el pla de treball. 

Fase de tancament 

Tota intervenció arriba a un moment en què finalitza, ja sigui per l’assoliment dels objectius previstos o per 

l’estancament de la intervenció, a causa de l’aparició de nous elements que impedeixen avançar i que fan 

més aconsellable la derivació a altres professionals o a un altre servei. També es preveu finalitzar la 

intervenció pel canvi de domicili de la persona. 

En tot el procés de treball socioeducatiu és fonamental la participació de la persona i, per tant, en aquesta fase de 

tancament és clau incorporar-la i fer-la‘n partícip. En el cas de derivació, és important compartir les raons per les quals es 

deriva, a qui es deriva i com es farà aquesta derivació. 

El tancament o finalització és un moment molt important. S’ha de dedicar un espai i un temps a l’avaluació 

del procés. S’ha de resituar novament la responsabilitat en la persona i deixar d’acompanyar-la. Aquest 

tema s’ha de preveure i no improvisar. 
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ASPECTES RELLEVANTS 

Per a la incorporació dels aprenentatges assolits en tot el procés socioeducatiu i per al creixement de la 

persona, es fa molt necessari en aquesta fase de tancament: 

 Identificació dels guanys i objectius assolits. 

 En cas de tancament de la intervenció per estancament, assenyalar les principals dificultats. 

 

A mode de síntesi es recull la seqüència del procés socioeducatiu 

6.2.2 L’avaluació socioeducativa en el procés d’atenció 

En l’acció socioeducativa, l’avaluació no s’ha de considerar només a la fase de tancament de la intervenció. 

L’avaluació és un procés d’aprenentatge que implica l’educador/a social i la persona, grup o comunitat amb 

què treballa al llarg de tota la intervenció. 

Hi ha una avaluació inicial en la qual l‘educador/a valora —conjuntament amb els participants— les necessitats i 

potencialitats que tenen. Aquesta primera avaluació compartida és la que permet preparar i planificar l‘acció.  

Hi ha una avaluació contínua que porta l‘educador/a a fer conscients els participants dels seus aprenentatges i canvis —

visualitzar els resultats— fets al llarg del desenvolupament de l‘acció. Aquesta segona avaluació és la que permet introduir 

canvis i modificacions en l‘acció.  

I hi ha una avaluació final —també conjunta— que permet finalitzar l‘acció socioeducativa. 

6.3.   L’acompanyament socioeducatiu com a eina clau del procés 

L’acompanyament és la pràctica socioeducativa en la qual l’educador/a reconeix les capacitats i 

potencialitats de la persona, escolta les seves demandes i necessitats, la deixa actuar per tal que prengui 

decisions, intermedia amb el context, facilita diversos contexts de desenvolupament i diversos escenaris on 

les potencialitats de la persona es puguin desenvolupar de la millor manera possible. 

Aquest acompanyament a persones en situacions vulnerables s‘estructuren en seqüències circulars, flexibles, dinàmiques i 

horitzontals. Han de partir d‘una bona comunicació. 

Elements que cal tenir en compte: 

- Sistematitzar la relació.  

- Tenir present el context on es troba la persona o el grup, i les seves característiques. 

- Establir conjuntament quin és el punt de partida. 

- Desenvolupar un marc comú d‘anàlisi de la situació. 

Fase inicial  

 Prospecció 

 Valoració i 

priorització de 

necessitats 

 Anàlisi i valoració 

d‘expectatives 

 Avaluació inicial 

 

Fase  desenvolupament  

 Hipòtesis de treball 

 Definició de: objectius, 

indicadors, temporalitat 

 Selecció d‘estratègies i 

activitats 

 Previsió dels recursos 

necessaris 

 Implementació i 

seguiment 

 Avaluació contínua 

 

Fase de tancament  

-Valoració d‘objectius 

assolits 

 

- Elaboració de 

l‘informe final 

d‘avaluació 

(en cas d‘intervenció per 

part d‘algun altre 

professional de l‘equip, 

aquesta ha de ser 

contrastada i/o conjunta) 
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- Acompanyar la persona / el grup en la identificació de potencialitats i els límits dels dos actors del procés 

(educador/a i la persona o grup). 

- Elaborar el pla d‘intervenció amb: metodologia, activitats, coresponsabilització, recursos, valoració del que pot 

funcionar o no. 

- Clarificar com ens situen a l‘hora de portar a terme el pla; explicar què vol dir acompanyar i per què s‘opta per 

aquesta posició. 

- Proposar una presa de decisions compartida per tal d‘adequar el procés en cada moment i resoldre possibles 

dificultats. 

- Concretar com es farà el seguiment del procés. 

- Limitar com es faran els ajustos que permetin millorar l‘acompanyament. 

- Delimitar les demandes d‘atenció permanent (entre posar límits i a la vegada atendre). 

A continuació s‘enumeren les principals estratègies i recursos que s‘han de donar en l‘acompanyament socioeducatiu:16 

- Concretar conjuntament les normes, les regles, els límits segons el moment i el context. 

- Utilitzar la convivència i la quotidianitat. 

- Construir i crear espais i temps per al diàleg específics per a cada moment. 

- Orientar, donar suport i facilitar (construcció de ponts). 

- Mediar i negociar. 

- Utilitzar la idea de seqüenciació flexible. 

- Utilitzar l‘experiència pròpia de la persona, del grup o dels seus iguals. 

Des del model dissenyat sobre l‘acció socioeducativa, i a partir de les aportacions dels educadors/es socials que han 

participat en el diferents grups de treball durant el 2009, es recullen alguns elements significatius en relació amb 

aquest concepte clau sobre l’acompanyament socioeducatiu: 

 Pedagogia de l‘acompanyament. El mateix concepte expressat d‘aquesta manera sembla que dóna més força o 
solidesa.És un procés llarg que requereix temps. 

 Acompanyar totes les persones en el seu procés de canvi. Sembla que no és un terme exclusiu de l‘educador/a social 
sinó del treball social en sentit ampli. 

 El terme no s‘assimila només al fet físic d‘acompanyar. Tanmateix, no tothom té aquesta percepció. Moltes vegades es 
té la sensació que altres professionals ho veuen exclusivament com un acompanyament físic. 

 D‘altra banda, no es vol renunciar a aquest acompanyament personal i físic, perquè també és important i facilita l‘altre 
acompanyament relacional. 

 Des de l‘ajuda es tracta d‘establir un vincle, una relació; es parteix d‘unes necessitats i s‘ha d‘entendre la persona, per 
tal d‘ajudar-li a superar el problema. No se l‘ha de substituir, se l‘ha d‘ajudar a ser autònom. 

 En l‘àmbit familiar és també important en les visites a domicili poder presenciar algunes dinàmiques quotidianes de la 
persona o la família (per exemple: la higiene dels menors, l‘hora de llevar-se al matí, l‘anada a l‘escola, etc.) per tal de 
poder observar la realitat de la família i perfilar més i millor l‘aproximació diagnòstica. És molt important veure l‘usuari 
en diferents contextos, fora del despatx. 

 Jugar amb els diferents contextos d‘intervenció garanteix la suma de més elements de detecció. Aquesta metodologia 
de treball d‘una banda facilita la vinculació entre l‘educador/a i la persona i, de l‘altra, la confecció d‘un disseny de pla 
de treball amb la família, que respon de manera més coherent a les necessitats del cas. 

 Des del primer moment que s‘entra en interacció amb la persona (adult, infant, jove) s‘intenta crear un vincle de 
confiança a partir del qual s‘aplica la tècnica de l‘acompanyament socioeducatiu. 

 Des de la pràctica socioeducativa s‘ha de mantenir un bon discurs i una imatge coherent entre funcions de suport, 
ajut, acompanyament socioeducatiu i les funcions de control. Aquest discurs de vegades es presenta confús, no 
solament per part d‘altres institucions,  sinó també entre el mateix col·lectiu. 

                                                      
16

  Llena, A.; Parcerisa, A. La acción socioeducativa en medio abierto. Barcelona: Graó, 2008. 
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 Segons algunes visions, els treballadors/es socials també acompanyen a través del seguiment. Podríem dir, per tant, 
que aquests professionals fan un acompanyament social. Però l‘acompanyament per part de l‘educador/a social té un 
objecte diferent i la mirada també és diferent. L‘objectiu del treball de l‘educador/a és orientar i donar suport a adults 
en general, infants, adolescents, joves i les seves famílies, en el seu desenvolupament personal, familiar i social, a 
través de l‘acompanyament socioeducatiu, fixant la mirada i incidint en l‘abordatge socioeducatiu de les competències 
personals, les relacions familiars i l‘entorn social del menor. 

 Tots els diversos perfils professionals donem missatges educatius, perquè és inherent al treball amb la persona per  
potenciar el vincle amb allò social i amb la norma, i per promoure-la cap a la seva autonomia. Ara bé, la tasca i 
l‘enfocament sociopedagògic és pròpiament de l‘educador/a perquè treballa a partir de processos socioeducatius, amb 
objectius acordats, revisables i avaluats amb la persona o la família. Així mateix, aquest treball educatiu familiar es 
concreta metodològicament a través del joc de contextos (despatx, acompanyaments físics, escenaris familiars, etc.), 
trobades en espais significatius per a la persona, etc., i el treball en xarxa. Aquesta és la seva especificitat. 

 L‘educador/a social treballa processos d‘ensenyament-aprenentatge mitjançant l‘acompanyament socioeducatiu. 
Aquest és un procés pel qual l‘educador/a i la persona, de mutu acord, inicien un procés de treball per assolir millores 
en la seva situació personal i social. Durant el procés d‘acompanyament socioeducatiu, l‘educador/a facilita suport i 
eines a la persona, al mateix temps que posa al seu abast els recursos i mitjans disponibles per facilitar les possibilitats 
de canvi, de manera proactiva i oberta, orientats a millorar la situació presentada. Evidentment, acompanyament no 
consisteix a substituir, ni anul·lar, ni a crear dependència, ni a ocupar el seu lloc, ni tampoc anticipar-se a la persona i 
violar així les seves pròpies potencialitats. 

 Pel que fa a l‘acompanyament físic a un lloc determinat, és una activitat més de les moltes que pot fer l‘educador/a en 
tot el procés d‘intervenció socioeducatiu. 

 

En el procés d’acompanyament socioeducatiu es donen tres moments fonamentals: 

1. Primer moment  inicial. Es treballa l‘apropament amb una actuació més directa i intensa. Les habilitats més 

comunes són l‘escolta activa i no projectar. Es tracta de crear una relació positiva. 

2. El segon moment fa referència a la trajectòria. Es treballa la maduresa de la persona i el seu discerniment. 

Les habilitats principals se centren en la construcció de la relació entre dues persones (educador/a i el subjecte) 

que volen aconseguir uns objectius. Ha de donar-se un feedback continu. 

3. Tercer moment d’opció personal. Les habilitats se centren a treballar les opcions personals i consolidar 

l‘autonomia. 

Aquests tres moments determinen unes funcions específiques en l‘educador/a social que guien l‘itinerari que cal seguir: 

- Funció objectivadora: situar la persona davant les noves realitats. 

- Funció confrontadora: detectar valors que afloren (sentiments, aspiracions, desigs). 

- Funció pedagògica: assimilar, programar i avaluar les diferents accions i experiències. 

7. El perfil de l’educador/a social dels Serveis Socials Bàsics. Mapa de funcions i 
competències 

L‘any 2004 l‘Asociación Estatal de Educación Social definia l‘educació social de la manera següent:  

Dret de la ciutadania que es concreta en el reconeixement d‘una professió de caràcter pedagògic, generadora de contextos educatius 

i accions mediadores i formatives, que són àmbit de competència professional de l‘educador social i que possibiliten: 

• La incorporació del subjecte de l‘educació a la diversitat de les xarxes socials, entesa com el desenvolupament de la sociabilitat i 

la circulació social. 

• La promoció cultural i social, entesa com a obertura a noves possibilitats de l‘adquisició de béns culturals que ampliïn les 

perspectives educatives, laborals, d‘oci i participació social. 

Les funcions generals es fonamenten en la transmissió, formació, desenvolupament i promoció de la cultura; la generació 

de xarxes socials, contextos, processos i recursos; la mediació social cultural i educativa; el coneixement, l‘anàlisi i la 

investigació dels contextos socials i educatius; el disseny, la implementació i l‘avaluació de programes i projectes 

educatius; i, finalment,  la gestió, direcció, coordinació i organització d‘institucions i recursos educatius. 

Les funcions de l‘educador/a social han d‘adaptar-se al context en el qual desenvolupa la seva acció socioeducativa, en 

aquest cas els Serveis Socials Bàsics de l‘Ajuntament de Barcelona. 
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Segons el Comitè d‘Experts en Formació en l‘Àmbit de l‘Acció Social (òrgan col·legial adscrit a la Secretaria General del 

Departament d‘Acció Social i Ciutadania aprovat per l‘Ordre ASC/192/2009), l‘educador/a social en els serveis socials 

bàsics és el professional: 

- Especialitzat a generar i acompanyar processos de canvi orientats a l‘autonomia i a la promoció de la persona. 

- Que genera i acompanya processos educatius per promoure la connexió de la persona i el seu entorn. 

- Que coneix i facilita l‘accés a les ofertes formatives i de recursos potencialment educatius (escolars, culturals, de 

lleure, etc.). 

A continuació es fa referència a les funcions de l‘educador/a social extretes del Comitè d‘Experts en Formació en l‘Àmbit de 

l‘Acció Social en data 13 de desembre de 1996. Aquestes funcions emanen de les funcions generals definides per ASEDES 

(Associació Estatal d‘Educació Social) l‘any 2007. 

7.1.  Funcions 

Funcions en relació amb 
el treball individual i 
familiar 
 

- Detecció i prevenció de situacions de risc o d'exclusió social dels usuaris i les seves 
famílies, bàsicament des de la intervenció en el medi obert.  

- Recepció i anàlisi de les demandes, des del medi obert i a través d'entitats, institucions i 
altres serveis, de persones i famílies en situació de risc i/o dificultat social.  

- Elaboració, seguiment i avaluació del pla de treball educatiu individual i, si escau, en 
coordinació amb altres professionals o serveis del primer nivell.  

- Informació, orientació i assessorament a l'individu i a la seva família sobre les prestacions i 
els recursos socials del territori que poden facilitar la intervenció educativa.  

- Aplicació i posterior avaluació del tractament de suport per tal de reforçar el component 
educatiu de la intervenció en qualsevol edat de l'usuari, bàsicament amb persones que 
tenen especials dificultats en el seu procés de socialització.  

- Tramitació i seguiment de les prestacions individuals, segons la normativa vigent, d'acord 
amb els programes en què calgui suport en els processos de desenvolupament de les 
capacitats personals, tot possibilitant la seva inserció social en el medi.  

- Tramitació de propostes de derivació als serveis d'atenció especialitzada, d'acord amb la 
resta de membres de l'equip, així com el seu seguiment, quan es consideri oportú, i el 
posterior suport als processos de reinserció social.  

Funcions en relació amb 
el treball social 
comunitari17 
 

- Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió de grups amb necessitats 
d'intervenció social mitjançant projectes de prospecció, sensibilització i dinamització.  

- Recepció i anàlisi de les demandes provinents d'entitats o de grups veïnals.  

- Promoció, elaboració i seguiment dels projectes d'intervenció comunitària amb col·lectius 
de persones afectades amb les mateixes problemàtiques socials.  

- Informació, orientació i assessorament dels recursos i serveis socials que permetin pal·liar 
les mancances de la comunitat a través de la utilització de mitjans de comunicació i 
estratègies comunicatives.  

- Promoure l'organització i/o animació de la comunitat per aconseguir una millora del nivell 
social, i possibilitar-li la resolució dels problemes per ella mateixa.  

Funcions en relació amb 
la gestió de serveis 
 

- Els equips d'atenció bàsica faran una gestió de serveis, entenent per això la programació, 
la coordinació, la supervisió, el seguiment i la valoració de la intervenció en els individus 
que són persones usuàries dels recursos del primer nivell d'atenció social bàsica. 

- El Decret 284/96 i més recentment la Llei 12/2007 d‘11 d‘octubre de serveis socials de 
Catalunya estableix que una de les funcions que pertoca als serveis bàsics d'atenció social 
primària és la gestió dels serveis determinats per via reglamentària (serveis d'atenció 
domiciliària, centres oberts, etc.). 

- La gestió de serveis necessita la participació conjunta de tots els membres de l'equip bàsic 
d'atenció social des del seu vessant professional: la intervenció del/la diplomat/ada en 
treball social/assistent social i la de l'educador/a social incidirà, respectivament, en els 

                                                      
17

 És l'àmbit de treball dirigit al conjunt de la població per resoldre les necessitats socials a escala col·lectiva. 

El treball social comunitari necessita la participació conjunta de tots els membres de l'equip bàsic d'atenció social primària des del seu 

vessant professional. 

En el cas concret del diplomat/ada en treball social / assistent social i l'educador/a social, la seva intervenció conjunta en el treball social 

comunitari incidirà, respectivament, en els vessants educatius i assistencials. 

Dins d'aquesta participació conjunta cal consensuar quin és el professional que actua com a referent per coordinar cada projecte 
d'intervenció comunitària. 



L’acció socioeducativa en el marc dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona 

(Document de treball) 
 

 

 

Direcció Tècnica d’Acció Social.  

Ajuntament de Barcelona 

23 

 

vessants assistencials i educatius. 

- També cal consensuar, en aquest cas, quin és el professional que actua com a referent per 
coordinar la gestió dels serveis. 

- Així, pel que fa a la gestió dels serveis d'atenció domiciliària, aquesta és assumida 
tradicionalment pels diplomats i diplomades en treball social - assistents/tes socials. Quan 
la intervenció a la llar requereix una intervenció educativa, aquesta ha de ser duta a terme 
per l'educador o educadora social. 

- Pel que fa a la gestió dels centres oberts de titularitat pública, aquesta és assumida, si 
escau i segons el tipus de centre, per l'educador o educadora social, que es 
responsabilitzarà, en coordinació amb l'equip propi de cada centre, d'una àrea d'actuació i 
gestió determinada. 

- Pel que fa als centres oberts d'iniciativa social, la gestió de serveis serà assumida per 
l'equip d'educadors o educadores d'aquests centres segons les necessitats del pla de 
treball educatiu dels diferents usuaris del centre. Aquests professionals hauran de 
coordinar-se amb els educadors/es de l'equip bàsic de serveis socials. 

7.2 Competències 

En relació amb el desenvolupament de la tasca assignada: 

- Capacitat d'observació i anàlisi dels processos educatius vigents i del nivell de socialització de la comunitat.  

- Capacitat per detectar les necessitats i potencialitats socioeducatives del context de l‘atenció bàsica en el territori. 

- Capacitat de provocar la demanda, analitzar-la, elaborar l‘avaluació inicial i realitzar el retorn a l'usuari o al grup 

d'intervenció.  

- Capacitat per prioritzar els diferents mètodes d‘actuació que, segons l‘entorn del treball (medi obert, treball 

grupal, incorporar el treball en xarxa, etc.) faciliten la proximitat. 

- Capacitat per proposar i elaborar projectes de suport socioeducatiu als individus, famílies i grups del territori i a la 

comunitat en general, i fer-ne l‘avaluació corresponent. 

- Coneixement i destresa per crear i promoure xarxes entre individus, col·lectius i institucions. 

- Proximitat amb les persones de l‘entorn, especialment les que tenen més dificultats de participació, per facilitar-

los la connexió i integració a la xarxa social. 

- Capacitat de coordinació amb altres serveis i professionals. 

- Capacitat per a l‘anàlisi i la utilització idònia dels recursos disponibles en el territori.  

- Capacitat d'intervenció en la comunitat amb estratègies participatives de potenciació i promoció des del vessant 

socioeducatiu.  

- Capacitat d‘empatia per establir vincles amb l‘altre en una relació educativa, a través de l‘acompanyament 

socioeducatiu com a metodologia de treball. 

- Habilitats per a la mediació, per crear i establir marcs possibilitadors de relació socioeducativa particularitzats. 

En relació amb el treball en equip: 

- Capacitat per al treball en equip de manera interdisciplinària en els diferents vessants d'intervenció.  

- Participació en els diferents espais d‘equip de manera activa, presentant accions socioeducatives i emetent 

dictàmens i valoracions tècniques. 

En relació amb l’aprenentatge i la formació permanent: 

- Receptivitat per a la formació contínua en diversos aspectes, amb l‘objectiu d'adaptar la comprensió de 

problemàtiques emergents dels individus, les famílies i els grups, i millorar la intervenció socioeducativa.  

- Capacitat per a la incorporació de noves tecnologies aplicables a l'àmbit del treball socioeducatiu. 
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2ª part. 

Proposta tècnica, organitzativa i funcional que regularà 
l’acció socioeducativa en el marc dels Serveis Socials Bàsics 

8. Model organitzatiu de l’atenció 

Segons el Model de Serveis Socials Bàsics, el nivell organitzatiu del centre de serveis socials està configurat per tres 

unitats: la de primera atenció, la de seguiment/tractament social i atenció col·lectiva, i la de gestió administrativa. Totes 

elles estan sota el comandament d‘una figura de direcció. Integren aquestes unitats d‘atenció treballadors/es socials, 

educadors/es socials, psicòlegs/logues i administratius/ves especialitzats en serveis socials bàsics. 

La unitat de gestió administrativa (UGA) és la que rep les persones que acudeixen al centre de serveis socials i els 

adreça a la unitat d‘atenció que correspongui. També dóna suport a la unitat de primera atenció i a la de 

seguiment/tractament social i atenció col·lectiva en tasques de tramitació i gestió de recursos, i en aquelles altres tasques 

administratives de caràcter general. Formen part d‘aquesta unitat administratius especialitzats en serveis socials. 

La unitat de primera atenció (UPA) és la que atén en primera instància, i aborda i resol de forma àgil aquelles 

situacions que comporten una intervenció de baixa o molt baixa complexitat, i deriva a la unitat de seguiment/tractament 

social i atenció col·lectiva aquelles situacions en què es detecta que requereixen un suport més intens i sostingut en el 

temps. Forma part d‘aquesta unitat el treballador/a social que fa les primeres atencions. 

La unitat de seguiment/tractament social i atenció col·lectiva (USTAC) és la que assumeix l‘atenció de les 

persones i/o famílies que, per la situació en què es troben, reben un suport professional en la modalitat de seguiment o 

tractament social, i fa el pas, sempre que sigui viable, de l‘atenció individual-familiar a la col·lectiva, mitjançant estratègies 

de treball grupal. També és la unitat que dissenya i desenvolupa projectes de tipus comunitari i iniciatives d‘acció de 

caràcter preventiu. Forma part d’aquesta unitat el treballador/a social, el psicòleg/loga i l’educador/a social. 

Aquestes tres unitats d‘atenció han d‘articular-se de tal manera que garanteixin un contínuum en l‘atenció a la persona. 

Per afavorir l‘articulació de tot el circuit de manera integrada, cal crear els nexes i les connexions necessaris i 

indispensables (actes, protocols i espais de treball). 

8.1. Entrada de subjectes i situacions susceptibles d’abordatge per part de l’educador/a 

social. Circuit d’atenció 

En l‘acció social el concepte subjectes d‘atenció s‘assimila a casos, persones o persones usuàries indistintament. 

Via interna 
 

 Traspàs en coordinació amb el treballador/a social de la unitat de primera atenció. 
 

 Traspàs amb orientació interdisciplinària a l‘espai de la USTAC (ja sigui per a 
entrades noves o per a casos ja en atenció, a petició dels altres professionals 
d‘aquesta unitat). 

 

 Assignació directa de la direcció del CSS, previ establiment de criteris interns o de 
ciutat (traspàs d‘un cas provinent d‘un altre CSS o d‘un servei especialitzat, 
demandes directes de la DGAIA, la fiscalia, la Guàrdia urbana per temes de consum 
de substàncies tòxiques*, etc.). 

 

Via externa 

 A través dels espais formals establerts (com les comissions socials als centres 
educatius), l‘educador/a recull la demanda i la planteja a la direcció del CSS, que 
determinarà, finalment, el professional a qui assignarà el cas en funció dels criteris 
tècnics interns establerts (distribució i càrregues de treball, valorar quin perfil 
professional és el més adient, etc.). 
 

 A través de la detecció directa al medi obert. 

 
(*) Pel que fa als comunicats de la Guàrdia Urbana, s‘observa una diversitat d‘actuacions als diferents CSS. S‘han 
d‘establir criteris tècnics de ciutat. 
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Pel que fa a la unitat de primera atenció, l’educador/a social pot fer una complementació de la intervenció de 

la treballadora social, ja sigui assessorant-la o atenent conjuntament, bàsicament en aquelles situacions 

complexes des del punt de partida, on convé una visió de l‘educador/a per determinar si s‘ha de passar o no a la USTAC, i 

fer un bon enquadrament inicial del cas. 

Pel que fa a l’entrada de situacions objecte de treball a través per les comissions socials, de vegades les 

primeres entrevistes es duen a terme al mateix centre educatiu. Aquesta determinació té a veure amb criteris estratègics 

d‘intervenció, vinculats directament amb el cas, o fins i tot amb les característiques específiques del  centre (volum elevat 

de derivacions, voluntat de generar més implicació i compromís del centre, coparticipació en diferents problemàtiques 

emergents que puguin aparèixer, reordenar les derivacions cap als serveis socials, etc.). 

Pel que fa a l‘espai públic com a espai natural de relació de molts adolescents i joves, es troben grups naturals de diversa 

índole i circumstàncies. La via d’entrada individual d’adolescents i joves de casos provinents de l’espai públic 

pot venir donada a partir dels primers contactes que estableix l‘educador/a amb el grup natural, ja sigui per una demanda 

directa o bé induïda pel professional. També pot venir donada per la demanda directa del director/a territorial de Serveis 

Socials, a petició d‘altres agents o interventors del territori. A partir d‘aquí s‘inicia la intervenció socioeducativa. 
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Circuit d’atenció de l’educador/a social 

   

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NOTA. Les fases del procés socioeducatiu s‘han 

desenvolupat al punt 6.2.1 del document. 

VIA D’ENTRADA 

DEL 

SUBJECTE 

D’ATENCIÓ 

INTERNA 

EXTERNA 

ESPAI D’EDUCADORS 

DEL CSS 

PERTANY A LA ZONA NO PERTANY A LA ZONA: 

- Traspàs d’informació a 

la zona corresponent 

- Decidir des d’on es farà 

la intervenció 

 

- DETERMINAR EL REFERENT 

- DETERMINAR EL TIPUS D’ATENCIÓ 

 

 

 ESTABLIR CRITERIS I 

METODOLOGIA D’ATENCIÓ 

INICIAR EL PROCÉS D’ATENCIÓ FASE INICIAL 

FASE DE 
DESENVOLUPAMENT 

FASE DE TANCAMENT 

- UPA 

-USTAC 

-Assignació directa 

Espais formals de coordinació 

 

- Medi obert: 

• Detecció  
• Contacte 
• Valoració  de les 

necessitats 
• Consulta al SIAS 

 

A
V
A
L
U

A
C
IÓ
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8.2 Circuit d’atenció entre els Serveis Socials Bàsics i els equips d’atenció a la infància i 

adolescència (EAIA) 

Els educadors/es socials dels Serveis Socials Bàsics treballen majoritàriament amb la població infantil i juvenil del territori i, 

especialment, en aquelles situacions familiars on apareixen indicadors de fragilitat, vulnerabilitat o risc social. 

Aquests tècnics/ques, conjuntament amb la resta de professionals del CSS, han de tenir present el circuit global d‘atenció 

a la infància i adolescència, de manera que constitueixen així entre ambdós serveis un circuit unificat i ordenat per atendre 

les necessitats dels infants i adolescents de la ciutat de Barcelona.  

És important tenir en compte en quines situacions des dels Serveis Socials Bàsics han de derivar les casuístiques dels 

menors a l‘equip especialitzat d‘infància, partint prèviament de l‘ajust i l‘orientació rebuts pels EAIA, en els espais 

d‘assessorament i/o de complementació professional. 

El punt d‘inflexió per a la derivació serà quan aquestes situacions detectades des dels Serveis Socials Bàsics evolucionin 

cap al nivell de risc greu, un cop hagi esgotat el seu pla de treball o la família es mostri refractària i/o resistent a la 

intervenció socioeducativa.  

La nova Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i l‘adolescència incorpora entre altres novetats 

la diferenciació entre risc i desemparament. A la vegada identifica diferents modalitats de risc: lleu, moderat i greu. A 

l‘article 102 s‘entén per situació de risc la situació en què el desenvolupament i el benestar de l‘infant o l‘adolescent es 

veuen limitats o perjudicats per qualsevol circumstància personal, social o familiar, sempre que per a la protecció efectiva 

de l‘infant o l‘adolescent no calgui la separació del nucli familiar.  A l‘article 105 es consideren desemparats els infants o 

els adolescents que es troben en una situació de fet en què els manquen els elements bàsics per al desenvolupament 

integral de la personalitat, sempre que per a llur protecció efectiva calgui aplicar una mesura que impliqui la separació del 

nucli familiar. 

A l‘article 103 es fa referència a la intervenció dels serveis socials bàsics i els especialitzats: 

1. Els serveis socials bàsics han de valorar l‘existència d‘una situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els 

recursos d‘atenció social i educativa que permetin disminuir o eliminar la situació de risc cercant la col·laboració 

dels progenitors o dels titulars de la tutela o de la guarda. 

2. Els serveis socials bàsics han de designar un professional de referència per a cada cas d‘infant o l‘adolescent, al 

qual correspon avaluar-ne la situació i fer-ne el seguiment posterior. 

3. Si el risc és greu i amb la intervenció dels serveis socials bàsics no s‘aconsegueix disminuir o controlar la situació 

de risc, els dits serveis han d‘elevar l‘informe amb la valoració de la situació de risc que persisteix en l‘infant o 

l‘adolescent, el resultat de la intervenció i la proposta de mesures que considerin oportunes als serveis socials 

especialitzats en infància i adolescència. 

4. Els serveis socials especialitzats d‘atenció als infants i adolescents, atenent a l‘informe i les mesures d‘atenció 

proposades, han de completar l‘estudi i han d‘elaborar un compromís socioeducatiu adreçat als progenitors o als 

titulars de la tutela, orientat a la superació del risc que envolta l‘infant o l‘adolescent, el qual ha de contenir la 

descripció i l‘acreditació de la situació de risc, la seva avaluació i la concreció de les mesures que s‘aplicaran des 

dels serveis socials bàsics o des d‘altres serveis especialitzats per a la superació de la situació perjudicial. 

És aquest un tema que, per la rellevància que té, requerirà un segon moment d‘aprofundiment. 

 

          RISC            DESEMPARAMENT 
 

                                     RISC LLEU       RISC MODERAT       RISC GREU       DESEMPARAMENT 

 

 

 
Equip de serveis socials bàsics 

Equip d’atenció a la infància 

especialitzada 
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8.3 Circuit d’atenció amb altres serveis  

Aquest circuit té un caràcter de complementarietat institucional, és a dir, els Serveis Socials Bàsics es relacionen amb 

aquests serveis mitjançant la funció de coordinació i complementació, sobre la base de la metodologia del treball en xarxa. 

L‘objecte és generar les màximes condicions que permetin un abordatge ordenat, coherent i adequat a les necessitats que 

presenta la persona. 

Entre els diferents àmbits que tenen a veure amb la vida de la persona, dels grups i de la comunitat, identifiquem entre 

d‘altres: educació, salut, lleure socioeducatiu, cultura, treball, àmbit de la justícia, etc. 

9. Definició de les funcions de l’educador/a social en els diferents nivells 
d’atenció 

Tal com assenyala la Llei 12/2007, d‘11 d‘octubre, l‘educador/a social forma part de l‘equip bàsic d‘atenció social. Per la 

complexitat de moltes de les situacions objecte d‘intervenció socioeducativa (persones, famílies, grups i comunitat), es 

requerirà un abordatge interdisciplinari, que comportarà el disseny d‘accions/intervencions conjuntament amb altres 

disciplines que componen l‘equip. 

L’educador/a social treballa per a l’atenció, la prevenció i la promoció. Incideix en la comunitat com a 

generador de solucions i respostes a necessitats individuals i col·lectives. En aquest sentit, la comunitat és 

un recurs fonamental que pot ajudar a la normalització de situacions individuals o col·lectives que puguin 

donar-se en un moment determinat, també pot ajudar a facilitar la promoció, la participació i la inserció de 

la persona. 

L‘educador/a social atén les persones de manera individualitzada, en grup o col·lectivament. Els tres nivells d‘intervenció 

són necessaris i s‘interrelacionen, cosa que afavoreix una intervenció integral de la persona en els diferents àmbits amb 

els quals es relaciona. A partir de la intervenció individual, en moltes situacions es fa imprescindible l‘abordatge grupal i, si 

s‘aborda la intervenció comunitària, els efectes són amplificadors i es va creant i ordenant una metodologia transversal 

d‘intervenció, que afavoreix la prevenció i la sensibilització. 

Les seves actuacions són transversals, incideixen de manera global i integral, i tenen en compte l’anàlisi 

dels factors de risc i les potencialitats de la persona. Incorpora la variant preventiva i de promoció de la 

persona. Incideix no només en l’atenció individualitzada/familiar, sinó fent actuacions de caire grupal i 

comunitari de manera complementària. 

És evident que pot treballar amb persones/famílies i comunitats normalitzades, on no apareguin elements de risc. Ara bé, 

des dels Serveis Socials Bàsics, a causa de la insuficient dotació actual de professionals de l‘educació social, es fa 

imprescindible establir criteris de prioritat a escala de ciutat que finalment es contextualitzaran a partir de la realitat social 

de cada territori concret. 

En aquest sentit s’assenyalen les prioritats de la intervenció, identificant el treball amb persones, nens, 

joves i adults que, per diferents motius, viuen un bloqueig de recursos personals que dificulten el seu 

creixement com a persones, i els impedeix establir una relació enriquidora amb l’entorn. També treballa 

amb persones que viuen una situació de risc psicològic i social a causa de la pressió de l’entorn: pèrdua 

d’arrels culturals, manca de recursos, situacions de marginació, pobresa, etc. 

9.1 Atenció individualitzada i familiar 

En l‘atenció individualitzada i familiar, l‘objecte de treball de l‘educador/a social és orientar i donar suport a infants, 

adolescents, joves, a les seves famílies i als adults en general, en el seu desenvolupament personal, familiar i social, a 

través de l‘acompanyament socioeducatiu, fixant la mirada i incidint en l‘abordatge de les capacitacions personals, les 

relacions familiars, les competències parentals i l‘entorn social del menor. 

9.1.1 L’acció socioeducativa segons cicle vital de la persona i les noves realitats socials emergents que 

requereixen suport socioeducatiu 

L‘educador/a social treballa mitjançant processos socioeducatius amb les persones i els col·lectius socials. Se centra però, 

especialment, en el treball socioeducatiu, en els diferents cicles vitals de les infàncies, adolescències i joventuts, en les 

famílies en el seu exercici parental i en els adults en general. 
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A la vegada, cal tenir molt present que aquest professional treballa a partir de processos socioeducatius, que són de 

caràcter progressiu, generant situacions d‘ensenyament-aprenentatge amb tots els membres amb qui s‘intervé, ja sigui en 

l‘àmbit familiar, grupal o comunitari. Per aquest motiu no podem aïllar objectius diferenciats per a cada etapa evolutiva, ja 

que la promoció de les situacions socioeducatives és un objectiu tranversal al llarg de tota intervenció social. 

Ara bé, és cert que en cada etapa evolutiva l‘educador/a pot centrar la mirada més especialment en aquelles necessitats 

prioritàries que tenen a veure amb el pas i el desenvolupament de cada membre en l‘etapa que travessa. 

L’educador/a social haurà de treballar amb les famílies aquelles disfuncions detectades en l’exercici de la 

seva parentalitat, però no només treballarà amb la persona en relació amb el seu rol de mare o pare, sinó 

que l’abordatge de la intervenció socioeducativa serà integral, entenent la persona com a mare, pare, dona, 

home, estudiant, treballador, amic, veí, germà, etc. D’aquesta manera, queda clar que no podem aïllar la 

persona o família de la seva multidimensionalitat social. 

L‘educador/a social acompanya les persones mitjançant l‘activació de processos socioeducatius al llarg de tota la vida. Per 

tant, aquest professional treballa en tots aquests cicles vitals, tot i que preferentment, per la seva vessant preventiva i 

especialment rica en possibilitats d‘aprenentatges, incideix especialment en les edats més primerenques, infància, 

adolescència i joventut. 

A continuació es presenten tres gràfics diferenciats segons quin sigui el focus d‘intervenció i s‘identifiquen diferents 

elements prioritaris a treballar. Es fa una diferenciació entre l‘àmbit d‘intervenció familiar i l‘àmbit d‘intervenció individual: 

 
 

A) Àmbit d’intervenció socioeducativa familiar: 
 

Identifiquem aquells elements prioritaris a treballar per a cada etapa evolutiva dels infants i adolescents, no 

sent aquests exclusius ni excloents. A manera d‘exemple: 

 

 
PRIMERA 
INFÀNCIA 

(0 a 2 anys) 

SEGONA 
INFÀNCIA 

(3 a 6 anys) 

TERCERA 

INFANCIA 

(7 a 11 anys) 

PREADOLESCÈNCIA 

(12 a 13 anys) 

ADOLESCÈNCIA 
I JOVENTUT 

(14 anys en 
endavant) 

Vincle d‘aferrament 
(afectiu relacional) 

     

Adquisició d‘hàbits 
quotidians 

     

Higiene      

Nutrició      

Promoció dels 
aprenentatges 

     

Responsabilitats      

Autonomia      

Socialització      

Desenvolupament físic 
i psíquic 
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Identifiquem elements prioritaris per treballar amb els adults en el seu exercici parental, tot i que aquests no 

són exclusius ni excloents. A manera d‘exemple: 

 

 
PRIMERA 
INFÀNCIA 

(0 a 2 anys) 

SEGONA 
INFÀNCIA 

(3 a 6 anys) 

TERCERA 

INFANCIA 

(7 a 11 anys) 

PREADOLESCÈNCI
A 

(12 a 13 anys) 

ADOLESCÈNCIA I 
JOVENTUT 

(14 anys en 
endavant) 

Vincle d‘aferrament (afectiu 
relacional) 

  
   

Atenció i cura de l‘infant i/o 
adolescent 

  
   

Promoció dels 
aprenentatges 

  
   

Treball d‘hàbits quotidians      

Garantir el seguiment i 
l‘atenció sanitària 

  
   

Garantir l‘escolarització      

Responsabilitats      

Potenciar l‘autonomia 
adequada a cada cicle 
evolutiu 

  
   

Supervisió de l‘infant i/o 
adolescent 

  
   

Afavorir la socialització       

Capacitat per posar límits      

Garantir l‘escolaritat      

Capacitat d‘empatia      

Habilitats de comunicació      

Models de criança      

Protecció      

 
 
 
 

B) Àmbit d’intervenció socioeducativa individual: 
 

Identifiquem elements prioritaris a treballar. A mode d’exemple: 

  

 
PERSONES ADULTES 

Amb dificultats 

d’integració 

GENT GRAN 
Autònoms, sols i 

aïllats 

Inserció laboral  
(recerca, vinculació a recursos d‘inserció, etc.) 

  

Formació   

Temps d‘oci / relacions socials 
(evitar l‘aïllament) 

  

Autonomia 
(millora de la qualitat de vida) 

  

Cura familiar  
(quan exerceixen de cuidadors) 

  

Salut  
(vinculació a recursos sanitaris, esportius, etc.) 

  

Pèrdues   
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9.1.2 Perfil de situacions objecte d’intervenció socioeducativa de caràcter prioritari 

Cal garantir que l‘educador/a social atengui subjectes i situacions que corresponguin al seu objecte de treball i a la seva 

especificitat professional. La mirada de l‘educador/a ha d‘estar centrada en els aspectes socioeducatius dels infants, joves i 

adults i de les famílies que atenen (exercici parental, accés a la socialització, pautes educatives, drets de la infància, etc.). 

La clau per a garantir aquesta entrada de subjectes i situacions ha d‘estar centrada en: 

- L‘establiment i concreció de criteris clars dels casos susceptibles de treball socioeducatiu, categoritzant les 

situacions casuístiques per identificar les necessitats i, per tant, el perfil professional o la seva complementarietat. 

- La creació de condicions organitzatives que permetin un treball de qualitat. 

La majoria de les situacions exposades tenen un grau de complexitat que requereix la intervenció interdisciplinària d‘altres 

professionals de l‘equip i, per tant, segon on tingui més pes la intervenció entrarà una disciplina o una altra i, fins i tot, les 

tres. 

La tasca de l‘educador/a implica processos de canvi educatiu que es donen al llarg de tot el cicle vital, i que tenen a veure 

amb mancances en la socialització i dificultats d‘integració en la xarxa de l‘entorn, però sempre treballarà a partir de les 

potencialitats i amb els punts forts de les persones, grups i comunitats. 

SITUACIONS TIPUS MOTIU INTERVENCIÓ DE L’EDUCADOR/A SOCIAL de CARÀCTER PRIORITARI 

FAMÍLIES 

• Que presenten dificultats en l‘exercici de les competències parentals (límits, responsabilitats, pautes educatives, 

hàbits, socialització, vincles afectius-relacionals, manca d‘empatia, supervisió de l‘adult, nivells d‘autonomia, 

models de criança, etc.). 

• Que presenten indicadors de fragilitat o risc social (manca de competències socials i/o laborals; manca d‘habilitats 

relacionals; nivells d‘absentisme escolar; situacions judicials, etc.). 

• En situacions familiars de violència de gènere o violència intrafamiliar. 

• En situacions de reagrupament familiar, on apareixen dificultats relacionals en el si de la família així com 

dificultats d‘adaptació a l‘entorn social i comunitari. 

• Amb problemàtica de salut mental, sempre que aquesta condició els permeti seguir un pla de treball 

socioeducatiu d‘acord amb les seves possibilitats (complementarietat amb psicòleg). No seria el cas de menors 

amb una problemàtica de salut mental, que han de ser atesos a partir dels serveis especialitzats. Moltes vegades 

la pressió de l‘escola i dels àmbits de salut cap als serveis socials és molt forta i s‘ha de reordenar. 

• Amb drogodependències o altres dependències abusives, en les quals hi hagi menors en el nucli familiar. 

• Amb precarietat econòmica sempre que apareguin mancances socioeducatives (complementarietat amb el 

treballador/a social). No seria el cas de situacions de menors amb una component de mancança familiar 

purament econòmica, en les quals els menors no presenten indicadors de risc social. 

ADOLESCENTS I JOVES 

• Adolescents i dones joves embarassades o amb maternitats prematures. 

• Adolescents/joves que fan un ús abusiu de l‘espai públic. 

• Adolescents /joves aïllats i amb problemes de socialització. 

• Joves extutelats: 

- Que han estat institucionalitzats i tornen al territori amb la majoria d‘edat. 

- Que han viscut en acolliments familiars fràgils.  

ADULTS 

• Adults aïllats, amb dificultats d‘integració social que requereixen un acompanyament socioeducatiu. 
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GENT GRAN 

• Gent gran autònoma i aïllada, per treballar objectius de promoció i integració, que requereix un acompanyament 

socioeducatiu als recursos de l‘entorn. No seria el cas de la intervenció amb gent gran dependent, on potser el 

perfil professional més adient a la intervenció seria la treballadora familiar. 

Tot i que cal avançar en l‘ampliació progressiva de ràtios pel que fa a aquests professionals, la ràtio actual d‘educadors/es 

socials no dóna cobertura a les múltiples necessitats d‘intervenció socioeducativa que es donen als diferents territoris de la 

ciutat i, per tant, s‘han d‘establir criteris per prioritzar. 

 

L’educador/a social atén prioritàriament aquelles persones amb necessitats socioeducatives, que presenten 

dificultats per a la seva integració i desenvolupament en la xarxa social. Les prioritats d’intervenció estaran 

definides a partir del programa d’acció de cada centre de serveis socials, en funció de les problemàtiques, 

necessitats  i prioritats globals de cada territori. 

Per tant, no es determinaran les prioritats segons la franja d’edat, ja que es podria incidir en qualsevol 
franja d’edat segons el cicle vital de la persona. Ara bé, intervenir sobre les primeres etapes del cicle vital 
incorpora la variant preventiva de la intervenció, i en el mitjà i llarg termini és la mesura més rendible. 

D’altra banda, cal tenir molt en compte la conjuntura actual amb la recent aprovació de la Llei dels drets i 
oportunitats en la infància i adolescència, pel seu impacte en els serveis socials bàsics, ja que aquests 
serveis passen a tenir més rellevància en l’atenció a la infància i adolescència en risc. 
 

 

9.1.3 Aspectes rellevants de l’atenció individualitzada i familiar 

A continuació es recullen un seguit d‘elements importants que, atès el context actual, s‘han de tenir en compte: 

La interdisciplinarietat 

Als Serveis Socials Bàsics sovint es donen situacions complexes que requereixen la intervenció de les 

diferents disciplines que componen les unitats d‘atenció (treballador/a social, educador/a social i 

psicòleg/loga). Aquesta forma d‘intervenció permet una anàlisi i un abordatge més global a partir de les 

intervencions específiques, i a la vegada complementàries, de les tres disciplines. 

Professional de 
referència 
(Llei 12/2007, d’11 

d’octubre, de  serveis 

socials de Catalunya) 

La llei estableix que ―cada persona o unitat de convivència que accedeixi a la xarxa de serveis socials 

d‘atenció pública ha de tenir assignat un professional o una professional de referència que preferentment 

ha de ser el mateix, i que habitualment ha de ser un treballador/a social dels serveis socials bàsics‖. Les 

seves funcions són: ―Canalitzar les diverses prestacions, vetllar per la globalitat de les intervencions i per la 

coordinació entre els equips de professionals, i afavorir la presa de decisions‖. 

— En situacions d‘intervenció interdisciplinària, els professionals implicats han de decidir qui serà el 

referent global de la família, que generalment vindrà determinat pel vincle i pel professional que tingui més 

pes en la intervenció. Quan la intervenció  tingui més pes socioeducatiu, el professional de referència serà 

l‘educador/a social. Quan el major pes estigui situat en la intervenció social, serà el treballador/a social. 

— En casos on només intervé l‘educador/a, serà sempre aquest el/la professional de referència. 
 

 El joc de contextos 

La intervenció socioeducativa incideix sobre diferents contextos d‘actuació: l‘àmbit familiar, l‘àmbit  
educatiu, l‘àmbit del lleure socioeducatiu, l‘àmbit de salut, l‘àmbit del l‘espai públic, l‘àmbit laboral, etc. 

La clau és la combinació dels diferents ambients o contextos. Cada context té les seves especificitats, 
avantatges i límits. S‘han d‘anar combinant en funció de l‘estratègia i els objectius. És molt important 
veure la persona en diferents contextos, fora del despatx. 

La prospecció i la 
detecció 

Com a professionals dels Serveis Socials Bàsics és fonamental estar vinculats a la xarxa de l‘entorn que són 
els agents detectors principals i les vies per on poden arribar els subjectes d‘intervenció. A partir d‘aquí 
l‘educador/a explora, contextualitza la informació rebuda i fa una valoració inicial que pot acabar en 
intervenció o no; en aquest segon cas fa una devolució en forma d‘assessorament. 
Dins de l‘acció socioeducativa, pel que fa a l‘espai públic com a espai natural de relació i   part important 
de l‘entorn de l‘infant, s‘ha de fer detecció a partir de l‘observació de les dinàmiques relacionals que 
permetin detectar situacions objecte d‘intervenció socioeducativa. 

Intervenció sense 
demanda a partir de 
tercers. La funció 
d’ajuda/control 

La majoria de les intervencions que fan els educador/es dels serveis bàsics es treballen sense demanda 
explícita del menor. Moltes vegades són demandes indirectes de tercers: professionals del CSS, demanda 
d‘intervenció des de l‘àmbit educatiu, judicial, protecció de menors, cossos policials, entitats del barri, les 
mateixes famílies, centres d‘atenció primària de salut, centres de salut mental, etc. Es ressalta la 
importància de cuidar sempre l‘entrada i el primer contacte amb el menor, poder entrar des de l‘oferiment 
d‘ajuda és més facilitador. 
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Intervencions 
familiars 

En les intervencions familiars es treballa amb tot el nucli familiar (rol dels progenitors i els adults en 

general) i no només amb l‘infant. La visita al domicili, com a espai familiar, dóna molta informació i és un 

bon marc per a la intervenció socioeducativa. 
 

La utilització de 
recursos 

Dins del pla d‘intervenció socioeducativa es fa necessària la utilització de diferents tipus de recursos per 

part de l‘educador/a: educatius, socials, sanitaris, formatius, laborals, lúdics, etc. 

En aquelles situacions en què apareguin indicadors de precarietat econòmica greu, on es valori la 

tramitació d‘un PIRMI*, o d‘altres, caldrà l‘entrada d‘un treballador/a social. D‘aquesta manera es 

garanteix un treball interdisciplinari, que donarà resposta adequada a la situació de manca de cobertura de 

necessitats bàsiques. 
 

 
(*) En la majoria de situacions amb un component econòmic important intervindrà el/la treballador/a social i, per tant, 

l‘educador/a social no hauria de fer el tràmit del PIRMI. Tot i així, en aquelles situacions on l‘educador/a sigui l‘únic 

referent (extutelats de la DGAIA, etc.), si es requereix la utilització d‘un PIRMI com a recurs que facilitarà la sortida de la 

problemàtica objecte d‘intervenció, l‘educador/a social ho ha d‘incorporar dins del pla de treball i el seguiment 

corresponent. 

 

9.1.4 Funcions de l’educador/a social en l’atenció individualitzada i familiar 

Fase inicial: diagnòstic i creació de vincle 

1. Informa i orienta (intervenció puntual) les demandes que rep directament o indirectament (de l‘equip i/o d‘altres 

professionals), quan es tracta de qüestions relacionades amb problemàtiques socioeducatives. 

2. Assessora i sensibilitza altres professionals i entitats, aportant elements per a la detecció de necessitats. 

3. Detecta i valora les situacions, i aprofundeix les que siguin de la seva competència. 

4. Identifica, analitza i prioritza les necessitats/problemàtiques –cognitives, afectives, d‘interrelació i d‘inserció social i 

laboral— que dificulten els processos d‘aprenentatge i de socialització. 

5. Facilita la formulació de la demanda implícita (quan és sentida i no expressada). 

6. Crea estratègies perquè s‘expliciti la demanda en el mateix subjecte (quan es tracta d‘una demanda indirecta i el 

subjecte ni la sent, ni l‘expressa, ni accepta la intervenció). 

7. Realitza l‘avaluació inicial des de la vessant socioeducativa. 

Fase de desenvolupament 

A partir de l‘avaluació inicial, 

1. Elabora /dissenya el pla de treball: estableix hipòtesis de treball; defineix objectius, preveu activitats i estratègies, 

dissenya indicadors i fa una previsió temporal; preveu mecanismes d‘avaluació (de procés i final); acorda 

/negocia el pla de treball amb el subjecte. 

2. Implementa —segueix— el pla de treball prèviament acordat, és a dir, porta a terme l‘acció socioeducativa fent 

servir les estratègies directes o indirectes (individuals o grupals) que facilitin l‘adquisició d‘autonomia: entrevistes, 

coordinacions, reformulació d‘acords, derivacions parcials o totals, mediacions, tramitació de prestacions o ajuts 

econòmics puntuals…, i emet els informes pertinents. 

3. Fa l‘avaluació contínua del procés socioeducatiu. 

Fase de tancament 

A partir de l‘avaluació de procés, 

1. Finalització de la intervenció: segons el procés i segons el grau d‘assoliment dels objectius fixats. 

2. Fa l‘avaluació final, incloent–hi les propostes de continuïtat. 

 

9.1.5 Accions específiques de l’educador/a social 

• Entrevistes amb infants i adolescents, amb els seus progenitors o tutors legals, amb la família extensa. 
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• Visites domiciliàries. 

• Tramitació de recursos educatius, socials, de lleure, etc. i d‘ajuts econòmics puntuals. 

• Coordinació interna interdisciplinària. Coordinació externa amb els diferents contextos relacionals: àmbit educatiu, 

amb del lleure, àmbit laboral, etc. 

• Observació i intervenció directa al medi obert. 

• Acompanyament físic a recursos. 

• Mediació. 

• Etc. 

Totes aquestes accions s‘aplicaran tenint en compte el pla de treball i els objectius fixats. 

9.2. Atenció grupal 

La intervenció grupal és una metodologia que es dóna en el marc de la intervenció social i s’ha provat que 

té molts beneficis per abordar determinades situacions i problemàtiques. Els grups realitzen una funció de 

contenció emocional de les persones, creen un sentiment de pertinença afavorint els vincles entre els 

membres, trenquen l’aïllament social i la soledat fomentant una xarxa de relacions, i són una referència per 

vehicular els processos d’identificació, ja que passen a formar part de l’espai vital de les persones. 

Finalment, també determinats grups capaciten i fomenten l’autoestima a partir del treball d’habilitats i 

competències personals. 

Convé la presència de dos professionals en el grup que, segons quina sigui la finalitat que es persegueix, pot ser el mateix 

perfil professional o un altre de diferent: treballador/a social o psicòleg/loga. 

És imprescindible tenir flexibilitat horària per treballar amb aquesta metodologia i, a la vegada, adaptar-se a la realitat 

singular de l‘entorn. 

Atesa la gran riquesa de projectes grupals que es duen a terme als CSS, està previst en un segon moment un abordatge 

amb més aprofundiment d‘aquesta metodologia de treball. 

Tot i així, en quest apartat s‘identifiquen aquelles tipologies grupals amb presència de l‘educador/a social, i s‘assenyalen 

algunes de les funcions específiques i les tasques que es deriven. 

9.2.1 Modalitats de grups en què pot intervenir l’educador/a social 

 Grups sociocoeducatius  

Poden ser grups creats pel professional o grups naturals ja existents en els quals el professional es vol introduir. Els 

integrants no tenen consciència del problema o la dificultat, sinó que és el professional qui identifica indicadors de risc que 

fan necessària una intervenció social. S‘utilitzen estratègies indirectes (activitats per incidir en el problema que motiva la 

intervenció).‖18 

Sovint aquests tipus de grups són mixtos, tenen una part que funciona com un taller, i una altra part socioeducativa en la 

qual intervé l‘educador/a, de vegades conjuntament amb el psicòleg/loga o el treballador/a social.  

Quan l‘objectiu del grup —a més de treballar les habilitats i les competències— és treballar els patrons relacionals i 

conductuals connectant la dificultat o el problema amb la funció, el rol o cicle vital de la persona, és necessària la 

col·laboració del psicòleg, almenys en algunes sessions. 

Alguns exemples 

o Grups de millora per a la capacitació de competències parentals: és una intervenció socioeducativa per 
facilitar als adults/progenitors que tenen la cura dels infants, les habilitats i models per desenvolupar la funció 
parental des del punt de vista de la cura, l‘educació, el vincle i la transmissió de valors i pautes culturals. 
Normalment aquests grups van adreçats a pares i mares que tenen mancances importants en el 
desenvolupament del seu rol. 

                                                      
18

 RTS núm. 165: ―El treball grupal‖. 
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o Grup d’adolescents, amb els quals l‘educador/a treballa des d‘un punt de vista socioeducatiu (pautes de relació 
amb l‘entorn, de promoció de la salut, de prevenció de conductes de risc, habilitats i hàbits de socialització per tal 
d‘afavorir la integració social del noi/noia...). 

En aquests projectes, majoritàriament, intervé l‘educador/a sense la participació d‘altres disciplines de l‘equip; en alguna 

situació participa l‘educador/a del programa APC o el psicòleg/loga. Hi poden col·laborar talleristes i, fins i tot, es pot 

considerar el suport de voluntaris. 

Quan els adolescents presenten trastorns conductuals importants o símptomes de deriva és necessari que l‘educador/a 

proposi un treball grupal conjunt (i en alguns casos individual) amb el psicòleg/loga, amb objectius d‘acompanyament 

terapèutic. 

Alguns projectes d‘aquesta tipologia han sorgit del treball en xarxa o dels plans comunitaris i plans d‘entorn que s‘estan 

duent a terme als territoris. En aquests casos poden participar altres serveis externs. 

o Intervenció amb grups naturals 

La intervenció amb els grups naturals és una metodologia d‘intervenció a l‘espai públic que ha de tenir una intencionalitat, 

una temporalitat i una destinació per part de l‘educador/a social. Finalment pot acabar sent o no un projecte grupal induït, 

que tindria el mateix tractament que els grups socioeducatius. 

És necessari disposar d‘un temps per treballar el vincle i la confiança amb el grup natural. 

Cal tenir en compte els grups naturals, els seus desitjos i interessos comuns a l‘hora d‘oferir activitats i abordar aspectes 

socioeducatius de prevenció, de relació, etc. S‘assenyala la importància de la no separació dels individus que formen part 

dels grups naturals; les activitats han de ser properes, sense que hi hagi una limitació en l‘accés. Si s‘ofereix una oferta 

d‘acord amb les demandes reals, es poden crear grups induïts on dur a terme un treball d‘intervenció socioeducativa.  

Cal també estratègies i habilitats tècniques perquè l‘educador/a s‘impliqui i els joves el visquin com un membre dins 

d‘aquest grup natural, amb un rol professional d‘ajuda, dinamització i conducció. 

Per la particularitat que tenen aquest tipus de grups, es detallen un seguit d‘elements que cal tenir molt presents des del 

model d‘acció socioeducativa. Aquestes aportacions han sorgit dels educadors/es socials que han participat en els diferents 

grups de treball durant el 2009. 

 Conèixer i analitzar la configuració i les dinàmiques de funcionament intern dels grups i mantenir-ne la informació 
actualitzada. 

 Conèixer i analitzar les interrelacions dels grups d‘adolescents/joves amb altres usuaris de l‘espai públic. 
 Detectar situacions emergents en relació amb els adolescents i joves i en relació amb altres usuaris dels espais públics. 
 Potenciar els vincles de relació positius entre els diferents membres dels grup. 
 Ajudar els grups de joves i adolescents a trobar el seus interessos i canalitzar les seves demandes. 
 Potenciar el coneixement i la participació dels grups de joves en la xarxa de recursos del seu territori/ciutat i en la vida 

comunitària més propera. 
 Connectar els grups d‘adolescents/joves als recursos existents que puguin donar resposta als seus interessos i 

necessitats.  
 En cas de necessitat, dissenyar actuacions específiques a escala grupal que permetin avançar en la vinculació 

educativa amb els seus membres per poder incidir després en altres problemàtiques més personals. 
 Dissenyar actuacions grupals a partir d‘interessos, adreçades a minvar les dificultats que presenten els 

adolescents/joves en el seu procés de socialització. 
 Estimular els grups per què aprofitin les seves potencialitats en la construcció de dinàmiques afavoridores dels 

processos socioeducatius dels seus membres. 
 Potenciar els processos d‘autogestió dels grups d‘adolescents i joves. 
 Detectar les dinàmiques més transgressores dels adolescents/joves i elaborar actuacions per afavorir els processos 

d‘inserció social. 
 

 Grups de suport 

“Grups creats pel professional en els quals els participants tenen dificultats o problemes comuns i es troben en una 

situació d‘estrès associada sovint, encara que no sempre, a fets externs desencadenants. Es tracta de situacions que la 

persona ha d‘afrontar necessàriament perquè, si no ho fa, s‘aguditzarà o cronificarà el problema i el malestar que li 

genera‖. En aquests grups s‘aborda directament el problema.‖19 

                                                      
19

 RTS núm. 165: ―El treball grupal‖. 
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Poden estar conduïts tant per l‘educador/a, i complementats amb altres rols professionals, com pel treballador/a social. 

Ara bé, quan hi intervé el psicòleg/loga s‘aborden aspectes relacionals i psicoterapèutics. 

Alguns exemples: 

o Grups de dones i fills que han patit violència intrafamiliar 
o Grups d’avis i néts acollidors 
o Grups d’homes sols amb problemes d’aïllament social 
o Grups de cuidadors 
o Grups de suport amb gent gran 
o Etc. 

En aquesta tipologia de projectes participen altres rols professionals com els treballadors/es socials o els psicòlegs/logues. 

9.2.2 Funcions de l’educador/a social en el treball grupal   

Fase inicial: diagnòstic i creació de vincle 

 Grups naturals 

1. Identifica grups naturals amb necessitats socioeducatives, prioritzant-ne els ―de risc‖. 

2. Planifica la intervenció socioeducativa d‘aproximació, contacte i vinculació. 

3. Rep les demandes i expectatives d‘atenció sobre grups. 

4. Facilita la formulació de les demandes implícites (quan són sentides i no expressades). 

5. Crea estratègies perquè s‘explicitin les demandes en el mateix grup (quan es tracta d‘unes demandes 

indirectes i els subjectes/ grup, ni les senten, ni les expressen, ni accepten la intervenció). 

6. Assessora i sensibilitza altres professionals i entitats, aportant elements per a la detecció, i hi col·labora. 

7. Fa l‘avaluació inicial des de la vessant socioeducativa. 

 Creació d‘accions grupals (que poden esdevenir grup o no) 

Amb subjectes procedents de l‘atenció individualitzada i/o de grups naturals i/o d‘altres instàncies: 

1. Identifica interessos, motivacions i necessitats socioeducatives dels subjectes que procedeixen ―d‘altres 
instàncies‖. 

2. Sensibilitza els subjectes envers l‘activitat de grup. 

Fase de desenvolupament 

A partir de l‘avaluació inicial (que ha d‘incloure les accions grupals): 

1.  Elabora/dissenya el pla de treball (projecte) : 

 Aprofundeix en la identificació de necessitats socioeducatives del grup i de cada membre del grup, si escau. 

 Planteja hipòtesis de treball amb el grup i, si escau, també amb cada persona. 

 Defineix els objectius a escala grupal i, si escau, individual. 

 Defineix la metodologia i les estratègies de treball. 

 Preveu els mecanismes d‘avaluació de procés i final, referida al grup i, si escau, a cadascun dels individus. 

2.  Implementa el pla de treball (el projecte): 

 Utilitza les possibilitats que genera el context —territori— per afavorir el creixement de la col·lectivitat. 

 Facilita o genera altres activitats quan l‘oferta normalitzada no respon a les necessitats dels individus/grup, com 

per exemple: grups preventius i d‘activitats socials, grups socioeducatius, grups de suport… 

 Dinamitza els grups en què calgui intervenir des de la perspectiva socioeducativa. 

3.  Fa l‘avaluació del procés socioeducatiu grupal i, si escau,  també de cada persona. 

 

Fase final: tancament 

A partir de l‘avaluació de procés, 
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1.  Finalitza la intervenció: segons el procés i segons el grau d‘assoliment dels objectius. 

2.  Elabora l‘informe d‘avaluació final del grup i de les persones que calgui, incloent-hi propostes de continuïtat. 

3.  Fa noves propostes d‘intervenció relacionades amb la detecció de necessitats emergents (retroalimentació). 

9.2.3 Accions específiques de l’educador/a social 

o Disseny de projectes.  

o Implementació a través de: 

— La participació directa amb el grup (a vegades liderant i d‘altres participant conjuntament amb altres 
professionals que participen en el projecte), incidint en aspectes relacionals, de socialització, d‘integració, de 
creació de vincles i de promoció personal, etc. 

— La presència indirecta en el cas de la realització de tallers. Aquí es requerirà un treball de coordinació per al 
seguiment de l‘activitat i veure l‘evolució de l‘adolescent/jove. 

o  Avaluació final.  

També pot participar puntualment en altres projectes que s‘estiguin desenvolupant en el CSS, a petició dels 

professionals que hi participen, per abordar alguna temàtica específica i concreta. 

9.3 Atenció comunitària 

Entenem per treball comunitari en el marc dels Serveis Socials Bàsics totes aquelles accions encaminades a 

la prevenció, la detecció de situacions emergents, la capacitació i potenciació de col·lectius, i a col·laborar 

amb iniciatives del territori per afavorir la cohesió i la inclusió social. 

Són accions que van adreçades a grups o col·lectius de persones del territori, i que es poden desenvolupar de manera 

conjunta o no amb altres serveis o amb el mateix col·lectiu implicat. 

Hi ha una àmplia diversitat d‘accions comunitàries. Algunes són de caràcter puntual, d‘altres formen part d‘un projecte 

més ampli, o bé formen part d‘un pla comunitari. 

La intervenció en els plans de dinamització comunitària, i més concretament a través de les diferents plataformes de 

participació, generen respostes diverses, com ara: mobilització veïnal amb canalització de dificultats i propostes sobre 

temes que preocupen la comunitat (problemàtiques escolars, grups d‘adolescents conflictius, etc.); projectes d‘intervenció 

grupal; tallers de sensibilització; etc. No sempre són una intervenció directa sobre la població, però es generen propostes 

adreçades a la millora de la vida de la comunitat en general. 

Igualment, aquestes plataformes de participació permeten que els projectes grupals que han sortit inicialment a través 

dels Serveis Socials tinguin una amplificació superior, ja que traspassen l‘àmbit dels serveis socials i d‘aquesta manera 

arriben a més població. 

També permet, que als grups d‘adolescents/joves amb els quals s‘està intervenint se‘ls pugui donar sortida a la promoció i 

a la participació en la comunitat, passant de subjectes passius a actius. L‘educador/a social treballa fent ―l‘acompanyament 

d‘aquest trànsit‖. 

El treball comunitari constitueix una manera d‘estimular la participació ciutadana i enfortir el teixit social de manera 

transversal, cosa que facilita una  integració intercultural. 

Una orientació interessant i innovadora per incorporar és avançar en la inclusió social a partir de projectes culturals. Té 

referència a la utilització de l‘art i les pràctiques creatives d‘expressió com a generadores de noves dinàmiques 

participatives, formatives i de desenvolupament comunitari. Sensibilitzar i actuar a través de l‘art és una bona estratègia, 

ja que constitueix una eina de cohesió i transformació individual i col·lectiva. 

D‘altra banda, però, no es pot entendre el treball comunitari com quelcom exclusiu de la figura de l‘educador/a social. 

Entenent que els Serveis Socials Bàsics són un dispositiu d‘atenció social territorialitzat, i que ha d‘estar integrat en la 

xarxa de serveis i recursos del mateix territori, aquest ocupa un lloc clau en aquest sistema comunitari i relacional. Per 

aquest motiu, tot l‘equip dels serveis socials (educadors/es socials, treballadors/es socials, psicòlegs/logues i la direcció) 

han de ser copartícips d‘aquest treball, i respondre coherentment a l‘essència del treball social en sentit ampli. 
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En l‘actualitat s‘està donant una gran riquesa d‘experiències als barris de la ciutat. Per l‘impacte que té el treball 

comunitari en la vida dels territoris, i per tal d‘establir uns criteris homogenis de ciutat, aquest tema és objecte d‘anàlisi i 

revisió en un altre espai de treball. 

Per a l‘acció socioeducativa aquesta metodologia de treball és de gran importància i, per aquest motiu, es recullen les 

funcions específiques de l‘educador/a social, seguint les diferents fases de la intervenció. També s‘identifiquen algunes de 

les accions específiques que se‘n deriven.  

9.3.1 Funcions de l’educador/a social en el treball comunitari 

Fase inicial: diagnòstic i creació de vincle 

1. Identifica, com qualsevol membre de l‘equip, les necessitats i potencialitats d‘un territori, i analitza les que són de 

tipus socioeducatiu. 

2. Rep les demandes de l‘equip i d‘altres instàncies, i fa propostes d‘abordatge. 

3. Planifica la intervenció socioeducativa d‘aproximació, contacte i vinculació referida als subjectes. 

4. Planifica l‘estratègia d‘aproximació, contacte i vinculació a les entitats educatives. 

5. Assessora i sensibilitza altres professionals, aportant elements per a l‘aproximació, el contacte i la vinculació 

socioeducativa, i hi col·labora. 

6. Impulsa, acorda, negocia significats…, i consensua la manera d‘abordar les problemàtiques detectades (implícites i 

explícites). 

7. Fa l‘avaluació inicial des de la vessant socioeducativa. 

 

Fase de desenvolupament: col·laboració i cooperació 

1. Participa amb l‘equip i la comunitat en la planificació i l‘estructuració del projecte global. 

2. Participa en la intervenció de xarxa o comunitària global, i interdisciplinària, aportant la perspectiva educativa en 

totes les seves fases: 

* Elaboració del projecte  

* Implementació conjunta del projecte 

* Avaluació compartida del procés 

 

Fase final: tancament 

A partir de l‘avaluació del procés, es planteja el final de la intervenció: segons el procés i segons el grau d‘assoliment dels 

objectius. 

1. Participa en l‘elaboració i la difusió dels informes d‘avaluació final amb l‘equip gestor, aportant la visió 

socioeducativa. 

2. Participa en l‘elaboració de les propostes de futur. 

9.3.2 Accions específiques de l’educador/a social 

• Conèixer els agents socials que estan implicats en la dinàmica comunitària i la seva participació de la realitat.  

• Conèixer els recursos i les necessitats del territori. 

• Detectar situacions emergents, tant positives com negatives, en les relacions entre ciutadans de diferents cultures, 

edats, ètnies, interessos, etc., a partir de les seves interrelacions al carrer o en altres espais de socialització. 

• Participar en diferents plataformes o taules comunitàries. 

• Implicar la comunitat respecte a les problemàtiques dels joves i adolescents, i en la recerca d‘alternatives de millora. 
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• Treballar amb la resta dels serveis i entitats, tan coparticipadament com sigui possible, en pro de la participació del 

jovent en la xarxa de recursos del territori. 

• Mediar perquè els serveis i entitats flexibilitzin la seva programació d‘acord amb els interessos i les possibilitats dels 

joves. 

• Mediació entre els joves/adolescents sobre els quals està intervenint i l‘entorn. 

• Aportació de propostes per abordar solucions. De vegades són propostes en forma de projectes en els quals poden 

participar altres agents de la xarxa. 

• Treballar la promoció i participació del jove en la comunitat. 

• Valorar les potencialitats de la comunitat per abordar interessos i necessitats dels joves, així com els conflictes que 

plantegen. 

• Potenciar la implicació de la comunitat en la resposta als interessos i necessitats dels joves com a part de la 

comunitat, i en la resolució dels conflictes del territori. 

9.4 L’assessorament professional 

L‘assessorament d‘un professional a altres professionals ve donat per la seva expertesa i pel grau de coneixement que té 

sobre una matèria determinada. En el cas de la seva disciplina, a més té un coneixement específic que es tradueix en unes 

tècniques i metodologies pròpies. 

Dins dels equips de treball, una de les funcions que fa l‘educador/a és l‘assessorament. Són escassos els centres de 

serveis socials on es fa d‘una manera regular, i a la majoria es desenvolupa de manera informal. 

Igualment, es fa assessorament en espais de treball amb altres institucions (per exemple, en comissions socials en els 

centres educatius). En aquest sentit, és una feina molt preventiva i, a mitjà i llarg termini, rendible. 

L’acció socioeducativa en el Model de Serveis Socials Bàsics recull l’assessorament com una funció pròpia 
de l’educador/a social. S’ha de formalitzar aquest espai per donar-li un caràcter qualificador de rigor 

professional i de reconeixement institucional. 

9.5 Orientació per a la dedicació dels professionals en els diferents nivells d’intervenció 

Actualment la major part del temps de l‘educador/a es destina a l‘atenció individualitzada. Un dels factors és la forta 

pressió assistencial. Aquesta dedicació majoritària no permet abordar en la mesura que seria desitjable les intervencions 

de caire preventiu, tan beneficioses per al treball socioeducatiu. 

En el Model de Serveis Socials Bàsics es fa una aposta clara pel treball preventiu i, per tal de garantir que s‘abordi des de 

tots els centres de serveis socials i més concretament a partir de l‘acció socioeducativa que desenvolupa l‘educador/a, es 

fa una proposta orientativa que ha d‘adaptar-se a la realitat específica de cada territori, i que pot variar en funció de la 

programació anual del centre de serveis socials. 

Percentatge de dedicació de l’educador/a 

 
Treball individualitzat i 

familiar 
Treball en xarxa, 

grupal i comunitari 

 65% - 60% 35% - 40% 

Destinar un percentatge del temps a la intervenció grupal/comunitària permet abordatges preventius, que tindran 

repercussions i beneficis directes sobre la individualitzada. Hi ha experiències reeixides a la ciutat de Barcelona que 

demostren que si es treballa des d‘una perspectiva grupal/comunitària i en xarxa disminueix la demanda individualitzada. 

Si més no, s‘ordena l‘entrada de situacions susceptibles d‘un abordatge individual i els beneficis repercuteixen directament 

en la qualitat de respostes socioeducatives. 

Evidentment, aquest percentatge és orientatiu i, en centres on majoritàriament es fa atenció individualitzada, l‘adaptació 

ha de ser progressiva. Al CSS on s‘estigui per sobre d‘aquest percentatge ha de ser el mateix centre qui determinarà on 

posa el pes de la seva intervenció i, sempre que respongui a les prioritats definides a partir del diagnòstic previ del 

territori, tindrà la seva validesa. 

La definició de la dedicació professional als diferents nivells d‘intervenció s‘ha de formular sota criteris de prioritat i 

viabilitat pel que fa als diferents nivells de l‘organització, els professionals i els directius. També s‘ha de valorar que un 

programa d‘acció d‘un CSS té una durada i identifica unes prioritats que, una vegada avaluades, es poden anar variant. 
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10. Eines associades a la intervenció socioeducativa. Orientacions i pautes 

10.1 Eines documentals: l’informe socioeducatiu 

En aquest apartat es fa referència a l‘informe socioeducatiu centrat en l‘atenció individualitzada/familiar. Ara bé, aquesta 

eina s‘ha de fer servir igualment per a l‘atenció grupal o comunitària. 

Per la rellevància que té, ha de ser una eina de rigor tècnic, que es farà servir en aquelles situacions motiu de 

requeriment. Convé determinar en quines situacions. Aquest serà un tema pendent d‘abordar en un segon moment. 

L‘informe socioeducatiu centrat en l‘atenció individualitzada familiar és un document descriptiu que ha de recollir el procés 

de treball dut a terme amb a família i/o persona a partir del pla de treball. També ha d‘incloure la darrera fase de la 

intervenció, corresponent a l‘avaluació final i al motiu de tancament. 

Es recullen els apartats que hauria d‘incloure: 

o Dades d‘identificació. 

o Genograma familiar (identificació dels subjectes d‘atenció socioeducativa). 

o Característiques generals de la família i del seu entorn (descripció general). 

o Fases del procés socioeducatiu (assenyalant els objectius de cada fase). 

- Fase inicial: ha d‘incloure l‘avaluació socioeducativa inicial (identificació de necessitats i potencialitats) i recollir 
les expectatives del subjecte. 

- Fase de desenvolupament: ha d‘incloure els objectius educatius del pla de treball segons els diferents àmbits. 

- Fase de tancament que ha d‘incloure els objectius previstos i els assolits, la valoració del subjecte, els punts 
forts i febles de la intervenció, i els indicadors (incloent la metodologia i els criteris per valorar-los). 

Si hi ha hagut intervenció de qualsevol altre membre de l‘equip, la valoració ha de ser contrastada i/o conjunta. 

o Metodologia utilitzada 

 Entrevistes  

 Visites a domicili 

 Acompanyament físic 

 Dinàmiques educatives 

 Grup 

o Data de tancament 

o Motiu de tancament 

10.2  Criteris per a la introducció informàtica: les eines tecnològiques 

La importància d‘establir uns criteris homogenis de ciutat pel que fa a l‘ús de les eines informàtiques, i el rigor en la 

sistematització de la introducció de les dades al programa informàtic, reporten importants guanys tant en la utilització a 

posteriori d‘aquestes com en la seva anàlisi interpretativa. 

A continuació s‘identifiquen una sèrie de conceptes d‘ús habitual i específic en el desenvolupament de la tasca de 

l‘educador/a social que s‘han de tenir en compte a l‘hora d‘introduir-los al programa informàtic SIAS (Sistema Informàtic 

d‘Acció Social). 

Rol d’intervenció 

L‘educador/a social podrà plasmar al SIAS la seva intervenció en la persona/família sobre la qual està incidint amb els 

següents rols d‘intervenció: 

Referent 
- Sempre que l‘educador/a sigui l‘únic agent que hi intervé. 

- En persones/famílies portades interdisciplinàriament, quan l‘educador/a sigui el professional 
que té un vincle superior o més pes. 

Coreferent 

interdisciplinari dels 

Serveis Socials Bàsics 

- En persones/famílies portats interdisciplinàriament quan el referent del cas és un altre 
professional. 
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Col·laboració puntual 
- En persones/famílies en els quals intervingui de manera puntual (per exemple, presència 

puntual en una entrevista). 

Assessorament 
-  Quan està realitzant un assessorament sobre una persona/família a un professional del 

mateix CSS. 

 
Activitats 

L‘educador/a social podrà introduir a l‘agenda les següents activitats: 

Activitats d’atenció directe 
 

Atenció individual i 
familiar 

USTAC PRIMERA VISITA  Entrevistar la persona per primera vegada. 

USTAC SUCCESSIVA  
Entrevistes contínues que formen part del pla 
de treball. 

ACOMPANYAMENT FÍSIC 
Acompanyament, desplaçament a un 
lloc/recurs determinat amb la persona. 

URGÈNCIA 
Atendre una visita no prevista amb caràcter 
d‘urgència. 

Atenció grupal Atenció grupal 

Intervenció amb un grup definida prèviament 
en un projecte d‘atenció grupal. 

Considerar igualment accions no definides 
prèviament 

Acció comunitària 
Accions grups / col·lectius 
comunitaris 

Participació en una intervenció comunitària 
definida prèviament. 

Considerar igualment accions no definides 
prèviament 

 
Activitats d’atenció indirecta 
 

Gestió d'expedients 

Gestió Tramitació, gestió d‘un recurs per l‘usuari 

Trucada usuari 
S‘introduiran només aquelles que pel 
contingut, s‘aproximen a una entrevista 
presencial 

 
Activitats d’atenció de coordinació / assessorament 
 

Coordinació / 
assessorament 

Assessorament per a 
persones/famílies 

Quan rebi o doni assessorament sobre una 
persona/família amb algun professional del 
CSS. 

Es vincularà a l‘activitat l‘expedient objecte de 
l‘assessorament. 

Assessorament per projectes 
Quan rebi o doni assessorament sobre un 
projecte del CSS. 

Coordinació de professionals 
del CSS 

Quan es coordini amb professionals del CSS 
sobre persones/famílies en els quals s‘intervé 
conjuntament de manera interdisciplinària. 

Es vincularà a l‘activitat l‘expedient/s objecte 
de la coordinació. 

Comissió social 
Activitat que reflecteix els espais de 
coordinació/assessorament amb escoles, 
instituts i escoles bressol. 



L’acció socioeducativa en el marc dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona 

(Document de treball) 
 

 

 

Direcció Tècnica d’Acció Social.  

Ajuntament de Barcelona 

42 

 

NOMÉS es vincularan a l‘activitat l‘expedient o 
expedients objecte de coordinació on 
l‘educador/a té una intervenció oberta. 

No es crearà expedient i es vincularan a 
l‘activitat els infants/joves sobre els quals 
només es faci un assessorament però no 
s‘intervingui de manera directa.  

Coordinació d‘altres 
professionals/serveis 

Quan es coordini amb professionals d‘altres 
serveis per parlar de persones/famílies en els 
que s‘intervé conjuntament. 

Es vincularan a l‘activitat l‘expedient o 
expedients objecte de la coordinació. 

Complementarietat institucional 

Trobades amb altres serveis que no pretenen 
una coordinació sobre persones/famílies, sinó 
la complementarietat dels serveis (creació de 
circuits, etc.). 

No s‘hi vincularà cap expedient. 

 
Reunions 
 

 Reunió d'equip  

 Reunió d‘USTAC  

 Reunió d‘educadors/es socials  

 Anàlisi de casos  

 Supervisió   

 Reunió de seguiment de projecte  

 Despatx de direcció   

 Reunió de programació i avaluació  

 Reunió de DAS  

 
 
Tipus d’intervenció: medi obert 
 
En el pla de treball recollit al SIAS caldrà poder indicar quan la intervenció s‘està desenvolupant en medi obert. 
 
Projectes 
 

El SIAS recollirà tres tipus de projectes específics de l‘educador/a social i que es donen al medi obert: 

• Projectes de prospecció. L‘aplicatiu disposarà d‘unes fitxes específiques que permetrà reflectir la informació 

recollida. 

• Projectes amb grups naturals. L‘aplicatiu disposarà d‘una fitxa específica que tindrà, entre altres camps, 

identificació del grup, dimensió, composició, característiques generals, característiques relacionals, objectius, 

metodologia de la intervenció, etc. 

• Projectes grupals induïts a partir dels grups naturals. 

La resta de projectes (grupals o comunitaris), igualment, es recolliran al SIAS. 

11. L’equip de treball. Participació i funcions de l’educador/a en els diferents 
espais interns de treball 

L‘educador/a forma part de la unitat de seguiment, tractament i atenció col·lectiva i, conjuntament, amb els altres 

professionals que la componen, es garanteix la interdisciplinarietat en la visió i l‘orientació dels subjectes d‘intervenció. En 

aquest espai es valora i es decideix sobre la conveniència de l‘entrada de persones/famílies a l‘educador/a social. 
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Participació en els diferents espais funcionals i interdisciplinaris: 

Definició de l’espai Continguts Aportació de l’educador/a 

Reunió de seguiment de la 
unitat de seguiment, 
tractament i atenció 
col·lectiva 

Espai interdisciplinari en el qual participa l‘equip de la 
USTAC. Els objectius són: 

- Traspàs dels casos: primera orientació dels casos 
provinents de la unitat de primera atenció o altres 
vies d‘entrada que per la seva complexitat 
requereixen una visió interdisciplinària. 
 

- Revisió funcional dels casos en curs: orientació i visió 
interdisciplinària per a la presa de decisions. 
 

- Revisió metodològica de casos per l‘elaboració de 
criteris  tècnics i metodològics d‘atenció. 
 

- Revisió d‘indicadors d‘activitat. 

Forma part de manera estable i 
participa amb els altres 
membres d‘aquesta unitat. 

Aportació des de la seva 
disciplina d‘elements tècnics 
per a l‘orientació i l‘anàlisi 
interdisciplinària de la situació. 

 
Espai d’anàlisi de casos  

Espai interdisciplinari en què intervé tot l‘equip de 
professionals amb l‘objectiu d‘aprofundir sobre un cas 
determinat i prendre decisions tècniques en el decurs del 
tractament social de les persones i famílies ateses. 

Hi participarà de manera 
activa, presentant accions 
socioeducatives i emetent 
dictàmens i valoracions 
tècniques. 

 
Espai de supervisió 

Espai interdisciplinari en què intervé tot l‘equip de 
professionals amb els objectius següents: 
- Abordar les dificultats que genera al professional la 

intervenció amb usuaris i famílies. 
- Aprofundir i millorar els coneixements i habilitats dels 

professionals. 

- Augmentar la capacitat d‘anàlisi de l‘equip per 
gestionar situacions complexes. 

 Amb presencia estable, 
presentant casos com la resta 
de membres que configuren 
l‘equip. 

 

 
Reunions de seguiment 
dels projectes 
 

Espai de treball en el qual prenen part els professionals 
que participen de manera directa en el projecte i la 
direcció del CSS.  

Els objectius són: 

- Analitzar el desenvolupament del projecte 
d‘intervenció grupal/comunitari o d‘altres tipus. 

- Analitzar i trobar sortida a les possibles dificultats. 

Seguiment de la 
implementació dels projectes 
en els quals participi (grupals, 
comunitaris) conjuntament 
amb altres professionals, i amb 
la presència de la direcció del 
centre. 

 
Reunions d’equip 

- Transmissió d‘informació i novetats rellevants. 
- Aprofundir sobre temes diversos que tenen a veure 

amb: criteris de servei (tècnics i metodològics), criteris 
d‘atenció, seguiment de projectes, etc. 

- Discussió i anàlisi sobre diversos documents, pautes, i 
directrius de l‘organització.  

- Anàlisi i valoració sobre les dades d‘activitat de les 
diferents unitats d‘atenció. 

- Temes d‘organització interna.  
- Anàlisi i propostes d‘altres tipus d‘intervenció a partir 

de la reflexió compartida de tot l‘equip.  
- Altres temes que la direcció consideri rellevants. 

 En qualitat d‘un membre més 
de l‘equip, aportant dictàmens 
i valoracions socioeducatives. 
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Reunions de 
programació i avaluació 

- Temes d‘organització interna (revisió dels diferents 
espais de treball). 

- Presentació i discussió de projectes ja sigui per iniciar o 
consolidar. 

- Anàlisi sobre l‘atenció individualitzada i familiar a partir 
dels indicadors de producció anual. 

- Analitzar el posicionament del servei en el territori en 
relació amb altres sistemes (educació, salut, etc.); 
revisar la coordinació, la vinculació, les experiències 
compartides, els compromisos entre serveis i amb 
entitats, etc. 

- Anàlisi dels espais de coordinació. 

 En qualitat d‘un membre més 
de l‘equip, aportant dictàmens 
i valoracions socioeducatives. 

Reunió d’educadors/es 
 
(*presencia mensual de 
la direcció del CSS) 

Espai de treball format per l‘equip d‘educadors/es del 
CSS amb presència o no de la direcció, amb els objectius 
següents: 

• redistribució de noves entrades;* 
• seguiment dels diferents espais estables de 

coordinació externa;* 
• anàlisi de les dinàmiques del medi obert i noves 

necessitats emergents que puguin aparèixer;* 
• determinació dels casos portats en 

complementarietat amb altres agents socioeducatius; 
• establiment de criteris tècnics i metodològics 

d‘intervenció a partir de situacions concretes; 
• traspàs d‘informació i coordinació sobre 

persones/famílies en intervenció complementària; 
• assessorament mutu sobre recursos; 
• compartició d‘informació sobre dinàmiques al medi 

obert; 
• anàlisi de noves necessitats socioeducatives  

emergents i plantejar possibilitats d‘intervenció. 

 (**) 

 

(**) Es fa necessari aquest espai, amb la finalitat que l‘equip d‘educadors/es socials d‘un CSS puguin compartir i analitzar, 

permanentment, les dinàmiques i les interrelacions que es donen al medi obert. Aquestes dinàmiques en l‘actualitat són 

molt complexes i canviants, la qual cosa obliga a estar atents a noves necessitats que puguin aparèixer. 
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12. L’acció socioeducativa i el treball transversal. Dissenyar 
una metodologia operativa i funcional amb els diferents 
àmbits de benestar social 

El treball en xarxa és un sistema de treball basat en el treball col·laboratiu de professionals de diversos serveis de 

diferents sistemes. És una metodologia de treball i, alhora, una manera d‘entendre l‘atenció a les persones de manera 

integrada. 

El treball en xarxa i en coordinació en el territori és clau per assegurar la continuïtat del treball que es fa a escala 

individual o grupal. La mirada transversal sobre l‘entorn (la família, el carrer, els sistemes educatius, els sistemes de salut, 

el lleure, etc.) genera sistemes de respostes. 

La presència continuada en els diferents àmbits ha de quedar recollida a partir del programa d‘acció del CSS, així com 

determinar el professional referent. 

A continuació es recull un seguit d‘àmbits en els quals té presència l‘educador/a social. Ara bé, sent conscients de la 

dimensió que comporta, serà en properes fases quan s‘abordaran aquests temes, per homogeneïtzar al màxim les línies i 

criteris tècnics de ciutat. 

12.1 Àmbit educatiu. Les comissions socials vinculades al Pla integral de l’escolarització i el 

tractament de l’absentisme escolar de Barcelona 

El treball vinculat a l‘àmbit escolar es fa imprescindible a l‘hora d'intervenir individualment amb menors. Actualment 

s‘observen moltes diferències entre zones. Hi ha diferents documents, fets des dels districtes, que recullen aquesta 

pràctica, i es planteja com un element clau unificar el model d’intervenció a les comissions socials a tota la 

ciutat. 

En el document Circuit de l’absentisme, elaborat pel Consorci d‘Educació, queda molt ben recollida la feina a fer per 

part de l‘àmbit escolar. No obstant, pel que fa a les tasques corresponents als Serveis Socials Bàsics, no queden tan 

explicitades. 

En general hi ha zones on el volum d‘escoles és tan elevat que els serveis socials no poden tenir presència a totes, i han 

de prioritzar. A la vegada, hi ha escoles que no entenen la utilitat d‘aquests espais i per tant és bàsic aconseguir una 

estructura estable, ajustada a la necessitat de cada escola i a les possibilitats dels serveis socials. 

Les escoles concertades també fan demanda d‘intervenció al CSS. En general hi ha moltes necessitats i s‘hi intenta donar 

resposta, ja sigui en comissions socials o en espais estables de coordinació de casos. 

La figura professional més present és l‘educador/a social. Quan el volum d‘escoles és molt elevat a una zona, les 

treballadores socials dels equips generalment participen en les escoles bressol i als centres de primària, i en el cas de 

secundària el referent sempre és l‘educador/a social. 

La presència regulada en aquests espais varia molt i té una relació directa amb el volum dels casos i la seva complexitat. 

Pot ser quinzenal, mensual, bimensual o fins i tot trimestral. 

Atesa la funció de les comissions socials, s‘evidencia que són espais que serveixen no només per abordar la intervenció 

amb menors i amb les seves famílies, sinó que també facilita abordar altres problemàtiques més generals i buscar 

solucions conjuntament. S‘hi pot plantejar la prevenció i la sensibilització sobre temes emergents de gran repercussió en 

l‘àmbit educatiu (entre d‘altres: experiències en organitzar tallers adreçats a pares, al professorat per a temes 

d‘immigració, tractar temes intergeneracionals, etc.). 

Hi ha escoles que a causa del fort impacte de població amb moltes mancances socials demanen als serveis socials una 

presència molt intensa i, fins i tot, un sistema de permanències al centre escolar mateix. 

Les comissions socials ordenen el treball en xarxa en el marc escolar. Aquesta estructura requereix temps i després s‘ha 

de vetllar per mantenir-la, i dotar-la de contingut amb objectius i avaluació. Igualment, es fa molt necessari buscar 

complicitats amb l‘equip d‘assessorament psicopedagògic (EAP). 

Aquest àmbit és clau per treballar la prevenció i la detecció de la infància en risc; en conseqüència, el gran repte és crear 

estratègies d‘organització que garanteixin l‘homogeneïtzació i la unificació del model d‘intervenció dels Serveis Socials 
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Bàsics en les comissions socials del territori. A la vegada, s‘ha de garantir també aquest treball per tota la infància de 0 a 

18 anys. 

D‘altra banda s‘identifica com a àmbit d‘actuació la importància del treball amb les edats més primerenques. Aquesta 

condició situa aquests espais de treball en el repte a assolir per tal de garantir l‘actuació socioeducativa abans que 

apareguin elements de risc. 

Ara bé, ateses les possibilitats d‘arribar a aquesta cobertura òptima, cal establir uns criteris orientadors prioritaris. 

CRITERIS ORIENTADORS  
 
 
A continuació s‘assenyalen un seguit de criteris per prioritzar la presència en les comissions socials: 

- Preferentment, intervenció en els centres escolars públics: CEIP i IES. 

- En un segon moment, es valorarà la possibilitat d‘abastir els centres escolars concertats. 

- En funció de les possibilitats i prioritats del CSS es valorarà la presència d‘una manera continuada a les escoles 

  bressol. 

- S‘ha de tenir en compte la participació d‘altres professionals de l‘equip com treballadors/es socials o altres agents del  
  territori d‘implicació directa.  

A escala de ciutat, s‘ha d‘homogeneïtzar i unificar el model d‘intervenció a les comissions socials. 
 

12.2 L’articulació amb la xarxa de salut a partir de la intervenció directa sobre casos i els 

projectes preventius 

En aquest apartat s‘apunten dues línies d‘intervenció socioeducativa: 

a) Participació en projectes preventius i en diferents taules comunitàries de salut que es donen al territori, amb la 
participació d‘altres agents que treballen en medi obert. Una de les temàtiques per treballar és l‘educació emocional i 
afectivosexual i la prevenció de conductes de risc. Una variant clau és que els joves a qui s‘adreça la intervenció 
arribin a ser participants en el projecte i es formin com a agents de salut dels mateixos joves i, d‘aquesta manera, 
arribin als seus iguals. 
 
CRITERIS ORIENTADORS 

 
En aquests tipus de projectes, l‘educador/a social serà majoritàriament el professional referent del CSS. 
 
 

b) Coordinació amb pediatria de la zona i el centre de salut mental infantojuvenil (CSMIJ) 
En algunes zones s‘estableixen de manera sistemàtica espais de coordinació periòdics molt similars a les comissions 
socials. Ara bé, la participació en aquest tipus d‘iniciatives no hauria de dependre exclusivament de la voluntarietat 
dels professionals implicats si no ha de venir donada per acords a escala interinstitucional. 
 

       CRITERIS ORIENTADORS  

 
En el cas de la coordinació amb el CSMIJ, el perfil professional més idoni per coordinar aquest espai ha de ser el 
psicòleg/loga.  
En l‘àmbit de la ciutat, s‘han de regular procediments institucionals de coordinació tant amb els serveis d‘atenció 
pediàtrica, facilitada a partir dels centres d‘atenció primària en salut com, amb els centres de salut mental 
infantojuvenil (CSMIJ). 
 

12.3 El lleure socioeducatiu i l’articulació amb els CSS 

a) Centres oberts d’atenció a la infància i adolescència 
Formen part de la xarxa d‘agents del territori que fan intervenció socioeducativa. La llei 12/2007, d‘11 
d‘octubre, de serveis socials de Catalunya, estableix que formen part dels serveis socials bàsics.  
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Són serveis adreçats a infants i adolescents de 4 a 16 anys que ofereix activitats educatives i de lleure en 

horari extraescolar. 

Aquestes activitats serveixen per estimular i potenciar el desenvolupament de la personalitat i la socialització 
amb un seguiment individualitzat i en un ambient segur i proper. Alguns centres ofereixen activitats 
adreçades als pares, mares i altres familiars. 

Actualment no estan estesos per tota la ciutat i s‘han configurat en una xarxa de centres oberts. 

CRITERIS ORIENTADORS 

 
Pel que fa a la vinculació amb els Serveis Socials Bàsics, es fa imprescindible establir espais de coordinació 
dels casos derivats pel CSS i, a la vegada, poder intervenir des dels serveis socials sobre aquells menors en 
els quals apareguin elements de risc. 
 
 

b) El lleure socioeducatiu (casals infantils, esplais, agrupaments, etc.). El fet de ser recursos 
normalitzats, a l‘abast de tota la població, ajuda a integrar els infants i/o adolescents atesos des dels serveis 
socials. S‘han d‘establir criteris de derivació i el circuit corresponent. 
 
CRITERIS ORIENTADORS 

 
Pel que fa als menors atesos als serveis socials, es fa necessari establir criteris de derivació i circuits de 
coordinació. 
 
 

c) Centres cívics, amb una oferta cultural amplia adreçada bàsicament als joves en general. Resultarà difícil 
poder integrar-hi els joves amb dificultats de socialització atesos pels serveis socials.  
 
CRITERIS ORIENTADORS 

 
S‘ha d‘establir acords per derivar joves amb possibilitats de beques i amb un acompanyament socioeducatiu 
pautat per part de l‘educador/a social. 
 

12.4 L’àmbit de la formació ocupacional, inserció sociolaboral 

Actualment el treball que es desenvolupa en l‘àmbit de la inserció sociolaboral es realitza amb la participació en el Pla Jove 

de Barcelona Activa. Els adolescents amb situacions de fracàs escolar que acaben abandonant els estudis tenen greus 

dificultats en la recerca de feina. Els educadors/es socials fan un acompanyament socioeducatiu dels joves per enfortir la 

seva inserció sociolaboral. 

Ara bé, tenint en compte que l‘acció socioeducativa comprèn diferents franges d‘edat, aquest àmbit d‘actuació s‘abordarà 

igualment amb els adults que mostrin dificultats d‘integració laboral, a causa de les seves carències sociopersonals. 

CRITERIS ORIENTADORS 

 
Aquest treball, centrat en la franja d‘adolescents/joves, ha d‘estar molt vinculat als instituts d‘ensenyament 
secundari i, més concretament, a les comissions socials en aquells centres on estiguin establertes. 
 

12.5 La complementarietat de l’acció socioeducativa en medi obert amb els equips de detecció i 

atenció a persones sense sostre  

Dins la Xarxa de Serveis Socials Bàsics, l‘Ajuntament de Barcelona té desplegat el Programa d‘Atenció a Persones sense 

Sostre, per a població afectada de processos d‘exclusió social greu. 

Quan es parla de l‘acció socioeducativa en els Serveis Socials Bàsics s‘ha d‘incloure aquesta intervenció específica, ja que 

incorpora la pràctica socioeducativa en tots els seus àmbits d‘actuació. 
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Aquest programa es concreta a través del Servei d‘Inserció Social (SIS) i està dotat de recursos específics que faciliten i 

permeten la integració de la persona sense sostre, segons les fases d‘intervenció del procés socioeducatiu. Aquesta 

dotació permet pautar molt bé l‘acompanyament i el procés socioeducatiu. 

Aquest acompanyament socioeducatiu requereix molta proximitat física, és un tutelatge: ser-hi sempre que la persona ho 

necessiti en funció del pla de treball personalitzat. 

Quan en un territori es detecten necessitats d‘intervenció educativa amb aquest col·lectiu poblacional, hi ha uns canals 

establerts per tal de determinar de qui és la competència en la intervenció: a partir del centre de serveis socials del 

territori o a partir del Programa d‘Atenció a Persones sense Sostre. 

En la intervenció a l‘espai públic els agents que hi prenen part (els professionals del Programa d‘Atenció a Persones sense 

Sostre o els educadors/es del CSS) es poden traspassar informació i alertar sobre situacions de risc que es puguin 

detectar. El programa informàtic SIAS facilitarà aquesta tasca. 

CRITERIS ORIENTADORS 

 
Quan un veí posa en coneixement del CSS l‘existència d‘una persona sense sostre, des del CSS corresponent 
ho comunicarà a l‘equip de detecció del carrer del programa, per tal d‘iniciar la seva actuació. 

En els districtes o zones de la ciutat on es dóna un volum important de persones sense sostre, es fa 
imprescindible regular uns espais de coordinació estable entre aquest programa i els Serveis Socials Bàsics 
del territori. 

 

12.6 Presència en altres espais transversals  

Dins dels diferents circuits i plataformes de participació, l‘educador/a social dels Serveis Socials Bàsics té una presència 

continuada i hi participa de manera activa, aportant i presentant propostes, i emetent dictàmens i valoracions tècniques. 

Entre altres espais transversals: 

• Circuit de violència de gènere 

• Circuit d‘infància en risc 

• Etc. 

 



L’acció socioeducativa en el marc dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona 

(Document de treball) 
 

 

 

Direcció Tècnica d’Acció Social.  

Ajuntament de Barcelona 

49 

 

13. Identificació de variables i indicadors que cal tenir en 
compte per a la distribució en el territori dels educadors/es 
socials 

Es recull en aquest apartat una relació de possibles variables amb els corresponents indicadors.  

Per tal d‘ajustar els valors dels indicadors, aquests han d‘estar sotmesos a una ponderació en funció dels criteris tècnics 

prioritaris identificats en aquest document propositiu. 

VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

• Població de 0 a 17 anys 

• Població d‘origen estranger de 0 a 17 anys 

• Taxa d‘embarassos de 14 a 17 anys 

• Consum de substàncies tòxiques 

• Comportaments de risc i actuacions incíviques 

• Víctimes i agressors de violència física 

• ISDS: Índex sintètic de desigualtat social estandarditzat (ISDS-st). Es construeix a partir de quatre indicadors: 

esperança de vida en néixer, taxa d'atur, taxa de titulats superiors, i taxa d'instrucció insuficient, i es compara 

amb els valors que aquests indicadors prendrien en una situació ideal. 

VARIABLES D’ATENCIÓ AL CSS 

• Població atesa al CSS de 0 a 17 anys 

• Casos derivats a l‘EAIA 

• Grups de risc detectats a la ciutat 

• Persones entre 25 i 64 anys d‘edat i aïllades socialment 

• Persones majors de 65 anys autònomes i aïllades socialment 

VARIABLES D’ENTORN 

• Equipaments educatius de 0 a 16 anys: escoles bressol, centres d‘ensenyança primària i secundària, pública i 

concertada 

• Equipaments del lleure socioeducatiu: centres oberts, casals infantils, esplais, agrupaments, etc. 
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14. Desenvolupament professional: supervisió, formació, 
noves estratègies de socialització col·lectiva del saber i 
l’experiència dels professionals 

Els nous temps exigeixen treballar des de la socialització del saber, el compartir bones pràctiques d‘intervenció 

professional i l‘ús de les noves tecnologies de la informació que faciliten la feina del dia a dia. 

L‘estratègia d‘implantació del model d‘acció socioeducativa apunta les següents línies de desenvolupament professional: 

 

 
Formació 

 
 Entorn de noves realitats socials emergents. 

 
 Entorn de les diferents metodologies d‘intervenció, estratègies preventives i de 

treball en xarxa. 
 

 Centrada en el nou model i en com se situa l‘educador/a social en relació amb 
altres professionals que configuren l‘equip de treball interdisciplinari. 
 

 Formació sobre societat del coneixement en general, i més específicament en 
xarxes socials (noves tecnologies de la comunicació). 

Gestió del 
coneixement 

 
 Crear grups de millora per treballar diferents temes assenyalats en aquest 

document marc. 
 

 Centrada en les estratègies de gestió del coneixement, identificant bones les 

pràctiques d‘intercanvi d‘experiències que genera el col·lectiu.  

Supervisió 

 
 A partir de casos intervenció individual/familiar. 

 
 De projectes d‘intervenció.  

Difusió 

 
 Participació en fòrums professionals. 

 
 Publicació de treballs, preferentment vinculats a la reflexió de l‘experiència 

pràctica. 

 

Aquestes diferents línies de treball i mesures d‘acció, orientades específicament al col·lectiu d‘educadors/es socials, 

s‘emmarcaran en l‘estratègia global de desenvolupament professional del conjunt de professionals dels Serveis Socials 

Bàsics. 
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15. Algunes orientacions que cal tenir en compte per a la 
implementació del document  

L‘estratègia d‘implantació del Model de Serveis Socials Bàsics a tots els territoris de la ciutat inclou, entre altres elements,  

l‘operativa del model d‘acció socioeducativa definit. 

El procés que cal seguir per garantir la implantació d‘aquesta proposta ha d‘incloure: 

a) Aprovació institucional amb el compromís d‘implantació progressiva segons s‘ha descrit.  

b) Gestió comunicativa orientada als diferents actors implicats.  

c) En el marc de la implantació general del Model de Serveis Socials Bàsics, aplicació de la definició operativa de 

l‘acció socioeducativa.  

d) Definició i desenvolupament de temes per aprofundir identificats en el document. Durant el 2010 es crearan 

grups de millora, amb presència o no d‘experts externs, per treballar els diferents temes assenyalats.  

Exemple: 

- Treball transversal: àmbit educatiu. Les comissions socials vinculades al Pla integral de l‘escolarització i 

tractament de l‘absentisme escolar de Barcelona  

- Criteris d‘actuació davant demandes directes de la DGAIA, la fiscalia i la Guàrdia Urbana. 

- Impacte de la nova Llei dels drets i oportunitats en la infància i l‘adolescència. 

- La intervenció socioeducativa i els nous perfils de família.  

- L‘informe socioeducatiu. 

e) Avaluació amb la incorporació dels diferents aspectes o temes revisats al document propositiu en el marc de 
l‘estratègia general d‘implantació. 
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COMISIÓ TÈCNICA D’EDUCADORS/ES SOCIALS DEL 

PROGRAMA “A PARTIR DEL CARRER” (APC) 
 

COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORS  
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Maria Caballero Aceituno   

Xavier Camino Vallhonrat   

Victoria Fuentes Martínez   

Jordi Garcia Giménez   

Candela Pérez Sotelo   

Albert Yedra Cardona   

Jordi Ruiz Lizano   

EDUCADORS/ES SOCIALS DEL SERVEI DETECCIÓ I 

INTERVENCIÓ 
  

Sofia Ferris Pardo   

Pau Piñero   
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Educadors/es socials del Programa APC   

Xavier Comino Vallhonrat   

Victoria Fuentes Martínez   

Jordi Garcia Giménez   

Candela Pérez Sotelo   
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Francina Saez  Sellarés  Educadora social   

Jordi Garcia Giménez  Educador social del Programa APC   
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Annex  

L’eix de l’acció socioeducativa: sistema i mecanismes d’articulació amb la dinàmica i programació 

del CSS 
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PAST 

 

PROGRAMA 

D’ACCIÓ  

CSS 

EIX d’acció  
socioeducativa 

PROJECTES d’acció 
socioeducativa 

Agents implicats 

-Educadors/es de 

CSS 

- Educadors/es APC 

- Educadors/es de 

Centres Oberts 

- Educadors/es de 

SIS 

- Altres agents de la 

xarxa socioeducativa 

al territori 

 

 - Educació 
- Salut 
- Inserció socioaboral 
- Lleure 
- (...) 
 

Fases: 
 

- Diagnòstic  

- Disseny 
- Desenvolupament 
- Control i seguiment 

- Avaluació 

Nivells: 

- Atenció individual-

familiar 

- Atenció grupal 

- Atenció comunitària 

Àrees de 
responsabilitat 

Direccions territorials: 
 

 Garanteixen que l’acció socioeducativa que es realitza en el conjunt 
de territoris del districte respon als criteris i directrius de ciutat definits 
i a les necessitats i característiques de cada realitat social. 

 Promou l’intercanvi entre l’acció programàtica (eix socioeducatiu) 
dels diferents CSS del districte. 

Direccions de CSS: 
 

 Garanteix la coherència i la complementarietat entre l’eix 
socioeducatiu i la resta d’eixos que configuren la programació del 
CSS. 

 Genera condicions per a la màxima articulació del conjunt d’agents 
implicats en l’eix socioeducatiu de la programació del CSS. 

 Vetlla per tal que l’acció programàtica en aquest eix doni resposta a 
les necessitats de cada moment en el territori de referència del CSS. 

 Vetlla per l’optimització dels recursos mobilitzats. 
 Valida el disseny i l’avaluació de l’eix socioeducatiu del programa del 

CSS. 
 Assumeix el seguiment permanent del conjunt d’acció emmarcat en 

l’eix socioeducatiu del programa del CSS. 

Educadors/es de CSS: 
 

 Promouen, de forma operativa, la màxima articulació entre els agents 
implicats. 

 Son promotors i responsables o co-responsables de projectes. 

Educadors/es APC + Centres Oberts, SIS + altres agents 
socioeducatius a la xarxa territorial 
 

 Són responsables, corresponsables i col·laboradors de projectes. 
 

Requeriment bàsics: 

a)   Espais, estratègies i 
mecanismes de control, seguiment 
i avaluació 
 
b)   Espais, estratègies  i 
mecanismes de treball conjunt 
entre agents 
 
c)   Sistemes d’informació 
 
d)  Altres mitjans i condicions pel 
per al treball conjunt 
 
 

 

Responsable de direcció 

territorial 

Responsable de direcció de 

CSS Responsables Educadors/es 

CSS 
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REQUERIMENTS TÈCNICS BÀSICS 

Espais, estratègies i 

mecanismes de 
control, seguiment i 

avaluació 

 La direcció del centre haurà de fer un seguiment periòdic, conjuntament amb els responsables i coresponsables encarregats de 

desenvolupar i portar a terme les accions derivades de l‘eix socioeducatiu. 

 La direcció del centre farà un balanç permanent sobre les necessitats socioeducatives en el territori i, més concretament, sobre 

l‘impacte de les actuacions desenvolupades en medi obert. 

Espais, estratègies  i 

mecanismes de 

treball conjunt entre 
agents 

1. Actuacions  estratègiques 

complementaries directes 

sobre la població (totes les 

actuacions que es descriuen 

tenen justificació en la mesura 

que es desenvolupen a partir del 

medi obert, l‘espai a través del 

qual se centra la intervenció del 

Programa APC ja sigui en la 

prospecció, la detecció o la 

intervenció (en la variant 

individual, grupal i/o 

comunitària) 

En la intervenció individualitzada familiar 
 

Situacions que es poden donar: 
 

A. Hi ha situacions en les quals l‘únic professional que intervé amb el menor/jove 
és l‘educador/a social del programa APC, que és l‘únic professional que ha 
establert un vincle relacional.  

Són situacions on el menor/jove no vol apropar-se als CSS i convé treballar amb ell a través del 
medi obert; així, l‘educador/a social de l‘APC és el professional més adequat per incidir en les seves 
dificultats personals. 

 

B. Hi ha situacions que requereixen una intervenció compartida: 
 

• Situacions que requereixen la intervenció conjunta de l‘educador/a social del Programa 
APC amb un altre professional del CSS (treballador/a social o psicòleg/a). 

 

• Situacions amb intervenció per part de l‘educador/a social del CSS que requereixen la 
complementació de l‘educador/a social del Programa APC.  

 

• Situacions a la inversa, amb intervenció per part de l‘educador/a social del Programa APC 
que requereixen la complementació de l‘educador/a del CSS. 

 
Per facilitar aquesta feina, s’establirà el Pla de treball d’atenció individualitzada en 
complementació on s‘especificaran els objectius de treball de cadascun (vegeu el document adjunt). 

En aquests supòsits, el professional que desenvolupa la intervenció compartida tindrà el rol de 
coreferent interdisciplinari o com a col·laborador puntual. 

El supòsit d‘intervenció compartida entre dos educadors/es socials s‘ha de produir per situacions molt 
concretes. Ha de respondre a una finalitat, amb uns objectius molt explicitats i amb una temporalitat ben 
definida. 
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Hi ha un perfil de situacions tipus que, per les particularitats que presenten, podrien ser objecte 
d‘actuació complementària: 
 Adolescents/joves que fan un ús abusiu del carrer i estan molt vinculats a l‘espai públic i molt 

desvinculats dels espais més ordinaris. 
 Adolescents/joves aïllats i que presenten dificultats importants per apropar-se a espais facilitadors 

de les relacions entre iguals. 
 Adolescents especialment vulnerables que requereixen més intensitat en el seguiment i 

immediatesa en les respostes.  

 Adolescents/joves que poden passar per una situació de fragilitat que fa aconsellable reconduir-la 

per evitar-ne un agreujament i caure en conductes de risc. 

En la intervenció en projectes grupals o comunitaris 
 

Situacions que es poden donar: 
 

A. Projectes generats pels educadors/es socials del Programa APC dels quals són únics 

responsables/referents i que s‘emmarquen dins l‘eix socioeducatiu del programa d‘acció del centre. 
 

B. Projectes compartits conjuntament entre l‘educador/a social del Programa APC i un altre professional de 

l‘equip (també dins l‘eix socioeducatiu del programa d‘cció del centre). En aquesta situació i en funció 

dels objectius per treballar es determinaran els rols de cada professional participant. 

2. Espais i mecanismes de 

treball intern 

Per tal de garantir una línia de treball homogènia en aquest eix d‘intervenció socioeducativa, els agents amb 
vinculació més directa amb el CSS, hauran de:  

 

 Incardinar la seva intervenció dins la lògica definida del circuit d‘atenció. 
 Treballar coordinadament amb els professionals del CSS que formen part de la unitat de 

seguiment, tractament i atenció col·lectiva (USTAC). 
 Igualment haurien de participar, quan la direcció del CSS ho consideri necessari, en els diferents 

espais interns de l‘equip:  
- Espai d‘educadors/es socials dels CSS 
- Espai de supervisió (*) 

- Espai d‘anàlisi de casos (*) 
- Espai de seguiment de projectes, sempre que participin directament en aquests 
- Reunions d‘equip sempre que hi hagi temes que els hi afectin directament 
- Reunions anuals de programació i avaluació general 

(*) Sempre que tinguin una situació per presentar o bé el que es presenti tingui relació directa amb el seu 
encàrrec. 
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Sistemes 

d’informació 

Accés als sistemes d‘informació dels quals està dotat el CSS, que faciliten: 

 La introducció de les dades generals i d‘activitat sobre la població objecte de treball. 

 La introducció de les activitats de caire grupal i comunitari desplegats. 

 La recollida sistemàtica de les dades de prospecció del territori, que permetin l‘anàlisi de les necessitats i potencialitats detectades i la 

identificació de les situacions emergents. 

 

Altres mitjans i 

condicions per al 
treball conjunt 

Disposar d‘un espai físic de treball en el CSS que permeti l‘ús de les eines indispensables per al desenvolupament de la tasca diària així com 

l‘ús de les diferents sales de treball. 
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Pla de treball d’atenció individualitzada en complementació  

 

DADES GENERALS DE LA PERSONA USUÀRIA 

NOM I COGNOMS: 

EDAT:  

ADREÇA: 

POBLACIÓ: 

TELÈFON: 

 

SITUACIÓ GENERAL 

 

 

OBJETIUS GENERALS 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS de l’educador/a del Programa APC 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS de l’educador/a del CSS 

 

 

TEMPORALITZACIÓ: 

 

AVALUACIÓ: 

 

 

Referent del CSS     Referent del Programa APC 

 

*Document aportat per la Direcció Territorial de Gràcia 
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  Institut Municipal de Serveis Socials 

  Coordinació Territorial 

  València 344, 2ª planta 

  08009 Barcelona 

        

VINCULACIÓ DEL SERVEI DEL PROGRAMA APC AMB LA DINÀMICA DE TREBALL DELS 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE BARCELONA 

 
Data: 29-6-2010 
 
 

 

Un cop aprovat el document relatiu a l‘acció socioeducativa en el marc dels Serveis Socials Bàsics de 
l’Ajuntament de Barcelona, cal establir la relació operativa que ha de tenir el servei del Programa APC amb 
aquests serveis socials bàsics. 

El punt de partida és el següent: l‘Ajuntament de Barcelona té contractat un servei d‘educadors socials per 
desenvolupar el Programa ―A partir del carrer‖, que complementa, mitjançant la intervenció socioeducativa en 
medi obert, l‘actuació dels educadors socials dels centres. 

D‘això es dedueix, d‘acord amb la clàusula 3.3 del vigent plec del contracte del Programa APC, que la seva tasca 
ha d‘estar vinculada a la dinàmica del treball dels serveis socials bàsics del territori: 

- Als objectius d‘actuació en l‘àmbit territorial del conjunt de la ciutat (els diversos plans i programes d‘àmbit 
municipal que incideixen en l‘acció socioeducativa). 

- Als objectius d‘actuació en l‘àmbit territorial dels districtes (Pla d‘Acció Social Territorial). 
- Als objectius d‘actuació i a la tasca que desenvolupen els CSS en el seu àmbit territorial (Programa d‘Acció 

Social de Centre). 

Per vinculació entenem, doncs, l‘articulació de la tasca complementària d‘aquests professionals externs amb la 
tasca que desenvolupa l‘organització dels Serveis Socials Bàsics municipals en relació amb: 

- Processos de planificació i avaluació operativa dels objectius fixats (seguiment i control). 
- Execució de les accions socioeducatives que els pertoqui dur a terme en el territori. 
- Coordinació i treball transversal i en xarxa. 
- Utilització de les eines comunes del sistema d‘informació establert per l‘Ajuntament de Barcelona per al 

conjunt dels Serveis Socials Bàsics de la ciutat. 

Des d‘aquest punt de vista, la tasca del servei d‘APC s‘articularà en tres nivells: 

 
* Ciutat:  

Els seguiment i control de la gestió del Programa APC a escala de ciutat i del seu impacte correspon a l‘IMSS, 
amb la participació de la Direcció d‘Acció Social.  

- La direcció de l‘IMSS revisarà periòdicament amb l‘empresa adjudicatària del servei (com a mínim un cop 
al trimestre) el desplegament del Programa, l‘estat dels projectes en actiu, les incidències i els indicadors 
periòdics. 
 

- La direcció de l‘IMSS avaluarà amb cada DTSS (com a mínim un cop al semestre) els resultats i l‘impacte 
del programa, i les propostes de millora. 
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Funcions de la DAS 

 Elaboració del plec de condicions (conjuntament amb l‘IMSSB).  
 

 Participació en les sessions d‘avaluació periòdica (en general semestralment) territorial amb l‘IMSSB i en 
l‘elaboració compartida de propostes de millora. 
 

 Avaluació del programa compartida amb l‘IMSSB i propostes de millora a escala de ciutat. 
 

 Participació en la interlocució amb l‘empresa i amb la persona que des de l‘Institut Municipal de Serveis 
Socials designin. 
 

 En coordinació amb l‘IMSSB: 
o Determinació de l‘adequació dels professionals assignats per l‘empresa adjudicatària al 

programa. 
o Control de l‘ajust als criteris generals del programa definits (dedicació horària dels 

professionals, gestió del temps de dedicació a les diferents fases del projecte, etc.). 

 

Funcions de l’IMSS 

És l‘organisme responsable del desplegament i el control organitzatiu del programa a la ciutat. 

Ha d‘assegurar: 

 L‘elaboració i el control pressupostari (conjuntament amb la DAS). 

 El control dels indicadors generals del programa i de la globalitat dels projectes en actiu a la ciutat. 

 La interlocució amb l‘empresa (conjuntament amb la DAS) i coordinació amb les DTSS. 

 La gestió d‘incidències i disfuncions. 

 La participació en les sessions d‘avaluació periòdica (en general semestralment) de cada districte i en 

l‘elaboració compartida de propostes de millora. 

 L‘elaboració d‘informes de ciutat a demanda de diferents instàncies. 

 L‘avaluació del programa compartida amb les DTSS i propostes de millora a escala de ciutat. 

 En coordinació amb la Direcció d‘Acció Social: 

- Determinació de l‘adequació dels professionals assignats per l‘empresa adjudicatària al programa. 

- Control de l‘ajust als criteris generals del programa definits (dedicació horària dels professionals, gestió 

del temps de dedicació a les diferents fases del projecte, etc.). 

 El manteniment dels criteris del programa en els diferents projectes territorials. 
 Les propostes d‘intervenció específiques en el territori. 
 La vinculació dels projectes al treball socioeducatiu dels CSS del territori on es desenvolupin les 

intervencions. 
 La delimitació dels espais públics i/o situacions problemàtiques en els quals es vol actuar i aportar tota la 

informació disponible respecte al conflicte o la situació a abordar. 
 L‘anàlisi de les diagnosis i propostes d‘intervenció presentades per l‘empresa adjudicatària. La 

priorització de les intervencions a realitzar. 
 La facilitació de la col·laboració dels diferents serveis públics del territori en els projectes (...). 
 La facilitació dels espais de coordinació amb els CSS. 

 L‘aportació d‘informació sobre entitats o serveis associatius del territori tant si ja són col·laboradors com 
si en poden esdevenir . 

 Decisió sobre la continuïtat, el tancament del projecte o l‘inici d‘un nou projecte d‘intervenció al districte. 
 Els serveis del Programa APC, seguint el criteri del coeficient de distribució elaborat pel Departament de 

Recerca i Coneixement, es distribuiran per districtes i, quan escaigui, per àrees d‘actuació dins dels 
districtes. 
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Distribució: 

DISTRICTE 
PARELLES DE 

PROFESSIONALS 

D’APC 

CIUTAT VELLA 3 
EIXAMPLE 2 
SANTS-MONTJUÏC 2 
LES CORTS 1 
SARRIÀ - SANT GERVASI 1 
GRÀCIA 1 
HORTA-GUINARDÓ 2 
NOU BARRIS 2 
SANT ANDREU 1 
SANT MARTÍ 2 
TOTAL 17 

 
*Districte: 

El seguiment i control dels projectes territorials d‘APC i del seu impacte al territori correspon la DTSS: 

 La DTSS revisarà periòdicament (com a mínim bimensualment) el funcionament i el treball desenvolupat 

pels equips de cada projecte territorial d‘APC.  

 La DTSS revisarà periòdicament amb el coordinador/a de l‘empresa adjudicatària del servei (com a 

mínim semestralment), el funcionament i el treball desenvolupat pels equips de cada projecte territorial 

d‘APC. 

 La DTSS podrà revisar amb els educadors APC, segons quines siguin les necessitats del servei, el 

funcionament i el treball desenvolupat dels projectes que consideri oportuns. 

Funcions de les DTSS 

Assegurar: 

 El manteniment dels criteris del Programa en els diferents projectes territorials. 

 Les propostes d‘intervenció específiques en el territori. 

 La vinculació dels projectes al treball socioeducatiu dels CSS del territori on es desenvolupin les 

intervencions. 

 La delimitació dels espais públics i/o situacions o problemàtiques en els quals es vol actuar i aportar tota 

la informació disponible respecte al conflicte o situació a abordar. 

 L‘anàlisi de les diagnosis i propostes d‘intervenció presentades per l‘empresa adjudicatària. La 

priorització de les intervencions a realitzar. 

 La facilitació de la col·laboració dels diferents serveis públics del territori en els projectes (casals de 

joves, centres cívics, poliesportius, biblioteques, IES, secretaries de prevenció, altres TGP del districte, 

altres serveis del districte). 

 La facilitació dels espais de coordinació amb els CSS. 

 L‘aportació d‘informació sobre les entitats o serveis associatius del territori, tant si ja són com si poden 

esdevenir col·laboradors. 

 Valoració i avaluació dels projectes i de l‘assoliment dels objectius (impacte/resultats). 
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 Decisió sobre la continuïtat, tancament del projecte o inici d‘un nou projecte d‘intervenció al territori. 

 
 
 
 
 
*CSS: 
 

o Les DCSS col·laboraran amb les DTSS en el desenvolupament de la funció de seguiment i control de 

l‘execució del contracte en l‘àmbit territorial del centre. 

o Correspon a la direcció del CSS la supervisió del treball socioeducatiu dels professionals APC que operin 

en el seu territori i també la coordinació d‘aquests APC amb el treball socioeducatiu dels educadors/es 

socials adscrits al CSS i amb la resta d‘agents implicats al territori (instituts d‘educació secundària, 

centres cívics, casals...). Aquesta supervisió es durà a terme, com a mínim, mensualment. 

o El servei d‘APC, d‘acord amb la distribució territorial, s‘ubicarà en un CSS de referència, en funció de les 

necessitats del servei, on disposarà d‘un espai per desenvolupar la tasca prevista al plec de condicions, 

així com per tenir accés al sistema d‘informació comú als Serveis Socials Bàsics municipals. 

o El servei d‘APC, a requeriment de les DCSS o de les DTSS, i amb l‘objectiu de coordinar la tasca 

complementària amb la dels Serveis Socials Bàsics, participarà en els espais de coordinació operativa 

dels centres que escaigui i en altres espais externs de la xarxa socioeducativa. 

o Ateses les dinàmiques de treball dels CSS, i per tal d‘optimitzar al màxim la presència del programa APC 

en el territori, els educadors/es socials APC es vincularan, per parelles, a un únic CSS de referència, i 

participaran activament en el circuit d‘atenció i en l‘espai de treball de la USTAC i de la resta d‘ espais de 

treball intern. 

 

El centre on estaran vinculats els educadors/es socials del Programa APC es determinarà en funció del territori 

que tingui més necessitat d‘intervenció a l‘espai públic. 

Es preveu també que, a proposta de les direccions territorials de serveis socials del districte, es plantegin 

intervencions temporals a partir d‘encàrrecs concrets en una altra zona del districte. Aquests encàrrecs han 

d‘estar molt definits i han de ser avaluables. A la vegada, han de garantir la continuïtat de l‘actuació 

socioeducativa que se‘n derivi. No es tracta de fer intervencions puntuals en situacions concretes de conflicte, 

sinó una intervenció més global, integradora i preventiva que impliqui el CSS en l‘anàlisi inicial i en el disseny i, en 

la mesura del possible, en la comunitat (la resta d‘agents que intervenen en el territori). 

La tasca derivada dels encàrrecs concrets ha d‘estar incorporada a la programació del CSS del territori on es doni. 

Per tant, haurà de ser la direcció del CSS corresponent qui faci el seguiment i control. 


