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Introducció

Aquest material persegueix embastar una estructura conceptual i pràctica que

doni compte del treball educatiu exercit en l’àmbit de justícia i ho faci, espe-

cíficament, de manera dialògica amb la seva pròpia estructura. Sabem, encara

avui en dia, que els contextos de justícia pateixen una espècie de saturació

criminològica. Això és: que hi ha un buit pel que fa a epistemes educatives,

una espècie de tasca impossible atès que tot evoluciona com per fer infructu-

osa la tasca de l’educació.

Per tant, una preocupació ha orientat l’armadura conceptual que aquí es pre-

senta i és, justament, l’imperatiu d’haver de concebre i, en conseqüència, ac-

cionar una educació social ètica quant a drets fonamentals, dins d’una lògica

criminològica, penal i sancionadora que, molt sovint, es mou en un registre

diametralment oposat amb relació a l’educació.

Detallar o descriure els contextos de justícia i conflicte social en què actua

l’educador/a social ens semblava ineludible. Però fer-ho des d’un lloc crític

i reflexiu també ens semblava, valgui la redundància, de justícia –no penal,

sinó social en aquest cas. I encara més, també entenem com a imperatiu poder

oferir eines socioeducatives a tots aquells –educadores i educadors socials– que

fins i tot treballant en règims de tancament, de premi i càstig, lògiques, en fi,

preocupades més pel símptoma o el que molesta que per l’ésser que pateix,

obviant, per tant, la responsabilitat social en les biografies particulars d’aquells

que s’encausa. Fins i tot amb tot això, com hem dit, insisteixen i persisteixen

a oferir i construir un lloc, que està per venir, un esdevenir possible per a tots

els subjectes amb els quals treballa.

Per tant, la nostra preocupació ha estat pensar l’àmbit de justícia, en clau edu-

cativa, oferir elements conceptuals i pràctics de sustentació que orientin la

professió més enllà del control i la punició, que permetin poder estar i articu-

lar alguna cosa de l’ordre educatiu en contextos que, sovint, ho fan impossi-

ble; una gesta inaudita, la nostra. Ens impel·leix, per tant, aquell lloc impos-

sible, fràgil del qual ens parlava Meirieu (1998), i aquell pensar l’empresa de

l’educació com a agent que convoca al subjecte de l’educació. El que es nua a

la praxi i no a la poesi. El que acompanya el subjecte en els seus actes de rein-

venció, en les seves ensopegades i en el seu patiment de la pròpia estructura i

lògica de l’àmbit de justícia. El que s’esforça a fer d’allò altre, d’aquells altres,

un nosaltres o, apropiant-nos les paraules d’Octavio Paz, que més endavant

recuperem, el que entén que no som nosaltres sense aquests altres empreso-

nats i jutjats:
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“[...] la vida no es de nadie, todos somos
la vida –pan de sol para los otros,
los otros todos que nosotros somos–,
soy otro cuando soy, los actos míos
son más míos si son también de todos,
para que pueda ser he de ser otro,
salir de mí, buscarme entre los otros,
los otros que no son si yo no existo,
los otros que me dan plena existencia,
no soy, no hay yo, siempre somos nosotros”

Octavio Paz

En definitiva, pretenem situar aquells puntals que ens permetin, tornant a

Meirieu, distingir la fabricació de la formació i educació, que ens permetin

sostenir o suportar un lloc de no-poder sobre l’altre en territoris que, justa-

ment, es nuen a un poder que s’imposa. Passar, en fi, d’una pedagogia de les

causes i conseqüències a una altra de les condicions, en què aquest altre –que

és nosaltres– pugui traçar noves rutes que l’orientin en els seus andamis. Pun-

tals, per tant, que possibilitin una posició ferma de negació a fabricar l’altre,

modelar-lo, esculpir-lo segons els nostres gustos de normalitat, per passar a

acceptar que l’educació no és una altra cosa, per a nosaltres i els altres, que

aquell trajecte d’adquisició d’eines culturals que permeten sostenir-se en un

món compartit. Això és: “la educación, en realidad, ha de centrarse en la rela-

ción entre el sujeto y el mundo humano que lo acoge” (Meirieu, 1998, p. 70).

Allunyar-nos, doncs, d’aquest educador Frankenstein, fins i tot comprenent

que la monstruositat del seu desvergonyiment és molt humana. És a dir, en-

tenent que en cadascun de nosaltres hi ha un petit doctor Frankenstein, que

aquell no era una simple figuració fantasmagòrica, sinó alguna cosa molt real,

molt monstruosament humana, que l’educació sempre corre el risc de produir

i reproduir en els seus propis actes.
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Objectius

Els objectius que haureu d’assolir són:

1. Reflexionar sobre les diverses trames de relació entre les transgressions a

les normes penals i l’educació social.

2. Adquirir conceptes pedagògics que permetin organitzar i analitzar pràcti-

ques educatives en justícia juvenil.

3. Reflexionar sobre el sistema penal.

4. Conèixer experiències educatives amb joves en conflicte amb la llei en el

marc de justícia de medi obert.

5. Conèixer l’estructura i el funcionament del sistema penitenciari.

6. Adquirir criteris d’actuació educativa aplicables en la institució penitenci-

ària.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Control social, ordre i transgressió a les normes penals
Diego Silva Balerio

1. La divisió social del càstig

2. Les respostes penals i els seus efectes

3. Formats del control social

Mòdul didàctic 2
Aproximació a les pràctiques socioeducatives en el camp penal
juvenil
Diego Silva Balerio

1. Supòsits conceptuals de les pràctiques socioeducatives

2. Mesures socioeducatives

3. El treball de l’educació social en l’àmbit de la justícia

Mòdul didàctic 3
Justícia juvenil
Diego Silva Balerio

1. Naixement i desenvolupament de les institucions d’atenció especialitza-

da dels menors

2. La funció educativa en justícia juvenil

3. Infractors o desemparats?: persistència subtil de les perspectives tutelars

4. Treball en medi obert

Mòdul didàctic 4
Cartografies d’una experiència d’educació social. Justícia juvenil
en medi obert, contextos d’aprenentatge
Cesar Haba Gímenez

1. L’educador/a social de justícia juvenil en medi obert

2. Una experiència: aula sobre rodes o com es pot dotar de continguts les

mesures educatives en el marc de justícia juvenil?

Mòdul didàctic 5
El sistema penitenciari
Elisabeth Boó Martin i Joan A. Martínez Torres

1. El control social i les penes privatives de llibertat

2. El context del sistema penitenciari català

3. La presó com a institució total

4. El tractament penitenciari

5. L’educador/a social penitenciari: qui som i què fem?

6. Reptes i elements significatius per als educadors /es socials de l’àmbit

penitenciari

7. La gestió del risc a l’àmbit penitenciari
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Mòdul didàctic 6
Formació i producció artística a les presons
Entitat TransFORMAS

1. Espai i rol de l’educació als centres penitenciaris

2. Des d’on intervenir en presons

3. Entitat TransFORMAS i projecte teatroDENTRO

4. Maneres d’estar

5. Avaluació del procés i de l’impacte contextual, motivació
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