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1. INTRODUCCIÓ 

 

La incorporació dels educadors socials a l’escola, que a Catalunya es remunta 

uns 10 anys enrere, continua a hores d’ara sent un procés amb unes 

perspectives incertes que es tradueixen en una manca de consolidació d’aquesta 

figura professional. En aquest sentit, partim del fet que les administracions 

públiques varen optar, per una banda, recórrer a la figura del Tècnic en 

Integració Social (a partir d’ara TIS), d’inferior categoria professional, per cobrir 

aquest lloc. D’altra banda, la seva implementació va ser parcial, atès que van ser 

només 14 centres els que, en un principi, van gaudir de la col·laboració 

d’aquests professionals, assignats sota criteris de necessitats detectades a través 

d’indicadors relatius al fracàs escolar, la conflictivitat i a problemàtiques 

relacionades amb la diversitat en general.  

 

Tot i l’existència de diferents modalitats de contractació, amb prou feines 

arriben a un centenar els centres que a hores d’ara compten amb aquesta figura 

professional, la incorporació de la qual es produeix en circumstàncies d’allò 

més divers. Pel que fa al seu encaix dins les dinàmiques institucionals, la 

indefinició professional, la dispersió de funcions i la erràtica ubicació dins 

l’organització dels centres, demostren que el lloc destinat a l’educador social a 

l’escola encara es troba en procés de construcció. 

 

Conèixer les percepcions entorn la pròpia construcció professional d’un grup 

d’educadors socials i TIS, que treballen en centres públics d’educació 

secundària, ha estat l’objectiu principal d’aquest treball. A través de diferents 

trobades i entrevistes, l’elaboració de 5 històries de vida professional d’altres 

tants professionals, ha estat el mitjà per obtenir una perspectiva significativa, tot 

i que limitada, del tema. Les eines pròpies del mètode etnogràfic han estat, 
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doncs, les que han estat emprades tant per a la recollida d’informació, com per 

al seu tractament i exposició. A les entrevistes fetes als 5 professionals cal sumar 

les que s’han realitzat a altres tants membres dels equips docents dels respectius 

centres en que els educadors o TIS desenvolupen la seva funció.  

 

Per tant, els relats han estat construïts sobre tot amb les percepcions, opinions i 

constatacions dels propis professionals protagonistes, però també comptant 

amb l’aportació d’un membre significatiu de l’equip docent en cada cas. Són 

relats en que s’aborden, de manera sistemàtica i delimitada, diferents aspectes 

de l’experiència d’educadors i TIS. La seva trajectòria professional, l’encaix dins 

l’organització del centre, les relacions amb els diferents agents de la comunitat 

educativa, amb els alumnes i amb l’entorn, o les perspectives de futur, són els 

temes al voltant dels quals s’estructuren les històries de vida professional. 

 

Si una cosa ha quedat del tot patent, després de recollir les aportacions dels 

diferents professionals, és que la manera de concebre l’acció socioeducativa a 

l’escola té les seves particularitats en cada centre i, fins i tot, difereix en el seu 

enfocament. En aquest sentit, les problemàtiques de caire social que es 

consideren de tractament prioritari a cada institut, acaben sent els àmbits en que 

educadors i TIS desenvolupen la seva tasca. D’altra banda, la visió de la 

professió que cadascun d’ells construeix des de la pròpia subjectivitat, porta a 

establir una negociació implícita i perllongada en el temps, no exempta de 

tensions, en molts casos, amb altres professionals i agents, a l’hora de definir la 

seva identitat professional.   

 

Tot i que educadors i TIS manifesten explícitament sentir-se valorats 

professionalment en tots els casos, la percepció de que no poden desenvolupar 

tot el seu potencial, per diferents motius, apareix d’una manera recurrent. 
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També es poden identificar altres paral·lelismes relatius a la forma en que es 

posen en joc diferents aspectes competencials, com la capacitat de mediació 

davant els conflictes o el coneixement de l’entorn proper a l’escola, per dir 

alguns de significatius i sense entrar en una descripció exhaustiva. 

 

En resum, el que aquí s’ofereix és una visió concreta i focalitzada del moment 

actual de l’educació social a l’escola extreta directament de les reflexions dels 

propis protagonistes. Es tracta d’un apropament comprensiu a l’objecte de 

l’estudi des del recull de les diferents subjectivitats, que són les que, al cap i  a la 

fi, construeixen la realitat que queda reflectida en aquest treball. 

 

Abans de continuar, cal afegir un últim apunt relacionat amb el tractament del 

gènere al llarg d’aquest treball, atès que es parla sempre en masculí, cercant la 

simplificació de la redacció, englobant en aquesta forma tots dos gèneres, sense 

cap afany de discriminació. Així, quan es parla d’educadors, professors, 

integradors, etc., s’està fent referència a educadors i educadores, professors i 

professores, integradors i integradores, etc. 

 

1.1. Agraïments 

 

No vull deixar de fer aquests agraïments a totes les persones que han col·laborat 

amb el seu temps i dedicació per tal que aquest treball fos possible. En aquest 

sentit, considero que la tasca i el suport rebut pel meu professor i tutor en 

aquest treball, en Miquel Castillo Carbonell, ha estat imprescindible per poder 

fer-lo possible. 

 

Els educadors socials i TIS,  Inés Álvarez, Enrique de Miguel, Cristina 

Izquierdo, Núria Pacheco i Carles Benguerel, mereixen tot els meus 
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agraïments per la rebuda i l’acollida  que m’han dispensat, les valuoses 

aportacions que han fet i la col·laboració prestada a l’hora de possibilitar la 

meva tasca. 

 

No vull deixar d’incloure en aquest reconeixement als professionals dels 

diferents equips docents, Conxita Jiménez, Núria Gres, Joana Sáez, Glòria Isern 

i Mª José Royo, per l’atenció que m’han prestat i l’esforç fet per facilitar la meva 

feina. 

 

He d’agrair també la col·laboració de l’empresa Orió Serveis Socioeducatius S.L. 

i, especialment del seu coordinador, en Xevi Luna, que ha mostrat una gran 

implicació i una atenció màxima. 

 

 

1.2. Justificació 

 

Quan vaig acabar de cursar l’assignatura “Acció socioeducativa a l’escola” en 

aquest grau d’Educació Social a la UOC, vaig començar a tenir molt coll avall la 

meva decisió de fer un treball de final de grau sobre aquesta temàtica. La veritat 

és que no tenia gens clar com volia enfocar el treball ni el que volia realment fer, 

però el que sí vaig tenir clar des d’un primer moment és que havia de ser un 

treball que contribuís a mostrar allò que l’educació social aporta a l’escola i el 

que , potencialment, pot aportar. 

Finalment, amb l’ajut del Miquel Castillo, el meu tutor, vaig concretar totes 

aquetes qüestions en la voluntat de fer un treball d’investigació que presentés 

les històries de vida professional d’alguns educadors socials i TIS que 

desenvolupen la seva tasca en l’educació secundària obligatòria.  
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Existeix material escrit i publicacions en que els diversos autors reconeixen i 

descriuen les dificultats per les que travessa l’educació social en el seu procés de 

professionalització. Pel que fa a l’àmbit de l’educació formal, aquestes 

aportacions mostren les problemàtiques amb que es troben els educadors 

socials en la seva incorporació a les escoles a l’hora de desplegar tot el seu 

potencial en quant a competències i funcions, al mateix temps que s’assumeix 

amb il·lusió el repte de consolidar la pròpia figura professional.  

 

Tal com exposen Barranco, Díaz i Fernández al llibre que va ser premi Joaquim 

Grau i Fuster el 2011, reconstruir la pròpia experiència i prendre’n distància, 

permet pensar-la i enriquir-la per continuar transformant-nos. Aquestes 

autores, des de les seves experiències com a educadores socials a instituts de 

Castella- La Mancha, fan el doble esforç de fer visibles les seves pràctiques  i de 

problematitzar-les per enriquir-les i fer-les créixer (Barranco, Díaz, Fernández, 

2012: 17). Demostren, d’altra banda, la importància de fer sentir la veu dels 

professionals, oferir narratives, obrir interrogants, compartir reflexions que 

vagin conformant un substrat on anar acumulant experiència i construint 

coneixement. 

 

El cert és que els educadors socials, professionals formats i capacitats, han de 

dur a terme una tasca que s’ha assumit des de molts fronts i sense una idea 

clara (García Molina, Blázquez, 2006: 44), tot i que ens trobem davant un dret 

constitucional, com és l’educació (social), que va més enllà dels ensenyaments 

escolars o les disciplines acadèmiques. D’altra banda, reduir aquesta tasca al 

tractament de situacions especialment problemàtiques, respon a una mirada 

restrictiva de l’educació social que li confereix un rol propi d’una perspectiva 

funcionalista, on el que es pretén és corregir aquells aspectes que impedeixen 

l’escola i els equips docents mantenir inalterables  models educatius establerts. 
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Limitar en aquest sentit l’aportació de l’educació social a l’escola respon a una 

voluntat d’admetre innovacions i reformes de caire “gatopardià”, en que els 

canvis serveixen per que tot continuï igual. 

 

Tot plegat evidencia que es fan esforços per definir atribucions, funcions i 

àmbits d’intervenció de l’educador social a l’escola, amb la intenció de marcar 

un camí i anar consolidant un discurs que fonamenti la seva tasca i, en 

definitiva, permeti avançar en la seva construcció professional dins l’àmbit 

escolar. A l’hora de la veritat, però, són els propis educadors els que, en el dia a 

dia, en el tracte amb els equips docents, alumnes i famílies, i agents de l’entorn, 

posen en joc una manera de fer, una aposta pedagògica i, en definitiva, una 

manera de concebre l’educació, que no sempre és valorada i incorporada als 

plantejaments educatius dels centres en la mesura que els educadors voldrien. 

 

És per aquests motius que he volgut accedir al que els propis professionals 

pensen al respecte des de la pròpia experiència, no mostrant simplement els 

posicionaments teòrics o ideològics de cadascun, que també, sinó intentant 

conèixer el que l’experiència els hi ha permès anar elaborant en relació al seu 

lloc de treball. És a dir, comprovar de quina manera les dificultats i entrebancs, 

d’una banda, i les conquestes i assoliments, de l’altra, es fan visibles en la tasca 

que els professionals duen a terme als centres. Sentir la veu dels educadors 

socials i TIS permet contextualitzar la construcció professional en situacions i 

vivències concretes i reals que, com veurem, també estan subjectes a la realitat 

de cada centre, de cada equip docent i de cada professional. 

 

Es pot dir que el treball dels professionals presenta una doble vessant, atès que, 

a banda del desenvolupament de les seves funcions, establertes en el marc de 

cada centre, han de “donar a conèixer el seu perfil, la seva professió i el seu 
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treball, buscant la seva integració” (Castillo, Galán, Pellissa, 2012: 22). És en el 

vèrtex que conformen aquestes dues vessants on es focalitza la mirada del 

treball que aquí es presenta, intentant mostrar la realitat complexa i farcida de 

dificultats d’un procés que obre interrogants a cada pas i que exigeix fer de la 

reflexió una eina de treball imprescindible. 

 

Cap investigació és neutra, atès que els models analítics i interpretatius de 

l’investigador sempre responen a un determinat posicionament teòric i 

ideològic. En aquest cas, el convenciment que l’escola necessita incorporar 

obertament la proposta pedagògica i el model educatiu de l’educació social al 

seu projecte és, sense dubte, l’element clau que ha motivat l’elaboració d’aquest 

treball. Per tant, darrera la voluntat de donar a conèixer la realitat quotidiana 

dels educadors socials als centres d’ESO, hi ha la intenció d’aportar, en la 

mesura d’allò possible, un granet de sorra que contribueixi a fer més visible la 

tasca que hi fan, a sentir de més a prop allò sobre el que reflexionen i, en 

definitiva, a donar suport als esforços que fan per avançar en la seva 

construcció professional. 
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2. OBJECTIUS 

 

 

 

Objectiu General.  

 

 

Oferir una perspectiva sobre la visió i la percepció de la pròpia construcció 

professional de l’educador social dins l’educació secundària obligatòria a 

Catalunya, a través de les històries de vida professional de 5 educadors socials i 

TIS que desenvolupen la seva tasca en instituts de Barcelona, Montcada i 

Reixac, Badia del Vallès, Banyoles i Sant Feliu de Guíxols, respectivament. 

 

 

 

Objectiu específic 1. 

 

Conèixer la formació rebuda i la trajectòria acadèmica i laboral dins l’àmbit 

social o socioeducatiu de cadascun dels professionals inclosos en l’estudi. 

 

 

Objectiu específic 2. 

 

Exposar reflexions i mirades crítiques dels educadors inclosos en aquesta 

recerca i complementades amb les de docents significatius de cada centre, al 

voltant de la seva integració en la organització escolar i el treball amb els equips 

docents 
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Objectiu específic 3. 

 

Conèixer la percepció que tenen els educad@rs i TIS de cadascun dels centres  

del reconeixement que reben les seves actuacions i funcions per part de l’equip 

docent, pares i alumnes. 

 

 

Objectiu específic 4.    

 

Identificar les potencialitats que els educad@rs atribueixen al seu rol 

professional en relació als àmbits d’intervenció específics de l’educació 

secundària obligatòria, contrastant-les amb les que conformen la visió dels 

docents en cada cas. 

  

 

Objectiu específic 5. 

 

Establir possibles punts en comú o paral·lelismes entre els processos de 

construcció professional viscuts pels diferents educad@rs i TIS de l’àmbit de 

l’ESO, inclosos en la recerca, en els respectius centres de treball. 
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3. MARC TEÒRIC 

 

3.1. Introducció. 

 

La perspectiva que s’ofereix en aquest treball sobre la visió i la percepció de la 

pròpia construcció professional de l’educador social dins l’ESO a Catalunya, es 

configura des de 5 històries de vida professional recollides a partir dels relats de 

10 professionals que participen en aquesta recerca i que actualment 

desenvolupen la seva tasca en aquest àmbit. Cal dir que, a Catalunya, pel que fa 

als aspectes normatius i laborals, s’ha optat des de l’administració pública, per 

la figura del Tècnic en Integració Social (TIS). Tot i així, als educadors socials, la 

seva titulació universitària els hi permet accedir, i de fet ho fan, a aquest lloc de 

treball. Per aquest motiu, entre els 5 professionals que protagonitzen les 

històries de vida, trobem 2 educadors socials, 2 TIS i un psicòleg. 

 

En aquest marc teòric es pretén contextualitzar el tema del treball oferint un 

recorregut que va des d’allò més ampli, relatiu al conjunt de les professions de 

l’àmbit social i socioeducatiu, fins al més concret i lligat al paper dels 

professionals en l’acció socioeducativa a l’escola. 

 

Al primer apartat es contextualitza el discurs dels professionals de l’àmbit 

social i socioeducatiu i s’identifiquen els punts clau sobre els quals s’ha anat 

construint, fent referència tant a l’evolució de les societats i les seves necessitats 

en aquests aspectes, com als posicionaments ideològics que orienten els models 

educatius i l’enfocament de les intervencions. També s’aborda la qüestió dels 

límits i possibilitats que presenta l’aplicació d’aquest discurs en la pràctica 



 

 

Marc teòric 

 

16 

professional, d’una banda els que es deriven dels propis plantejaments 

pedagògics, i de l’altra, els que apareixen en relació als marcs institucionals. 

 

En el següent apartat es focalitza la mirada sobre l’educació social, la 

construcció de la professió a partir de la pràctica professional en un procés 

històric i dialèctic que es remunta a moments en que el treball social es 

distribuïa entre les diverses ocupacions que intervenien en aquest camp. Es fa 

esment, també, dels nous àmbits d’intervenció que s’obren a l’educació social, 

entre ells l’acció socioeducativa a l’escola, un cop encetada la seva trajectòria 

com a titulació universitària i com a professió. 

 

Finalment, s’ofereix una aproximació a la figura de l’educador social dins 

l’àmbit de l’educació formal, fent esment de les problemàtiques que 

caracteritzen la institució escolar en l’actualitat, així com de les necessitats 

socioeducatives que justifiquen la presència d’aquesta figura professional. 

També s’ofereix una relació dels potencials àmbits d’actuació en que poden 

desenvolupar la seva tasca i les diverses dificultats que apareixen 

recurrentment a l’hora d’exercir les seves funcions dins aquells àmbits.  

 

 

3.2. El discurs dels professionals de l’àmbit social i 

socioeducatiu. 

 

Els trets d’època marquen, en cada moment històric, els elements que 

conformen els discursos i que els caracteritzen com a artífexs de la construcció 

d’allò social. Paradoxalment, en l’actualitat i en un context de globalització, els 

discursos economicopolítics hegemònics, marcats per la consideració de 
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l’economia de mercat com la pauta per organitzar tots els aspectes de la vida 

dels subjectes (Nuñez, Tizio, 2010, p. 12), estan comportant l’aparició i el reforç 

de processos que dilueixen tot el que fins al moment feia possible l’existència 

d’una organització social basada en el foment d’allò col·lectiu.  

 

Aquesta metamorfosi de la qüestió social, molt lligada a la progressiva 

desaparició de la societat salarial (Castel, 2002), comporta, en aquest sentit, 

processos de desocialització i desinstitucionalització (Touraine, 1997), que van 

configurant paulatinament un nou ordre social. L’individualisme és el tret 

emergent, decisiu per entendre una societat del risc on l’individu està obligat a 

trobar solucions biogràfiques a les contradiccions sistèmiques (Beck, 2003), fent 

front a problemes i riscos que continuen sent socials però als que ha de donar 

resposta en solitari.  

 

Davant aquest context, el discurs de les professions de l’àmbit social i 

socioeducatiu, i més concretament de l’educació social, es construeix des de 

posicionaments ideològics que conformen processos històrics i crítics. En els 

següents apartats veurem, en primer lloc, les claus d’aquests processos per, a 

continuació, passar a identificar els límits i possibilitats i els aspectes ètics que 

condicionen l’aplicació d’aquest discurs a les pràctiques professionals. 

 

3.2.1. Punts d’ancoratge.  

 

Els discursos de les professions de l’àmbit social intenten recollir les noves 

maneres d’entendre i explicar allò social com a punt de partida per concebre les 

intervencions. Els nous escenaris d’intervenció social demanden noves 

modalitats, formes, instruments i mètodes que obren nous aspectes teòrics 

(Carballeda, 2002: 36-37). Com a conseqüència d’aquest canviant ordre social, la 
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centralitat de les problemàtiques i les lluites socials ha deixat pas als discursos 

culturals i la lluita pel reconeixement, tal com destaca Honneth (1997), elements 

que configuren la construcció subjectiva d’identitats capaces de mantenir-se 

dins les interconnexions i les dinàmiques socials dominants o, per contra, caure 

en un individualisme negatiu (Castel, 2002) que les situa en el lloc de l’exclusió 

social. 

 

Els models d’intervenció social i socioeducativa s’han anat conformant en el 

temps, i de forma consecutiva, des dels paradigmes de la caritat i, 

posteriorment, la justícia social, sense que cap d’ells hagi deixat d’estar present, 

d’una manera o una  altra, en les pràctiques professionals. En aquest nou 

context, apareix un canvi en el discurs de la intervenció socioeducativa que 

assumeix el nou model de la inclusió (Úcar, 2009 :30), en que aportar els recursos 

necessaris per tal que les persones se situïn en disposició de construir els seus 

vincles socials, esdevé l’objectiu principal. La intervenció social deixa de ser 

quelcom orientat exclusivament als col·lectius exclosos, per a passar a tenir un 

abast més general en que la cultura i l’educació s’incorporen com a recursos 

imprescindibles per a la promoció social del conjunt de la ciutadania. 

 

Tanmateix, l’augment de la complexitat d’allò social ha comportat de la mateixa 

manera, en el seu tractament, l’augment de la tipologia i el nombre de 

professionals d’aquest àmbit i una gradual tecnificació, processos que s’han 

desenvolupat de forma paral·lela al que Ubieto (2012) considera una degradació 

del rol dels professionals de l’àmbit, que es manifesta en la progressiva 

inexorable desideologització de la seva funció. 

La contrapartida a aquesta inèrcia ve donada per l’existència de plantejaments 

que aposten per un model crític, que suposa (re)incorporar la dimensió política 

a la intervenció social i socioeducativa. Aquí, el compromís, l’activisme i la 
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transformació són conceptes que s’incorporen a l’acció dels professionals, 

situant-los en un determinat posicionament ètic i polític.  

 

Les necessitats educatives dels subjectes per a sostenir-se en l’actual context 

social, més enllà d’orientacions assistencials, han tingut resposta, durant les 

darreres dècades, en la progressiva incorporació de l’acció educativa al treball 

social. La professió que fa de la funció educativa la seva raó de ser en aquest 

àmbit és l’educació social, que apareix com un dret de la ciutadania i fa de la 

cultura plural el lloc on l’acció socioeducativa genera els processos de 

socialització dels subjectes. En els seus plantejaments s’incorpora un model 

crític d’educació que situa l’acció políticopedagògica  en el nucli de la seva 

praxis i que parteix d’un discurs que presenta connexions amb la “pedagogia de 

l’oprimido” (Freire, 2002), des del convenciment que és impossible la neutralitat 

davant el món. Tota praxis és producte d’una reflexió i una acció del subjecte 

sobre la realitat per a transformar-la i, en aquest sentit, “la pedagogia (i en 

aquest cas la recerca i la pedagogia) han de servir d’eina política per 

transformar i millorar la societat i els subjectes que la formen” (Planella, 2012: 

134). 

 

El model crític d’acció socioeducativa que es desprèn d’aquest discurs 

incorpora determinats elements en relació als agents, als subjectes i a allò 

cultural, que el caracteritzen i n’orienten les pràctiques professionals, des d’un 

plantejament proper a les propostes de Herbart (1983) pel que fa a l’enfocament 

pedagògic que el fonamenta. L’agent  es concep com un passador de cultura 

(Meirieu, 1998: 134), un possibilitador i facilitador de l’accés a la cultura plural 

que, mitjançant la mediació i l’acompanyament, genera contextos i processos 

educatius per a la promoció social d’individus o col·lectius. El vincle educatiu 

que s’estableix, es dóna en el lloc de la cultura plural, dels continguts que es 

despleguen en tota la seva riquesa, generant l’interès a partir del qual l’acció i el 
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discurs es materialitzen, un “inter-est” (Arendt, 1993: 206) que esdevé lloc de 

trobada i permet sostenir el vincle. 

 

L’aparició del discurs crític en l’àmbit de la intervenció social i socioeducativa 

posa sobre la taula la voluntat d’introduir nous paràmetres en les pràctiques 

professionals que assumeixin la necessitat de treballar per l’empoderament de 

les persones a partir de l’aplicació de metodologies participatives i integradores, 

al mateix temps que individualitzades, amb clara intencionalitat educativa. Tot 

plegat, requereix tenir en compte que s’intervé en contextos socials complexos, 

marcats per la diversitat a tots els nivells i on apareixen xarxes heterogènies, 

compostes d’actors diversos, individus, institucions, corporacions i 

organitzacions diverses en constant moviment (Causà, Rodríguez, 2011: 285). 

 

Les característiques dels entorns on els professionals intervenen i el marcat 

component relacional i dialèctic de la seva tasca, requereixen mantenir 

processos de reflexió i anàlisi de forma continua, com a manera d’oferir un 

discurs en construcció permanent, tant a partir de la realitat en que s’intervé 

com dels fonaments teòrics de que es nodreixen les pròpies professions. En 

aquest aspecte, el treball en xarxa i la interdisciplinarietat s’incorporen a aquest 

discurs fent evident “el proceso de cambio que están experimentando las 

profesiones educativas y de lo social respecto de la forma de entender cómo se 

construye la comunidad, cómo se analizan las distintas problemáticas sociales y 

los procesos de exclusión y cómo se construyen respuestas para encontrar 

soluciones.” (Vilar, 2007: 267). Això suposa partir d’una concepció del saber 

com a elaboració col·lectiva, fent de la participació i la corresponsabilitat dels 

agents, però també dels subjectes, eixos bàsics de l’acció social i socioeducativa. 
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3.2.2. Límits i possibilitats de l’acció socioeducativa. 

 

Hem comprovat de quina manera les intervencions en l’àmbit social estan 

condicionades per la complexitat dels contextos en que es desenvolupen, cosa 

que fa  necessari un detallat anàlisi de la realitat a l’hora de planificar-les i de 

portar-les a terme. Per a dur a terme l’acció socioeducativa, és important tenir 

en compte els aspectes institucionals, però també qüestions relacionades amb 

les pròpies competències professionals o les  característiques dels processos 

educatius. A l’hora d’identificar els límits i possibilitats de les intervencions, 

focalitzarem la mirada, d’una banda en els que es deriven del propi discurs 

pedagògic i, de l’altra, en els que tenen a veure amb els marcs institucionals.  

 

El discurs pedagògic. 

 

L’acció socioeducativa conté per definició un caràcter pedagògic inqüestionable, 

més enllà de les concepcions formal o no formal de l’educació. Assumir aquest 

fet comporta assumir, al mateix temps, les limitacions intrínseques que 

comporta la “insostenible lleugeresa de la pedagogia” (Meirieu, 1998: 93) i 

sostenir el discurs que se’n desprèn, davant altres discursos que basen la seva 

aparent solidesa i eficàcia en la limitació de l’autonomia i la llibertat dels 

subjectes i la seva submissió al control i al poder del saber “expert”. 

 

Cal partir, doncs, del no poder sobre el subjecte per centrar-se en el poder que, 

com a  professional, es té per a treballar sobre les condicions que portin a aquell 

a situar-se com a subjecte de l’educació, a partir del saber pedagògic i del saber 

sobre la cultura (Moyano, 2010a: 34), identificant, al mateix temps, les 

limitacions que aquest posicionament comporta. Es tracta de limitacions que, 

precisament, són les que delimiten i caracteritzen l’acció educativa i la 
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diferencien d’aquelles que, malgrat rebre sovint el qualificatiu d’educatiu, no 

deixen de ser un altre tipus de pràctiques i apareixen en forma de control sobre 

el subjecte, assistencialisme o paternalisme, per exemple. 

 

Tanmateix, no es pot perdre de vista que l’educació també és una forma de 

control social que necessita el consentiment del subjecte (Núñez, Tizio, 2010b: 

29) i que ha de fer ús, paradoxalment, del que Hegel va anomenar violència 

pedagògica, un forçament discursiu (Núñez, 1999) orientat a incorporar 

l’individu al món a través de les pautes culturals. Es tracta de materialitzar la 

renúncia a allò pulsional, a la seva regulació a través de la cultura, que estableix 

un malestar ineludible i permanent, el malestar de la cultura (Freud, 1990) amb 

que l’educació ha de conviure. 

 

La incorporació a les xarxes socials, el desenvolupament de la sociabilitat i la 

circulació i promoció social, són processos propis de cadascun dels subjectes, 

però conformen l’espai en que es desenvolupa l’acció socioeducativa i, al cap i a 

la fi, esdevenen els objectius i la mesura dels resultats de les accions. Tanmateix, 

és el subjecte qui recorre aquest camí i estableix els temps del seu procés des de 

la seva autonomia i, per tant, l’acció socioeducativa ha de partir del 

reconeixement d’aquest fet per no situar-se en una posició d’omnipotència 

“considerant que no tot es pot educar, que no tot és educable, que no tot es pot 

transmetre, que no tot es pot saber i que la pretensió de totalitat contraresta els 

efectes educatius i socials que l’educació, conscient dels seus límits, possibilita”. 

(Moyano, 2012: 187). Tot plegat inclou tenir present que la transmissió de sabers 

no és un acte mecànic de duplicació, sinó més aviat de reconstrucció, on la 

decisió d’aprendre és del propi subjecte, al que no es pot modelar al gust de 

l’agent (Meirieu, 1998), que ha de deixar lloc a la imprevisibilitat.  
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Els marcs institucionals. 

 

En la pràctica professional, moltes de les qüestions plantejades, es presenten 

clarament condicionades pel perfil de la institució en que es treballa. Conèixer i 

analitzar el marc institucional i mesurar el potencial socioeducatiu que ofereix, 

permetrà optimitzar els esforços, els recursos i les planificacions, augmentant 

les possibilitats d’assolir el grau de qualitat cercat en les intervencions.  

Es poden obrir sis perspectives d’anàlisi, complementàries i interelacionades,  

que marquen les possibilitats educatives d’un recurs (Vilar, Planella, Galceran, 

2003: 22-26) i que els professionals haurien de contemplar per a ajustar de forma 

realista les seves accions al context institucional.  

 

- Contextual. Fa referència a la identificació del lloc que ocupa el recurs en la 

xarxa de serveis en que s’inscriu com a condició per conèixer el límit i l’abast 

de les actuacions establert en la coordinació amb altres recursos. 

 

- Formal. Inclou la durada de les accions, el de destinataris i el grau de 

formalitat, aspectes que marquen el tipus de propostes i objectius que es 

poden establir. 

 

- Estructural. Tracta de valorar els recursos de tota mena de que es disposa 

per ajustar-hi les planificacions. 

 

- Psicològica. Contempla el moment vital i personal dels subjectes o col·lectius 

per a enfocar l’acció socioeducativa cap a orientacions compensatòries, 

estimuladores o rehabilitadores, segons les necessitats associades a les seves 

característiques. 

 



 

 

Marc teòric 

 

24 

- Sociològica. Identifica la funció social del recurs, tenint en compte que la 

definició explícita que se’n fa d’aquesta funció, molt lligada a l’encàrrec, no 

es correspon amb la que realment realitza, produint-se un desfasament entre 

la definició formal i la real. 

 

- Valorativa. Es refereix al rerefons ideològic que orienta la institució que 

ofereix el servei, i als valors que incorpora per donar significat als conceptes 

de referència. 

 

Bàsicament, es pot dir que a partir de la identificació dels límits en que es mou 

l’acció socioeducativa en cada context, es poden establir, precisament, les 

possibilitats de dur-la a terme dins uns paràmetres de coherència professional. 

 

 

3.2.3. Aspectes ètics en les pràctiques professionals. 

 

El tret decisiu en les professions de l’àmbit social i socioeducatiu que dóna 

especial rellevància als aspectes ètics, és el fet que es treballa amb i per a les 

persones, cosa que apareix com a inesgotable font de problemàtiques d’aquesta 

mena en la pràctica professional. En relació a aquestes qüestions cal fer alguna 

puntualització sobre tres aspectes importants en aquest sentit: el posicionament 

davant l’encàrrec institucional, la relació amb els subjectes i el treball en equip. 

 

Com hem vist anteriorment, la vessant del control dels subjectes és ineludible 

en aquestes professions, per les raons que s’acaben d’exposar, de les quals es 

desprèn també la idea que sovint es tracta d’un control a dues bandes (Tizio, 

2005), materialitzat a través de normes i protocols, en que queden fixats també 

els professionals. Aquestes qüestions es manifesten de manera clara a través 
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dels encàrrecs institucionals que, tal com exposa Planella (2012: 37), es 

conformen entre dues perspectives de referència oposades entre si. D’una 

banda la perspectiva del control, de component eminentment tecnològic, on el 

saber del professional s’aplica davant un subjecte passiu i, de l’altra, la 

perspectiva del model d’emancipació, que contempla un posicionament ètic i 

polític, acollint i acompanyant l’altre, que és agent actiu i aporta els seus sabers.  

 

La opció ètica de llegir l’encàrrec des d’una mirada crítica, situa el professional 

entre l’Escil·la i la Caribdis (ibd.) i demostra que “treballar educativament entre 

allò desitjable i allò possible ens condueix a fer referència a la dignitat del risc” 

(Vilar, Planella, Galceran, 2003: 22).  Tot plegat es tradueix en una tensió 

permanent entre el control i l’emancipació del subjecte, que els i les 

professionals han d’assumir com a part de la seva tasca i dels encàrrecs que es 

reben, assumint “les conseqüències que té l’exposició permanent a situacions de 

presa de decisions difícils o impossibles, per a la salut mental del professional” 

(Vilar, 2001: 10).  

 

Pel que fa a la relació amb els subjectes, les problemàtiques de caire ètic tenen el 

seu origen, bàsicament, en tres aspectes. En primer lloc, el fet que, sovint, 

s’indaga en la vida de les persones, es qüestiona i s’intenta canviar-la (Canimas, 

2011: 36), incidint en aspectes morals, valors i qüestions de la esfera privada de 

les persones. Segon, la dificultat de delimitar les àrees de separació entre totes 

dues figures (professional i subjecte), que es desdibuixen degut a la necessitat 

de proximitat amb l’altre i a l’empatia que necessita el tracte humà. Finalment, 

els problemes per a assolir una bona entesa, atès que la comunicació sol no estar 

exempta de barreres de diferents tipus, que tenen el seu origen en les 

circumstàncies que viu cada persona, i que dificulten un diàleg fluid i una 

entesa satisfactòria per al conjunt dels implicats. “L’ética és complexa perquè és 

de naturalesa dialògica i sovint ha d’afrontar l’ambigüitat i la contradicció. És 
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complexa perquè està exposada a la incertesa del resultat, i comporta l’aposta i 

l’estratègia. (...) És complexa perquè és una ètica de la comprensió, i la 

comprensió comporta el reconeixement de la complexitat humana” (Morin, 

2006: 219). 

 

Aquest caràcter complex i dialògic apareix també en la metodologia de treball 

dels professionals, basada en el treball en equip, inherent a tot el que conforma 

la tasca en l’àmbit social, i situat en un context de interdisciplinarietat i 

multidisciplinarietat. En aquest sentit, i tal com demostren alguns estudis, les 

causes més freqüents de malestar entre els i les professionals estan relacionades 

amb aspectes institucionals, organitzatius i de treball en equip, quedant en 

segon pla allò relacionat amb els subjectes atesos (Medel, 2011). Fer front a les 

situacions quotidianes, problemes o dilemes, genera sovint malestars d’ordre 

psicosocial que tenen a veure amb  les dinàmiques de treball, on poden 

aparèixer, per exemple, qüestions afectives, queixes recurrents i poc 

constructives, o dificultats per distribuir tasques i funcions. Situar el projecte en 

el centre de les interaccions i del diàleg, eines per a fer de la pluralitat un valor, 

esdevé un camí amb dificultats derivades de la necessitat de la construcció 

col·lectiva de coneixement.  

  

Podem concloure que els aspectes ètics que hem abordat condicionen, en cada 

situació i context, l’aplicació del discurs professional, que requereix en tot 

moment incorporar dinàmiques participatives mitjançant el diàleg i la 

negociació, tant amb els subjectes com amb els altres professionals i agents o, 

fins i tot, amb la pròpia institució.  

 

En aquests darrers apartats hem fet un recorregut pels diferents aspectes que 

incideixen en la construcció d’un discurs crític en l’àmbit social i socioeducatiu i 

en la seva aplicació a la realitat de les intervencions. A partir d’aquí, 
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focalitzarem la mirada en el cas concret de l’educació social, analitzant les 

particularitats del seu procés de professionalització i la manera en que es va 

consolidant la seva identitat professional.  

 

 

3.3. La construcció de l’educació social com a professió a 

partir de la pràctica professional. 

 

El començament del recorregut cap a la professionalització de l’educació social i 

el reconeixement de la figura de l’educador/a social és relativament  recent, 

sobre tot, si el comparem amb altres disciplines de l’àmbit social i, de fet, la 

diplomatura  (avui grau), es crea l’any 1991. Tanmateix, la seva identitat 

professional és encara en fase de construcció, atès que, fins i tot des dels 

diferents actors que tenen algun paper en la professionalització, sorgeixen 

dubtes al voltant de les seves funcions, àrees d’actuació i del seu lloc dins 

l’entramat de professions, com veurem més endavant, i es comprova “que en 

ese intento de afirmarse en el escenario social, las propias profesiones, como la 

educación social, viven conflictos y tensiones, ascensos y descensos, 

reconocimientos y negaciones (...)” (Sáez, 2005: 134).  

 

Malgrat tot, als “Documents Profesionalizadors”, s’ofereix una definició de 

l’educació social que pretén aportar un avenç significatiu en aquest sentit, 

considerant que es tracta d’un “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” (ASEDES, 2007: 11) que es relaciona 

directament amb la promoció social i cultural dels subjectes. 
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3.3.1. Un procés històric i dialèctic. 

 

Cal dir que, per entendre el procés de construcció de l’educació social des de la 

pràctica professional, cal aplicar també una mirada històrica orientada a 

identificar les diverses ocupacions que van ser englobades per donar lloc a la 

professió com a tal: l’educació especialitzada, l’animació sociocultural i 

l’educació de persones adultes (Moyano, 2010a: 23). A les històries de vida que 

presentem en aquest treball es comprova que aquestes ocupacions es troben en 

l’origen de les diferents trajectòries dels 5 professionals i doten cadascun d’ells 

d’una orientació i una manera de concebre la professió, cosa que resulta 

decisiva a l’hora d’enfocar les seves pràctiques en cada cas. 

 

Tanmateix, identifiquem un punt de trobada on l’educació social apareix com 

una professió les pràctiques de la qual són eminentment educatives i que, amb 

l’entrada de la universitat en el seu procés de professionalització, incorpora un 

cos teòric elaborat en l’àmbit de la pedagogia social. De l’articulació entre 

epistemologia i pràctica professional pren cos un model educatiu que assumeix 

el fet que “el coneixement apareix relligat a contextos, situacions i subjectivitats 

i, per tant, perd el caràcter universalitzant i totalitzador, tan associat a la lògica 

disciplinària imperant” (Sáez, 2009: 26).  

 

L’existència de certa pluralitat a l’hora de definir l’educació social fa evident la 

diversitat d’àmbits i funcions que s’atribueixen a l’àrea d’acció de la professió, 

una qüestió que respon a l’origen múltiple de les ocupacions que marquen 

històricament els seus arrels, tot i que la podem considerar com un conjunt de 

pràctiques orientades a la promoció cultural, amb efectes socials, dels subjectes 

(Núñez, 1999: 36). També cal tenir en compte la possibilitat d’establir una 
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aproximació a la professió a partir d’una proposta de funcions en que traduir 

aquestes pràctiques (Petrus, 1998), 12 funcions que es concreten en: la 

socialització, l’acció professional qualificada, l’acció entorn la inadaptació, 

l’adquisició de competències socials, la didàctica del que és social, la formació 

política del ciutadà, el control social, el treball social, la paidocenosi, la educació 

extraescolar, la generació de demandes socials i la prevenció de causes. Veiem 

que són funcions gens contextualitzades que admeten un desenvolupament en 

multitud d’àmbits i de les que, com defensa aquest mateix autor, es desprèn 

una definició oberta, dinàmica i dialèctica, que retrata una professió en continu 

procés de construcció que rebrà de la realitat situada del teixit social la seva 

configuració contextual (ibd.). 

 

El procés de consolidació de l’educació social és qualificat per Vilar (2011) com 

a recorregut de “caràcter inductiu” que necessita, en aquests moments, d’un 

abordatge en profunditat de la identitat professional més que d’una teorització 

al voltant de l’establiment d’un catàleg o quadre de funcions. En aquest sentit, 

són tres els elements clau que contribueixen a la construcció d’aquesta identitat 

(Vilar, 2011: 372), i que es concreten en l’autoimatge, manera en que el 

professional es veu a si mateix, la funció social, missió de la professió o allò que 

n’ofereix i, per últim, els valors que la orienten o compromisos que assumeix. 

  

La construcció de l’educació social com a professió és vista per Sáez, guardant 

certs paral·lelismes amb Petrus, com un procés de professionalització històric, 

en el sentit de recorregut o trajectòria, i dialèctic, pel que fa a l’existència de 

tensions i conflictes tant en el si de la professió com en les relacions amb altres 

actors. És precisament a través d’aquests actors que s’estableix un model 

dialèctic per a l’estudi de la professionalització de l’educació social, on l’anàlisi 

dels recursos i mitjans que cadascun d’ells posa en joc, i dels marcs teòrics en 

que ho fan, permet copsar el grau de suport o de resistència que s’aporta en 
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cada cas al procés (Sáez, 2005). Des d’aquesta perspectiva, es consideren actors 

clau els propis professionals, l’Estat i les administracions, les universitats, el 

mercat, els usuaris i les altres professions. 

 

Aquestes percepcions i representacions queden subjectes a les contingències de 

les relacions de la professió amb els diferents actors, al seu caràcter històric, on 

hi caben avenços, retrocessos i discontinuïtats, i dialèctic, on el conflicte i les 

tensions relacionades amb la distribució de poder i autoritat hi apareixen 

recurrentment. 

 

 

3.3.2. Nous àmbits d’intervenció. 

 

No sembla fàcil, si consultem la literatura existent al voltant d’aquesta temàtica, 

establir una relació concreta i específica dels àmbits d’intervenció de l’educació 

social d’ençà la seva aparició com a professió, cosa que comporta diversitat de 

criteris, com ara veurem. 

 

En aquest sentit, una lectura des de la legalitat vigent ens pot oferir una primera 

visió al respecte, tal com exposa Moyano (2010a: 22): “El Decret 1424/1991, de 30 

d’agost (publicat en el Butlletí oficial de l’Estat amb data 10 d’octubre d e1991), 

referit a les disposicions generals sobre els estudis universitaris de l’educació 

social, assenyala que els seus camps pràctics són: 

 L’educació no formal. 

 L’educació d’adults. 

 La inserció de persones inadaptades. 

 La inserció de persones minusvàlides. 

 L’acció socioeducativa. 
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En aquests camps es reconeixen d’una manera o una altra, els tres camps 

relacionats amb les ocupacions històriques que varem veure en l’apartat 

anterior i que des d’algunes mirades (Pérez Serrano, 2003: 142), es consideren 

els tres camps de l’educació social a Espanya. Tanmateix existeix diversitat de 

parers a l’hora de definir els àmbits d’intervenció de l’educació social. En 

aquests sentit, recórrer a accepcions essencialistes de la pedagogia social (Trilla, 

2002: 19), de la que l’educació social es considera objecte d’estudi, o concebre-la 

des de la lògica dels drets i deures de la ciutadania (Moyano, 2010a: 25), en la 

intersecció de tres elements (les franges d’edat, el territori i les institucions), 

apareixen com criteris significatius i remarcables. 

 

D’una manera o una altra, l’aparició o definició de nous àmbits d’intervenció 

requereix augmentar la cultura professional, construint coneixement 

especialitzat com a condició sine qua non per a mantenir el rigor professional 

(Vilar, 2009: 26). La concreció de tot plegat cal assolir-la, segons Vilar, seguint 

dos eixos com són, d’una banda, la construcció de coneixements propis de la 

professió a partir de l’estudi i la experimentació, i de l’altra, l’estructuració de 

propostes curriculars que portin a la construcció d’un currículum ampli a la 

vegada que flexible, en cadascun dels àmbits d’actuació de l’educació social.  

 

Aquests plantejaments porten sovint implícit el replantejament de la relació 

entre educació formal i no formal, concepció bifocal cada cop més qüestionada 

degut al trencament de límits espacials i temporals que possibilita una educació 

en múltiples àmbits (no només l’escolar) i un aprenentatge al llarg de la vida 

(Úcar, 2009). És a partir d’aquest fet i de totes les implicacions que comporta, 

que cal interpretar l’aparició de nous marcs per al treball dels educadors i les 

educadores socials com és el cas, precisament, de l’escola, la institució on 

s’enquadra aquest treball i on se situa l’objecte de l’estudi.  
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Així, doncs, cal considerar l’escola com un dels nous àmbits d’intervenció per a 

l’educació social i “un àmbit privilegiat per a la intervenció socioeducativa, on 

l’educació social no solament pot aportar el seu peculiar gra de sorra, sinó 

esdevenir una veritable opció per a transformar i millorar el sistema escolar” 

(Castillo, 2012: 6). Aquestes aportacions, orientades a l’educació i formació per a 

la sociabilitat i els processos de socialització, han de cercar el seu encaix en una 

dinàmica que permeti la integració de l’activitat docent i l’acció socioeducativa. 

 

   

3.4. L’educad@r social a l’escola. 

 

La incorporació de la figura de l’educador social a l’escola respon a motius que, 

de manera genèrica, es desprenen dels condicionants que hem anat veient en 

apartats anteriors, relacionats amb l’evolució d’allò relacionat amb l’acció social 

i educativa. Es tracta d’una incorporació que, en bona mesura, requereix una 

reconceptualització de la funció educativa. “Educación formal y no formal, 

educadores sociales y maestros, con realidades y metodologías diferentes, 

asumen la posibilidad de compartir unos mismos objetivos educativos, y 

trabajar cooperativamente” (Castillo, 2012: 134). Tanmateix, la realitat d’aquest 

procés ens mostra l’educador social com un professional que s’incorpora 

circumstancialment per atendre determinats problemes, treballant al marge de 

l’activitat docent, mostrant que, sovint, “la incorporación de los educadores a 

los centros obedece a una situación excepcional, que exige bastante urgencia, y 

mucho complemento” (Castillo, 2012: 137). Tot plegat es dóna en un context de 

crisi de l’escola que es refereix a la necessitat d’un canvi en el seu paper davant 

la societat i que és resultat de la interacció de diverses situacions (Gairín, 1996: 
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42-43) relacionades amb els trets d’època a que s’ha fet referència en anteriors 

apartats. 

 

3.4.1. Problemàtiques que caracteritzen l’escola com a àmbit de 

treball. 

 

A l’educació secundària obligatòria (ESO), etapa educativa en que se situa 

l’objecte d’aquest treball, prenen més força aspectes clau relacionats amb la 

diversitat a les aules, el tractament del fracàs escolar o la necessitat d’una 

pedagogia inclusiva, que  conviden a no perdre de vista que “la discussió sobre 

l’ESO suposa tornar a plantejar l’individu que aprèn i tenir molt clar que aquest 

individu, que és fonamentalment lliure, té el dret d’aprendre de manera 

diferent, i alhora té dret de no aprendre (de ser “objector escolar”), i que és a 

partir d’aquest dret que l’hem d’educar.” ( Playà: 2002: 134). 

Per a desenvolupar la funció educativa sota aquests paràmetres, cal atendre les 

necessitats socioeducatives que presenta l’escola en l’actualitat, i que propicien 

la seva emergència com a àmbit privilegiat per a la intervenció en aquest sentit 

(Castillo, 2012),  conformant un espai de treball en que apareixen una sèrie de 

reptes que deixen entreveure múltiples possibilitats d’encetar línies d’actuació 

per a l’educació social i que configuren unes característiques que defineixen el 

marc escolar. A continuació s’exposen algunes de les més significatives.  

 

La crisi de l’escola i el canvi de paper que li assigna la societat (Castillo, 2012: 

48) degut, principalment, a polítiques educatives erràtiques, manca de mitjans i 

recursos per a mantenir la qualitat de l’ensenyament, insuficient actualització 

en la formació del professorat o la vertiginosa evolució del context 

científicotecnològic, entre d’altres. Els trets d’època marquen la orientació en el 

canvi de paper que ha de fer l’escola i, d’aquesta manera, la seva centralitat en 
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la socialització dels alumnes desapareix davant la intervenció de diferents 

agents. La pèrdua d’autoritat de les famílies exigeix a l’escola un plus en aquest 

aspecte i, d’altra banda, el professorat necessita preparació per donar resposta a 

noves situacions, com la creixent diversitat. El context de la economia de 

consum, amb el que suposa en quant a la immediatesa dels resultats que cerca 

el subjecte amb els seus comportaments, i la seva posició com a consumidor, no 

afavoreix el concepte de servei públic de l’escola i el seu paper en la transmissió 

de saber. A més, a la incertesa econòmica i laboral que viu gran part de la 

ciutadania s’uneix el fet que la formació acadèmica no garanteix la promoció 

social de l’individu. 

 

Necessitat d’una escola oberta a l’entorn, equitativa i inclusiva (Castillo, 2012: 

46). Significa deixar enrere el model tradicional d’escola, basat en la seva 

separació de la resta de la comunitat, malgrat les interrelacions que es 

produeixen amb altres agents, per a pensar una escola comunitària, un agent 

integrat en el teixit sociocultural on actuï com a motor de l’educació, que s’ha de 

donar en el propi context. Aquesta orientació suposa una sèrie d’implicacions 

que es desprenen en bona part de les necessitats esmentades en l’apartat 

anterior, com la innovació pedagògica, la participació d’altres agents, implicació 

i incorporació de l’entorn en la generació de continguts culturals o autonomia 

per a adequar els projectes a les diferents realitats. 

 

La necessària compatibilitat d’universalisme i multiculturalisme (Touraine, 

2005). És tracta d’un fenomen que ja va descriure com un repte de la societat 

postmoderna i al qual la escola no pot ser aliena. La diversitat de l’alumnat és 

una riquesa que no pot ser obviada amb pràctiques homogeneïtzadores però, al 

mateix temps, cal defensar un model universal de ciutadania que comporti un 

conjunt de deures i drets comuns per a tots, model que cal traslladar a l’escola 

com a espai plural i de convivència. 
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La transició educativa i la importància dels ensenyaments secundaris 

postobligatoris (Albaigés, Martínez, 2012: 35). Té a veure directament amb el 

problema de l’abandó escolar, atès que la interrupció definitiva de les 

trajectòries formatives afecta percentatges alts d’alumnes, com ho demostra el 

fet que quasi una quarta part dels alumnes que cursen 4t. curs d’ESO no arriben 

a graduar-se i, per tant, no continuen amb els ensenyaments secundaris 

postobligatoris, augmentant, així, la quantitat de joves que ni estudien ni 

treballen. Val a dir que si ben és cert que un 15% dels alumnes presenten dèficit 

de competències, gran part dels abandonaments tenen a veure amb dèficits de 

vinculació amb el sistema educatiu D’altra banda, la deficitària oferta en 

formació professional i en PQPI es mostra com un factor a tenir en compte en 

relació amb aquesta problemàtica i com un aspecte a millorar, potenciant 

aquests ensenyaments. 

 

La relació entre educació i ocupació (Albaigés, Martínez, 2012: 45). Es constata 

una oferta relativament elevada d’ocupació de baixa qualificació que incideix en 

l’abandó escolar, abundant en el que s’ha comentat en el punt anterior. El 

model de creixement econòmic existent fins ara i les polítiques d’ocupació han 

reforçat aquesta situació en que els joves tenien l’oportunitat de deixar l’escola i 

obtenir un lloc de treball, malgrat ser de baixa qualificació. Aquest fenomen 

guarda relació amb la polarització de la formació que ja s’ha comentat i que, 

paradoxalment, porta a situacions de sobrequalificació, produint dèficit de 

retorn en la inversió  en educació. Es fa evident que les polítiques econòmiques, 

socials i laborals han de tenir un paper important, juntament amb el de 

l’educació, a l’hora d’afrontar aquest repte.  

 

Les desigualtats socials en l’educació més enllà de l’escola: el paper de la família 

i del temps de lleure. (Albaigés, Martínez, 2012: 42). És clar que l’escola és un 
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àmbit educatiu important però cal tenir en compte que la família, el lleure o 

l’educació no formal tenen un gran pes i valor educatiu que influeix 

decisivament en els resultats acadèmics dels alumnes. Facilitar suport a les 

famílies significa implicar les polítiques d’ocupació per tal que vida familiar i 

laboral es puguin conciliar, però significa també oferir recursos per tal de 

procurar que el temps dedicat als fills sigui de qualitat. D’altra banda, 

l’educació no formal, l’accés a la qual presenta clares desigualtats, pot exercir 

un paper decisiu a l’hora de compensar certs dèficits educatius, per a millorar el 

rendiment a l’escola, si s’avança en l’equitat a l’hora d’oferir oportunitats 

educatives.  

  

La millorable inversió pública en educació. (Civís, 2009: 31). Partim d’una 

situació en que la despesa pública en educació es troba en retrocés després 

d’una dècada d’increments, mentre que el sector privat representa una part 

important de la oferta educativa. Tot plegat suposa una despesa en educació 

relativament alta de les famílies en termes generals. Malgrat la alta taxa de 

fracàs i abandó escolar, els resultats no es consideren especialment negatius en 

relació als nivells d’instrucció assolits. Tanmateix, millorar en aquests aspectes 

passa per millorar el finançament per atendre necessitats relacionades amb la 

oferta en formació professional, PQPI, atenció personalitzada mitjançant 

acompanyaments en la escolarització o atenció a alumnes amb necessitats 

educatives especials (NEE). És per això que l’estancament o reducció de la 

despesa pública en educació afecta als sectors de baix nivell social i minva la 

capacitat del sistema educatiu per a avançar en la equitat 

 

La governabilitat en temps de canvi i incertesa (Albaigés, Martínez, 2012: 55). 

En aquest aspecte tenen a veure, sobre tot i bàsicament, 3 sectors. Els centres 

educatius han d’avançar en l’autonomia escolar, l’enfortiment dels lideratge 

dels centres, l’avaluació i suport als docents i la definició dels ensenyaments a 
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assolir. Des dels poders públics cal reforçar la recerca i la innovació per a 

orientar les decisions polítiques de manera coherent i fonamentada.  Finalment, 

des de la societat cal un consens entre els diferents agents no només en relació 

amb els objectius sinó també amb el manteniment dels acords i dels plans 

estratègics al llarg del temps per a assolir estabilitat en l’àmbit educatiu en 

general. 

 

 

3.4.2. Necessitats socioeducatives que justifiquen la incorporació 

de l’educador social a la ESO. 

 

Malgrat la inclusió de l’educador social a l’escola a Catalunya, d’ençà la seva 

implementació a nivell legislatiu el 2004, aquesta figura no s’ha consolidat ni de 

bon tros i es justifica la seva presència de forma no totalment explícita, atès que 

des de l’administració pública s’opta preferentment per perfils professionals 

com ara els integradors/es socials (de categoria inferior) per motius laborals i 

pressupostaris. Val a dir que en altres comunitats de l’estat espanyol s’ha 

avançat més en aquest sentit, i l’educador gaudeix d’un suport més decidit per 

part de les administracions a Extremadura, Andalusia i Castella-La Mancha, tot 

i que en aquestes dues darreres només s’inclou en centres amb segons quines 

necessitats detectades. Tot i així, existeixen raons contrastades que justifiquen 

abastament la necessitat de potenciar aquesta figura professional, algunes de les 

quals, prou significatives, i seguint els plantejaments de Cabrera i Menacho, 

s’exposen a continuació. 

 

El professorat dels centres no es pot fer càrrec de tot el que suposa la tasca 

d’afavorir el desenvolupament personal, la formació integral i l’èxit acadèmic 

de l’alumnat, inclús comptant amb la col·laboració dels Departaments 
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d’Orientació. Calen professionals de l’àmbit socioeducatiu com a reforç per a 

dur a terme intervencions integrades en els processos d’ensenyament-

aprenentatge dels centres per a assolir currículums ajustats a les necessitats de 

cada alumne seguint un model de treball col·laboratiu entre els diferents 

professionals. Es tracta de que les intervencions no estiguin al marge d’allò 

curricular i dels objectius del centre. Per a treballar en aquesta línia on la clau és 

el currículum, cal partir d’un model educatiu amb una perspectiva global, 

basada en la teoria de sistemes per a dissenyar intervencions globals, 

coordinades i col·laboratives, deixant de banda el model clínic. En aquest sentit, 

la incorporació de l’educad@r social reforça aquesta mirada i aporta noves 

possibilitats al sistema educatiu per atendre les noves demandes socials. 

(Cabrera, 2004: 9-10). 

 

El paper del professor es veu qüestionat perquè la classe magistral no ho 

soluciona tot, ni de bon tros. Ans al contrari, l’ambient i la dinàmica de treball a 

les aules es veu enterbolit pels aspectes relacionals, que venen condicionats per 

problemàtiques d’índole social i d’origen divers. Calen altres espais, moments i 

formes d’intervenció, com les que pot aportar l’educador social, per donar 

resposta a aquelles problemàtiques que no tenen a veure amb el procés de 

transmissió de coneixement estrictament. (Menacho, 2013: 2). 

 

Es fa necessària la tasca d’educació en mediació i de resolució de conflictes 

pròpia de l’educador social que ha d’anar dirigida a assolir una dinàmica 

relacional capaç de superar les problemàtiques que es generen en la vida 

quotidiana dels centres. Aquí s’inclouen les relacions entre els diferents 

components de la comunitat eductiva presents a l’escola i l’entorn. L’educador 

social ha de ser mediador entre allò formal, informal i no formal. (Menacho, 

2013: 14). 
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Cal esmentar les creixents situacions de conflicte dins les aules, concretades en 

problemes de convivència, disrupció, manca d’habilitats socials, que es 

manifesten amb el bullyng o l’absentisme escolar. Es manifesta el traspàs de 

problemes entre societat i escola i la manca de capacitat dels docents per fer-hi 

front, cosa que dificulta la tasca docent i fa necessària l’aportació que pot fer 

l’educació social. (Menacho, 2013: 6). 

 

La dificultat que troba l’escola per a establir prioritats entre la tasca de la 

instrucció científica i de matèries o l’atenció als problemes relacionals entre els 

diferents components de la comunitat educativa esdevé un problema evident. 

La formació exclusivament didàctica dels docents els impedeix poder tractar 

aquests problemes relacionals, que superen el sistema educatiu. (Menacho, 

2013: 7 i 13). 

 

L’educador social pot significar un revulsiu decisiu per a transformar el 

concepte d’escolarització i ampliar el seu abast, incloent-hi tot el referent als 

aspectes socioeducatius que envolten el fet educatiu. Es tracta de superar 

l’immobilisme  de la institució escolar introduint noves mirades com, per 

exemple, les propostes sobre la “ciutat educativa”, i propiciant un canvi en les 

polítiques que hi tenen a veure (Cabrera, 2004: 12). 

 

Instal·lada en una rigidesa que impedeix la connexió amb l’entorn d’alumnes i 

famílies, s’ha produït una manca de comunicació i entesa que no ha permès 

trobar solucions als problemes de disciplina, generant malestar i incidint 

decisivament en l’augment del fracàs escolar.  (Menacho, 2013: 13). 

 

Cal la millora dels processos d’anàlisi del context i de les situacions dels 

alumnes, amb una orientació cap a la personalització de l’educació, involucrant 

tant alumnat com professorat en la tasca d’augmentar els recursos personals en 
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relació a l’autoconeixement i el desenvolupament d’habilitats d’inserció social 

que afavoreixin el rendiment escolar. (Cabrera, 2004: 11). 

 

És necessari un treball integral que tingui en compte el paper dels diferents 

agents socials i la seva incidència en l’educació formal, donada la connexió 

entre escola, família, comunitat i societat. Es tracta de trencar les barreres que 

tradicionalment s’han construït entre l’anomenada educació formal i no formal, 

contribuir a treure l’escola de l’aïllament que pateix en relació als altres àmbits i 

encetar accions conjuntes entre ells. (Menacho, 2013: 2 i 7). 

 

Estretament relacionat amb allò exposat en el paràgraf anterior, es constata la 

manca de participació de les famílies en les accions formatives que se les 

proposa des de les escoles. Es tracta d’accions orientades a promoure una 

educació sobre aspectes socials, de salut, afectius i sexuals, de consum,... que 

reforcin allò treballat a l’escola i que permetin la col·laboració efectiva entre tots 

dos àmbits. (Menacho, 2013: 5). 

 

En la mateixa línia, una altra de les constatacions que justifica la presència de 

l’educador social és la existència de clares contradiccions entre els missatges 

dels diferents agents socials: família, grup d’iguals, escola, mitjans de 

comunicació,... Tot plegat causa desorientació a menors i famílies i 

interferències que impossibiliten un treball educatiu coherent i efectiu, situació 

que cal reconduir. (Menacho, 2013: 5). 

 

A banda de coneixements, els alumnes han d’adquirir competències 

relacionades amb la seva autonomia i pensament crític. Si ben és cert que 

l’acumulació de coneixement incrementa les perspectives de participació social, 

laboral o cultural, per exemple, cal tenir en compte que afavorir el 

desenvolupament integral dels infants inclou aspectes relacionats amb 
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l’assoliment de maduresa, responsabilitat, consciència de ciutadania, capacitat 

d’adaptació als canvis... (Menacho, 2013: 3 i 9).  

 

Potenciar la dimensió social de l’escola, treballant continguts socials amb 

finalitats socials i mantenint una funció social (Castillo: 2012: 69) apareix com 

un objectiu clau de la incorporació de l’educador social, la tasca del qual 

encaixa d’allò més amb les línies i metodologies pedagògiques d’una escola 

inclusiva. D’altra banda, assolir objectius relacionats amb el desenvolupament 

dels valors democràtics i la participació social i amb temàtiques específiques 

com l’absentisme o la convivència (García Molina i Blázquez, 2006: 55), 

justifiquen la pertinença d’aquesta incorporació. 

 

Per donar resposta a les necessitats socioeducatives, les aportacions de les 

competències, estratègies i metodologies pròpies de l’educació social, es 

presenten com a eines que poden fer seves també la resta de professionals dels 

centres escolars, enriquint el treball interdisciplinari i dotant-lo de una més gran 

capacitat operativa a l’hora d’afrontar tots els aspectes esmentats.  

 

 

3.4.3. Àmbits d’intervenció de l’educad@r social a l’escola. 

 

Són diversos els àmbits d’intervenció potencials en que l’educador pot 

desenvolupar les seves funcions, fent-se evident que “la seva contribució 

proporciona informació valuosa sobre els contextos socials particulars dels 

alumnes, identifica recursos externs al centre i habilita recursos del centre per al 

seu ús divers que dóna suport al procés educatiu dels alumnes i, sobre tot, 

propicia l’establiment de xarxes efectives d’intercanvi d’informació i 

coordinació de tasques” (Garcia Molina, Blázquez, 2006: 48).  Aquesta diversitat 
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es fa palesa en els 5 relats de les històries de vida professional que es presenten 

en aquest treball, on es fa fent evident la pluralitat de problemàtiques en que els 

educadors poden focalitzar la seva tasca. 

 

A continuació s’ofereix una esquemàtica relació dels àmbits en que és factible la 

intervenció de l’educador social, seguint la proposta de Castillo, Galán i Pellissa 

(2012) per a establir una relació concreta. 

 

Absentisme, fracàs i abandó escolar. La coordinació entre l’escola i altres 

institucions amb competències en aquests àmbits és la eina bàsica que permet 

actuacions ràpides i eficaces per a la prevenció, control i seguiment d 

l’absentisme (Castillo, Galán, Pellissa, 2012: 40). Es materialitza en la comissió 

d’absentisme escolar, on participen representants dels diversos serveis i 

recursos educatius i municipals.  

 

Convivència i mediació escolar. Davant les tècniques de resolució de conflictes 

pròpies d’un model sistèmic, des de l’educació social es proposa un treball en 

xarxa que involucri escola i entorn, l’establiment de coordinacions que generin 

noves formes de relació i participació que comporten en si mateixes la 

disminució de conflictes entre membres d ela comunitat educativa i la 

ciutadania en general (García Molina i Blázquez, 2006: 51). Cal tenir en compte 

la importància del desenvolupament i promoció d’habilitats socials i 

competències en l’àmbit de la convivència. 

 

Relació amb famílies. L’objectiu principal en aquest cas és promoure la 

participació de les famílies a diferents nivells: organitzatiu, educatiu o 

curricular, comunitari i ciutadà. És clau mantenir canals de comunicació àgils i 

efectius que permetin relacions personalitzades en cada cas.  
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Relació amb la comunitat. L’obertura de l’escola a l’entorn i la seva 

permeabilitat pel que fa a entitats, recursos i serveis que poden aportar 

elements socioculturals enriquidors de la funció educativa. 

 

Treball amb l’alumnat en situació de risc. Aquesta mena de treball requereix 

de forma sistemàtica ser abordat des de la interdisciplinarietat, atès que les 

problemàtiques solen ser complexes i multifactorials i requereixen la 

coordinació de diferents professionals i recursos. 

 

Tractament de la disrupció i el conflicte. Cal partir de la base que “no es pot 

mantenir la tesi que els alumnes amb dèficits comportamentals hagin de rebre 

una educació especial (...). Aquesta ha de ser només una, amb diferents 

ajustaments o adaptacions a fi de donar resposta a la diversitat de les 

necessitats” (Castillo). A més cal tenir en compte la manera en que els 

adolescents construeixen el concepte de conflicte a través de la cultura de grup.  

 

Programes específics. Compleixen la funció d’abordar qüestions que no 

pertanyen directament a l’àmbit curricular, però tenen rellevància a nivell social 

o organitzatiu, i es poden desplegar en diferents línies, com: 

  Salut.  

  Seguiment d’alumnes amb NEE. 

  Gestió de la disciplina.  

  Activitats extraescolars.  

  Treball comunitari i sociocultural.  

  Processos de participació.  

  Plans d’acollida.  

 

Pla d’acció tutorial. “La tutoría es un espacio privilegiado para trabajar de 

forma explícita y sistemática la formación de los jóvenes. Es un recurso creado 



 

 

Marc teòric 

 

44 

específicamente para velar por el crecimiento personal de cada adolescente y 

para regular la vida del grupo-clase. Asimismo, es un momento destinado a 

facilitar que cada individuo viva con éxito y satisfacción su proceso 

instructivo.” (Martín, Puig, Padrós, Rubio, Trilla, 2003: 22). El pla d’acció marca 

les línies d’actuació de la tutoria acompanyant l’alumne però involucrant 

famílies i professors.  

 

Coordinació amb l’entorn socioeducatiu. Les intervencions en que participen 

aquests recursos necessiten d’un treball totalment coordinat i en xarxa, 

imprescindible per a una implementació òptima .  

 

Relacions amb altres administracions i institucions. Es tracta d’aportacions 

que faciliten coneixement d’aspectes diversos de la vida social i que es centren 

sovint en temes que poden afectar la seguretat dels ciutadans.  

 

Es comprova, doncs, que el ventall d’àmbits es prou ampli i requereix, per part 

dels professionals, assumir-ne la complexitat per tal de focalitzar les 

intervencions de manera que resultin efectives i, si més no, responguin a les 

necessitats socioeducatives a tractar, element clau per a orientar la formulació 

d’objectius, tot plegat de manera interdisciplinària. 

 

 

3.4.4. El procés de construcció professional: un moment difícil. 

 

De tot el que hem vist fins al moment es desprèn clarament allò que l’educació 

social pot aportar en l’àmbit de l’educació formal per fer front a problemàtiques 

derivades de les transformacions de la societat, introduir canvis a nivell 

metodològic i organitzatiu i, en resum, encetar i desenvolupar un procés de 
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transformació que faci de l’escola un espai educatiu plenament incorporat a les 

xarxes socials. Es tracta de potenciar la seva capacitat d’afavorir el 

desenvolupament de la sociabilitat i la circulació social dels alumnes des de la 

promoció cultural i social, entesa com a obertura a noves possibilitats 

d’adquisició de béns culturals, que ampliïn les seves perspectives educatives, 

laborals, d’oci i participació social (ASEDES, 2007: 11). 

 

Tanmateix, les potencialitats de l’educador social a l’escola, relacionades amb 

les necessitats socioeducatives i els àmbits d’intervenció que s’han esmentat, no 

gaudeixen de les condicions adients pel seu desenvolupament, cosa que, en els 

centres escolars catalans (Castillo, Galán, Pellissa, 2012b: 35), es fa patent a 

través de diferents aspectes que conformen una realitat gens favorable a la 

consolidació del procés de construcció professional, i que veiem a continuació. 

En aquest sentit, podem parlar, com a qüestions més significatives, de: 

 Manca d’institucionalització de la figura professional. 

 Assignació d’una categoria laboral i professional inferior a la que correspon 

a la titulació i perfil competencial, afegida a una freqüent precarietat 

contractual.   

 Paper subaltern i depenent dels equips docents que obvia la especialització 

de l’educador i la seva capacitat per assumir responsabilitats al mateix 

nivell. 

 Predomini de funcions relacionades amb l’animació sociocultural que 

deixen en segon terme les pedagògiques i les relacionades amb el disseny, 

implementació, avaluació, gestió i direcció de programes i projectes 

educatius. 

 Restricció de les actuacions als alumnes amb necessitats especials. 

 Assignació de funcions de forma arbitrària en cada centre, segons les 

prioritats establertes per cada equip docent, cosa que desdibuixa el perfil 

competencial de l’educador. 
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És palès que la situació de partida dels educadors socials a les escoles no està 

exempta de dificultats, cosa que veurem reflectida en les aportacions fetes pels 

professionals que han col·laborat en aquest treball i en les narracions de les 

històries de vida que hi apareixen. Tot plegat marca de manera clara la 

trajectòria de la construcció professional dels educadors socials a l’escola, 

omplint d’incerteses i d’interrogants les percepcions que aquí s’exposen i que 

reflecteixen la realitat d’un moment difícil en aquest procés. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Fonaments teòrics 

 

4.1.1. Etnografia i investigació qualitativa.  

 

En aquest treball s’han fet servir eines pròpies de l’etnografia per a  accedir a la 

informació que ha permès elaborar l’estudi. Es tracta d’una recerca que vol 

oferir una aproximació de caire qualitatiu a l’objecte d’estudi, per a construir les 

dades d’una manera eminentment comprensiva, en base a un treball de camp 

centrat en el recull d’una sèrie de relats i històries de vida professional i, en 

menor mesura, en la observació participant.  

 

L’etnografia es pot considerar un producte que, a banda de les dades 

obtingudes a partir de les entrevistes (o altres tècniques), conté les 

interpretacions, elaborades des de la confrontació de determinades teories amb 

les evidències empíriques, obtingudes a través del procés etnogràfic (Pujadas, 

2004: 9). Per tant , entra en joc la comparació, una eina útil per a interpretar 

dades i cercar possibles generalitzacions (ibd. 13).  

 

En aquest cas, però, les limitacions en el coneixement del univers de comparació 

en que es situen les unitats d’anàlisi, i les que presenta el mateix procés 

d’investigació en quant a temporització i diversificació de tècniques d’estudi, 

deixen aquest treball fora d’allò que podem considerar un treball etnogràfic. En 

aquest sentit, Serra (2004: 172-173) afirma que un treball etnogràfic hauria, per 

ser qualificat com a tal, d’una banda considerar el sistema sociocultural en el 
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seu conjunt, i de l’altra, dissenyar una recollida de dades basada en tècniques 

diversificades. 

 

Amb el mètode biogràfic emprat, enquadrat dins del que hom pot considerar 

humanisme metodològic, s’ha pretès fer un apropament al coneixement social 

en el seu origen i aprofundir, dins allò possible, en el que els integradors i 

educadors socials inclosos en l’estudi i en les unitats d’anàlisi, fan, pensen i 

diuen, per a intentar fer una interpretació de la realitat des de la seva 

subjectivitat (Pujadas, Roca, 2004: 31). En el nostre cas, la realitat a que ens 

volem apropar és la construcció de l’educació social, com a professió, dins 

l’àmbit de l’educació secundària obligatòria, concretada en la trajectòria 

professional de 5 educadors socials o TIS en centres d’ESO situats en diferents 

zones de la geografia catalana. 

 

Les percepcions dels diferents professionals entrevistats són allò que es recull i 

que ofereix informació sobre la manera en que viuen i veuen diversos aspectes 

que configuren la seva posició com a figura professional. La incorporació a 

l’organització dels centres i las equips de treball, les relacions amb altres 

professionals, alumnes, famílies i entorn, les potencialitats de la seva figura, són 

les qüestions sobre les quals els educadors i TIS reflexionen en les narracions 

que s’ofereixen. 

 

La modalitat triada per recollir i presentar la informació ha estat la història de 

vida professional que, en aquest cas, s’ha materialitzat a partir de múltiples 

relats de vida paral·lels, recollits i transcrits partint d’entrevistes personals i 

individualitzades.  
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4.1.2. Les històries de vida professional, les entrevistes i la 

observació participant. 

 

La recollida de la informació ha estat feta, sobre tot, emprant la tècnica de 

l’entrevista, tot i que el fet de programar els encontres amb els informants dins 

el seu àmbit de treball, i haver d’accedir al camp d’observació amb visites 

prèvies, ha possibilitat poder dur a terme també una observació participant que 

no podem considerar significativa en quant a durada i volum de dades, però 

que ha aportat una informació que ha reforçat tot allò recollit de forma oral. En 

aquest sentit, poder deambular pels instituts i parlar amb alguns professionals 

de manera informal, ha permès l’investigador anar fent una composició de la 

dinàmica de cada centre, positiva per contextualitzar les narracions dels 

professionals.  

 

La observació participant, que és considerada com una tècnica essencial en els 

treballs de camp, ha estat molt breu en aquest cas, i limitada als moments de 

l’accés al camp d’observació i a la preparació i realització de les entrevistes. 

Tanmateix, l’apropament previ del investigador i el seu acostament a l’entorn 

de treball i als propis informants, pot afavorir que les posteriors entrevistes es 

desenvolupin de forma més distesa (Comas, Pujadas, Roca, 2004), propiciant 

una certa familiaritat positiva. Així ha estat en aquest cas, en que, sobre tot els 

educadors i TIS, han mostrat un tarannà comunicatiu que durant el transcurs de 

les entrevistes tendia a mostrar-se amb tota la seva càrrega expressiva. 

 

Les entrevistes han estat, doncs, la font d’informació per excel·lència. Han estat 

entrevistes qualitatives en profunditat, semiestructurades, realitzades de forma 

individual (ibd.), produint-se, en molts dels casos, diverses trobades amb cada 

informant. Les narratives biogràfiques entorn les percepcions sobre la 
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construcció professional dels educadors dins l’educació formal ha estat el 

contingut de totes les entrevistes realitzades. 

 

L’ús de fonts orals i de narratives biogràfiques permet el sorgiment de noves 

alternatives a dilemes socials mitjançant el rescat de la participació d’agents fins 

a les hores exclosos dels relats i la seva revalorització (Pujadas, Roca, 2004). Els 

integradors i educadors socials que han participat en aquest estudi, es situen, 

donada la seva posició professional i laboral, en un lloc subaltern en relació als 

equips educatius amb que treballen. 

 

En aquest sentit, les històries de vida professional que es recullen aquí 

serveixen per mostrar veus i sensibilitats que ofereixen relats des de posicions 

que no són les que marquen el discurs dominant en el conjunt de l’àmbit 

educatiu. Els professionals entrevistats, protagonistes de les narracions, han 

evidenciat de forma implícita, a través de les seves reivindicacions, la necessitat 

de reivindicar les seves aspiracions des  d’aquest lloc subaltern i de disposar 

d’una via per donar sortida al seu discurs i, d’alguna manera, sentir-se escoltats. 

 

Les tècniques a emprar a l’hora de fer un treball de caire etnogràfic poden ser 

diverses però, tot i així, Wolcott defensa “que  la entrevista es la activitat de 

investigación fundamental” (Wolcott, 1993: 137). En aquest aspecte, proposa 

dues possibilitats per a aproximar-se als informants, a l’hora de fer una 

entrevista, que permeten veure als subjectes de la investigació com a persones, 

amb vides contextualitzades en que, a banda de ser alumnes, professors o 

administradors, per exemple, són éssers humans. La primera possibilitat 

consisteixen en convidar els informants a que expliquin la seva biografia i, la 

segona, a que relatin successos de les seves vides i rutines quotidianes. Tot i que 

hi ha una mica de totes dues, les entrevistes aquí fetes s’orienten més cap a la 

segona opció.  
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Aquest treball, en que la tècnica dominant ha estat l’entrevista, es pot presentar, 

seguint la recomanació que fa aquest mateix autor, “como si fuera el modesto 

comienzo de una etnografia” (ibd., 139). En aquest sentit, les limitades 

observacions i informacions recollides, no permeten establir generalitzacions 

fonamentades, tot i que possibiliten establir comparacions i punts en comú 

entre els casos estudiats per a oferir una visió que en cap cas no deixarà de ser 

parcial i incompleta. 

 

 

4.2. Disseny de la recerca 

 

 

4.2.1. Unitats i informants 

 

En aquesta recerca es considera com a unitat d’anàlisi el col·lectiu d’educadors 

socials o TIS a l’àmbit territorial de Catalunya, àmbit que, com a comunitat 

autònoma, disposa, tant a nivell polític com legislatiu, de competències per 

organitzar el seu sistema educatiu. Per tant, el tractament que es dóna a la 

figura de l’educador i/o integrador social a l’educació formal es pot considerar, 

si més no en els nivells esmentats, subjecte a uns mateixos condicionants de 

partida. 

 

La unitat d’observació està formada pels 5 professionals inclosos en l’estudi. En 

cadascun dels casos es compta amb un altre informant, un membre significatiu 

de l’equip educatiu, que complementa l’aportació dels propis educadors o TIS. 
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La elecció de la mostra de la recerca que conforma aquesta unitat, es construeix 

des de criteris que incorporen certa pluralitat de variables independents pel que 

fa a aspectes com l’àmbit territorial o la situació contractual, que poden ser 

significatives a l’hora de fer un anàlisi de la informació. Tot i així s’ha cercat un 

mateix context, l’educació secundària obligatòria (ESO), per a disposar d’un 

punt de partida comú per a tots els casos que doni coherència a les possibles 

comparacions. 

Aquests criteris es detallen a continuació. 

 

 Tenint en compte l’àmbit territorial, es tracta d’una recerca multisituada, 

atès que es treballa amb professionals de diferents localitzacions: dos d’ells 

treballen a les comarques de Girona, un altre a la ciutat de Barcelona, i  els 

altres dos al Vallès Occidental, cosa que permetrà incloure una comparativa 

de les dades des de la perspectiva dels diferents contextos territorials (amb 

els trets socioeconòmics i culturals que hi apareixen). 

 

 D’altra banda, la via de contractació en cada cas, apareix com una altra 

variable degut a que entre els 5 professionals de la mostra aquest aspecte 

presenta diversitat: els dos professionals dels centres de les comarques 

gironines formen part de la plantilla d’una empresa de serveis, mentre que 

els del Vallès Occidental i el de Barcelona ciutat són contractats per 

l’administració pública. 

 

 Pel que fa a l’elecció de l’educació secundària com a etapa educativa en que 

se situa l’estudi, te la seva justificació es basa en dos fets interelacionats. 

D’una banda, el reduït abast del treball que aquí es presenta, recomana una 

delimitació de l’objecte de la recerca que faci operatiu el procés. D’altra 

banda, i un cop assumit aquest primer fet, es considera adient centrar el 

treball en una etapa educativa ben determinada com és l’ESO , el alumnat de 
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la qual presenta unes necessitats que, a grans trets, es diferencien en molts 

aspectes  de les del alumnat d’educació primària. D’aquesta manera, en 

identificar els àmbits d’intervenció en que treballen els professionals objecte 

de l’estudi i les estratègies que fan servir per desenvolupar-hi la seva tasca, 

partirem d’un context educatiu similar a nivell institucional, si més no.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

A continuació, la relació dels educadors socials i TIS que componen la mostra 

de la recerca, amb els docents que hi col·laboren i els instituts a que pertanyen.  

 

 Inés Álvarez 

 

Centre: Institut Barri Besòs. 

Localitat: Barcelona. 

Coordinadora pedagògica: Conxita Jiménez. 

 

 Enrique de Miguel Avelino  

 

Centre: Institut Badia del Vallès. 

Localitat: Badia del Vallès. 

Coordinadora pedagògica: Núria Gres. 

 

 Cristina Izquierdo  

 

Centre: Institut La Ribera. 

Localitat: Montcada i Reixac. 

Coordinadora pedagògica de 2on. cicle d’ESO i tutora de l’aula de diversificació 

curricular: Joana Sáez. 

 

 Núria Pacheco. 
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Centre: Institut Brugulat. 

Localitat: Banyoles. 

Psicopedagoga: Glòria Isern. 

 

 Carles Benguerel.  

 

Centre. Institut Sant Elm. 

Localitat: Sant Feliu de Guíxols. 

Coordinadora pedagògica: Mª José Royo. 

 

 

4.2.2. Temporització.  

 

La trajectòria seguida en l’elaboració del treball es resumeix en aquesta 

seqüència: 

 

- Preparació del tema a tractar. 

- La formulació de la recerca i dels objectius. 

- Cerca i revisió de bibliografia. 

- Selecció i localització dels professionals a incloure a l’estudi. 

- Concreció i acord amb els professionals dels termes de la col·laboració. 

- Construcció dels instruments per a la recollida de dades (qüestionaris). 

- Construcció del marc teòric. 

- Recollida de dades. 

- Transcripció d’entrevistes i buidatge de les dades.  

- Anàlisi de dades i redacció de l’informe. 
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La temporització es perllonga durant 8 mesos seguint els terminis aproximats 

que apareixen a continuació. 

 

Concreció i preparació del tema.  

 

El novembre de 2014 es va iniciar la cerca i concreció del tema a tractar en 

aquest treball, que el més següent, el desembre, va quedar establert de forma 

genèrica com “l’educador social a l’educació formal”.  

 

Posteriorment, i fins al febrer de 2015, es va procedir a fer recerca bibliogràfica i 

cerca d’informació sobre el tema. 

 

El treball de recerca.  

 

Comença la darrera setmana el febrer de 2015. Durant un mes es procedeix a 

concretar l’objecte de la recerca, la formulació d’objectius, i el disseny de la 

investigació i dels instruments de recollida d’informació. 

 

La tercera setmana de març es comencen a establir els primers contactes amb els 

possibles informants i es concreten les primeres entrevistes. Tot plegat es 

perllonga durant un mes, fins que es concreten les dates de les darreres 

entrevistes. 

 

Paral·lelament es realitza la redacció del marc teòric. 

 

Les entrevistes es realitzen entre el 30 de març i el 4 de maig, mentre que, 

paral·lelament, es procedeix a realitzar les transcripcions. 
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La redacció de l’informe final i del treball en el seu conjunt finalitza la segona 

setmana de juny. 

 

 

4.2.3. Categories d’anàlisi. 

 

La narració de les històries de vida suposa haver recollit i analitzat tota la 

informació extreta de les entrevistes i la observació. La informació que s’ofereix 

al text resultant apareix estructurada en 5 ítems o categories que permeten 

establir un cert ordre que, tot i ser arbitrari, facilita la identificació dels diferents 

temes analitzats. Aquests ítems es relacionen directament amb els objectius 

específics formulats anteriorment i s’estableixen amb la intenció de focalitzar 

l’anàlisi en aspectes clau que incideixen en la construcció professional dels 

educadors socials o TIS.  

 

Les limitacions de temps i recursos pròpies de la naturalesa d’aquesta recerca, 

no permeten fer un tractament en profunditat de cadascun dels ítems ni fer-ne 

un anàlisi exhaustiu, sobre tot si tenim en compte que s’hi recullen 

informacions de 10 persones, que aporten idees, opinions i matisos d’allò més 

divers i amb punts de vista i discursos diferenciats que proporcionen un 

material prou ric en aquest sentit. Per tant, el resultat final, tot i intentar reflectir 

el més important en cada categoria, ofereix possibilitats i vies per detenir-se en 

aspectes més concrets i, fins i tot, desenvolupar-los per a tenir la oportunitat 

d’extreure conclusions més focalitzades. 

 

En tot cas, es tracta de les categories que s’exposen a continuació i que s’han 

establert seguint els objectius específics que s’han formulat en aquest treball.  
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 Trajectòria acadèmica i laboral. 

 

Es relaciona amb l’objectiu específic 1: 

 

Conèixer la formació rebuda i la trajectòria acadèmica i laboral dins l’àmbit social o 

socioeducatiu de cadascun dels professionals inclosos en l’estudi. 

 

Aquest apartat reflecteix el bagatge, els aspectes vocacionals, la idea de partida 

amb que cadascun dels professionals s’incorpora a l’àmbit d’allò social i que 

condiciona la seva manera de concebre l’acció socioeducativa i el treball a 

l’escola, en aquest aspecte. Tot i ser un apartat poc extens, és prou significatiu, 

atès que proporciona moltes claus que ajuden a interpretar el posicionament 

teòric i ideològic de cada professional al respecte.  

 

 La integració en la organització escolar i el treball amb els equips 

docents. 

 

Es relaciona amb l’objectiu específic 2: 

 

Exposar reflexions i mirades crítiques dels educadors inclosos en aquesta recerca i 

complementades amb les de docents significatius de cada centre, al voltant de la seva 

integració en la organització escolar i el treball amb els equips docents. 

 

Cal recordar que aquest ítem, al igual que els que apareixen a continuació, 

respon no només al lloc que cada professional ocupa en la organització i les 

dinàmiques de treball, que també, sinó sobretot a la manera en que ho viuen, la 

valoració que en fan, les alternatives que hi contemplen o les perspectives que 

en tenen. És un aspecte clau en la construcció professional dels educadors 
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socials a l’escola, atès que es tracta de l’encaix amb els altres professionals, 

tenint en compte que parlem d’un treball que parteix de la interdisciplinarietat.  

 

 Les relacions amb l’entorn.   

 

Es relaciona amb l’objectiu específic 2: 

 

Exposar reflexions i mirades crítiques dels educadors inclosos en aquesta recerca i 

complementades amb les de docents significatius de cada centre, al voltant de la seva 

integració en la organització escolar i el treball amb els equips docents. 

 

La manera en que els educadors socials i TIS conceben la seva relació amb 

l’entorn marca decisivament el concepte i la imatge que tenen de la pròpia 

professió. Tot i que aquesta relació sempre hi és i constitueix un dels eixos 

fonamentals de la feina, veurem que en molts casos deixa de ser un àmbit en 

que l’educador treballa per obrir l’escola a aquest entorn, per a passar a ser un 

instrument vàlid per a controlar i mantenir les dinàmiques de treball dins els 

centres, orientat a reduir conflictivitat i problemàtiques amb els alumnes. Tot i 

així, la diversitat és palesa entre els professionals, també entre els docents, a 

l’hora de posar sobre la taula una idea sobre el paper d’educadors i TIS  en 

aquest àmbit, idea que amaga al darrere la visió que es té al voltant del que ha 

de ser la relació de l’escola amb l’entorn.  

 

 Reconeixement de la pròpia figura professional per part de docents, 

pares i alumnes. 

 

Es relaciona directament amb l’objectiu específic 3: 
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Conèixer la percepció que tenen els educad@rs i TIS de cadascun dels centres  del 

reconeixement que reben les seves actuacions i funcions per part de l’equip docent, pares 

i alumnes. 

 

Al igual que en punts anteriors, cal remarcar que el que aquí s’exposa i analitza 

és la percepció que tenen els professionals al voltant d’aquest reconeixement: en 

quins aspectes de la seva feina es focalitza, perquè i per part de qui. Tot plegat 

dóna pistes sobre els punts de coincidència o desavinença, entre els educadors o 

TIS i la resta d’actors, al voltant del que és i del que hauria de ser aquesta figura 

professional pel que fa al seu paper en relació a cadascun dels col·lectius 

implicats. 

 

 Potencialitats i possibilitats de la figura de l’educador o TIS. 

 

Es relaciona amb l’objectiu específic 4: 

 

Identificar les potencialitats que els educad@rs atribueixen al seu rol professional en 

relació als àmbits d’intervenció específics de l’educació secundària obligatòria, 

contrastant-les amb les que conformen la visió dels docents en cada cas. 

 

En aquest apartat s’obre la porta a que educadors i TIS, d’una banda, i docents, 

de l’altra, facin patents les seves expectatives, desitjos i necessitats en relació a 

les possibilitats que ofereix la incorporació d’aquestes figures professionals a 

l’escola. També inclou les perspectives de futur que els entrevistats veuen en 

aquest sentit, i que en molts dels casos han explicitat i han valorat de manera 

contextualitzada en la situació actual a nivell social i polític, econòmic, o laboral 

i administratiu, per exemple.   
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Finalment, cal dir que s’inclou un darrer apartat amb unes conclusions que 

s’estructuren seguint els mateixos ítems i que s’orienten a assolir, de forma 

transversal, l’objectiu específic 5: 

 

Establir possibles punts en comú o paral·lelismes entre els processos de construcció 

professional viscuts pels diferents educad@rs i TIS de l’àmbit de l’ESO, inclosos en la 

recerca, en els respectius centres de treball. 

 

Tanmateix, aquests punts en comú no es poden considerar generalitzacions ni 

es poden extrapolar més enllà dels contextos en que es situa aquesta 

investigació, ateses les seves limitacions relacionades amb l’abast i la 

metodologia que, com ja s’ha comentat, impedeixen extreure conclusions a 

aquest nivell. 

 

 

4.2.4. Instruments per a la recollida d’informació  

 

L’instrument bàsic en la recollida d’informació ha estat l’entrevista. 

L’observació participant  ha ocupat un lloc poc rellevant, atès que ha quedat 

molt limitada en el temps i es redueix a les visites fetes als diferents centres per 

establir els contactes, preparar l’accés al camp i realitzar les entrevistes.  

 

 Entrevistes biogràfiques en profunditat. Han estat utilitzades per recollir 

les històries de vida narrades pels propis professionals. Són entrevistes 

individuals i semiestructurades que s’han realitzat partint d’una guia (veure 

Annex 1) en que apareixen tots els temes a tractar. A partir d’aquesta guia, el 

diàleg i les preguntes s’han anat adaptant a les circumstàncies de cada cas, 
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permetent identificar els temes rellevants i aprofundir en els aspectes més 

significatius de cada narració.  

 

 Entrevistes focalitzades. Han estat utilitzades per recollir el punt de vista de 

figures significatives de l’equip docent en cada centre. També han estat 

entrevistes semiestructurades i individuals, basades en una guia temàtica 

(veure Annex 2) tot i que, en general, no tant extenses com les biogràfiques.  

 

 Observació participant. En el cas dels instituts de Badia del Vallès, 

Montcada i Barcelona, aquesta observació ha estat d’unes 2 a 3 hores en cada 

cas i possibilitada per les diverses visites efectuades per preparar l’accés al 

camp i efectuar les entrevistes. En el cas dels instituts de les comarques de 

Girona, aquesta observació es redueix a una sessió de dues hores en que 

l’investigador participa en una reunió d’educadors socials a la seu de 

l’empresa Orió Serveis Socioeducatius, convocada pel coordinador del 

servei, Xevi Luna, i destinada a fer un seguiment de la tasca dels diferents 

professionals als respectius centres. 

 

L’entrevista apareix, doncs, com l’instrument bàsic per a la recollida 

d’informació, tal com reflecteixen les narracions de les històries de vida. 

Intentar recollir i exposar les percepcions del diferents professionals suposa 

apropar-se i entrar en contacte amb llur subjectivitat per a, posteriorment, partir 

d’un enfocament comprensiu en l’elaboració de les dades que acaben 

conformant el cos del treball. En aquest sentit, la necessitat d’assolir aquest 

apropament ha fet de l’entrevista també una estratègia, una via òptima per 

accedir a tot allò que, de bon començament, ha estat considerat el moll de l’os 

del treball. 
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Tot plegat explica el perquè de les modalitats d’entrevista emprades, 

bàsicament entrevistes semiestructurades amb guions força versàtils, poc 

concrets en els seus ítems de partida, que han permès dotar les converses 

mantingudes amb els professionals d’una bona dosi d’espontaneïtat i 

imprevisibilitat. D’altra banda, un altre aspecte, potser més important fins i tot, 

ha estat el fet que el plantejament totalment obert de les guies de les entrevistes 

ha possibilitat adaptar les preguntes a cada situació, a cada context, a cada 

professional i a cada moment. Aquesta ha estat una qüestió clau tenint en 

compte que, com veurem en les narracions, els pols d’interès varien de forma 

ostensible en cada entrevista, cosa que requereix detectar-los durant el transcurs 

de la conversa per aprofundir-hi, orientant-hi les preguntes fent, ara sí, un 

exercici de concreció per intentar recollir més detingudament allò que en 

cadascuna de les vides professionals ha estat més important, significatiu o 

decisiu. En aquest sentit, comprovarem com, per exemple, funcions o àmbits 

d’intervenció que es consideren, en alguns casos, cabdals dins la tasca dels TIS o 

educadors, en altres casos no ho són ni de bon tros o, fins i tot, no es 

contemplen com a tals, cosa que ocorre en gran mesura amb qualsevol dels 

aspectes tractats en les entrevistes. 

 

En general, aquesta multiplicitat de visions ha estat una constant reflectida al 

treball a partir d’una estratègia que ha contemplat un enfocament de les 

entrevistes molt obert i receptiu a la diversitat dels professionals que han 

col·laborat.  

 

 

4.2.5. Accés al camp. 
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Cal distingir dues estratègies ben diferenciades per a l’accés al camp, adoptades 

en cada cas pel condicionant de la situació geogràfica dels centres on s’ubiquen 

els professionals a entrevistar. 

 

Els centres de les comarques de Girona (Banyoles i Sant Feliu de Guíxols). En 

aquest cas, es va localitzar i contactar amb la empresa Orió Serveis 

Socioeducatius, accedint a les dades del seu lloc Web. Es va establir un primer 

contacte telefònic amb el sr. Luna, que va oferir la seva col·laboració en la 

recerca. Aquesta empresa disposa de 3 educadors socials que treballen en 

diferents centres d’educació secundària de la província de Girona. El sr. Luna 

va traspassar als educadors la informació sobre la recerca per tal que poguessin 

decidir sobre una possible col·laboració que, finalment, es va donar.  

 

Mitjançant posteriors contactes telefònics i missatges electrònics es va pactar i 

concretar l’assistència de l’estudiant que porta a terme la recerca, a una reunió 

entre educadors i coordinador. Aquest mateix dia, i un cop acabada la reunió, 

es va procedir a fer les entrevistes als 2 educadors que han aparegut en la 

relació exposada anteriorment.  

 

Finalment es van concretar mitjans de contacte entre educadors i entrevistador 

per establir comunicació amb docents dels respectius centres que estiguessin en 

disposició de col·laborar i ser igualment entrevistats. La gestió d’informar els 

docents per aconseguir la seva col·laboració va ser feta pels mateixos 

educadors. El missatge electrònic ha estat el mitjà amb que es van concretar les 

condicions d’aquestes 2 darreres entrevistes. 

 

Els centres de Barcelona i Vallès Occidental. En aquest cas, el primer pas va 

ser demanar a la USTEC (sindicat d’ensenyament) un llistat dels centres que 

comptessin amb la figura del TIS. A partir d’aquest llistat que es va rebre en un 
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termini de 3 dies, gràcies a la col·laboració del personal d’administració 

d’aquesta entitat, es va procedir a seleccionar 8 centres d’aquest entorn 

geogràfic. Es va establir un primer contacte telefònic amb 4 d’ells, els quals es 

van mostrar disposats a col·laborar. Tanmateix, finalment, només 3 d’ells van 

ser inclosos dins l’estudi. 

 

El procediment d’accés al camp va ser similar en tots 3 casos. Mitjançant el 

correu electrònic es van concretar les dates i horaris per les entrevistes amb els 

TIS. Un cop realitzades les entrevistes, els mateixos TIS van negociar amb 

l’entrevistador la participació dels respectius membres de l’equip docent, 

establint dia i hora per a aquest fi.  

 

 

4.2.6. Recollida de dades. 

 

De la mateixa manera que en l’accés al camp, a la recollida de dades també es 

van donar diferències de procediment entre la efectuada amb els professionals 

dels centres de Girona i els de Barcelona i Vallès Occidental. 

 

Els centres de les comarques de Girona (Banyoles i Sant Feliu de Guíxols). En 

aquest cas les entrevistes als educadors es van realitzar a la seu d’Orió Serveis 

Socioeducatius, empresa per a la qual treballen i que els destina als centres 

d’ensenyament secundari. Aquestes dues entrevistes varen ser enregistrades en 

àudio i, posteriorment, transcrites. Les entrevistes als dos docents dels 

respectius centres no varen ser presencials. La Glòria Isern, psicopedagoga de 

l’institut Brugulat va contestar les preguntes formulades per escrit, via missatge 

electrònic, mentre que la Mª José Royo ho va fer via telefònica i la entrevista va 



 

 

Metodologia 

 

65 

ser enregistrada. Cal recordar que també es van recollir dades de l’observació 

participant feta el dia de la trobada amb els educadors. 

 

Els centres de Barcelona i Vallès Occidental. En el cas dels centres de Badia i 

Besòs, després d’una trobada prèvia als mateixos centres amb els TIS, les 

entrevistes van ser presencials i enregistrades en àudio, igual que ho van ser les 

que es van realitzar als docents en una tercera visita.  

Cal dir que en el cas de l’INS La Ribera, les dues entrevistes (TIS i docent) es 

van realitzar el mateix dia i de forma consecutiva, a proposta e la pròpia TIS, 

sent també enregistrades. 

En tots els casos, es van obtenir dades també de la observació participant 

realitzada en el transcurs de les diferents visites. 

 

Les informacions recollides, que inclouen transcripcions de entrevistes a 

educadors i docents i les anotacions de la observació participant, s’inclouen als 

annexos (veure annexos 3, 4, 5, 6 i 7). En cadascun d’ells es troba tota la 

informació relativa a un sol centre, incloent-hi les dues entrevistes i les 

anotacions de la observació participant, distribuïda de la manera següent: 

Annex 3: Institut Besòs. 

Annex 4: Institut Badia. 

Annex 5: Institut La Ribera. 

Annex 6: Institut Brugulat. 

Annex 7: Institut Sant Elm. 

 

També s’ajunta un CD amb els enregistraments en àudio de les 9 entrevistes 

que es conserven en aquest format.  

 



 

 

Metodologia 

 

66 

4.2.7. Aspectes ètics. 

 

Els primers contactes establerts amb els educadors socials i TIS que finalment 

van ser inclosos en aquest treball de recerca van servir, entre d’altres coses, per 

a traslladar-los-hi una descripció prou concreta del que havia de ser aquest 

projecte. En aquest sentit,  es van explicitar les seves característiques com a 

treball acadèmic de final del Grau d’Educació Social i com a recerca orientada a 

reflectir les percepcions de diferents professionals al voltant de la construcció 

professional de l’educador social en l’àmbit de l’ESO. 

 

A l’hora de realitzar i enregistrar les entrevistes es va demanar prèviament el 

consentiment a cadascun dels entrevistats i es va informar que la difusió del 

material enregistrat i dels informes resultants tindria un abast limitat a l’àmbit 

de les persones relacionades directament amb l’assignatura del treball de Fi de 

Grau d’Educació Social de la UOC. Tot plegat suposa un compromís que obliga 

a sol·licitar als professionals informants el seu vist i plau, en cas d’existir la 

voluntat d’ampliar o modificar l’abast de la difusió de la recerca, a l’hora de 

facilitar l’accés a la informació a persones alienes a l’àmbit inicialment establert. 

 

D’altra banda, es va assumir el compromís, per part de l’autor i investigador, de 

facilitar una còpia del resultat final de la recerca a cadascun dels educadors i 

TIS que protagonitzen les narracions de les històries de vida incloses en el 

treball. Cal tenir en compte que el primer compromís és respectar els 

compromisos adquirits amb els informants (Comas, Pujadas, Roca, 2004, 29).  

En aquest sentit, no podem perdre de vista que una col·laboració d’aquesta 

mena significa, en certa manera, una irrupció en la intimitat (professional) de la 

persona i això demana complicitat, un cert grau d’identificació i, naturalment, 

compromís (ibd. 30). 
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Finalment, no podem oblidar que aquesta recerca pretén oferir una descripció 

de la realitat tal com la perceben els seus propis protagonistes, però que apareix 

reflectida a través de la mirada de l’investigador, no exempta d’una orientació 

ideològica i teòrica determinades. Al mateix temps, vol retre un reconeixement 

a la tasca, els esforços i la implicació dels professionals pel que fa la producció 

col·lectiva de coneixement, orientat a la construcció de la professió, en primer 

terme, però també a la construcció d’una realitat social més justa i d’uns entorns 

més habitables per a tothom.  
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5. HISTÒRIES DE VIDA PROFESSIONAL  

 

Les 5 històries de vida professional que apareixen a continuació són la síntesi de 

les entrevistes fetes als mateixos professionals, a les quals s’afegeixen 

aportacions d’una figura significativa de l’equip docent en cada cas, sovint la 

coordinadora pedagògica o la psicopedagoga, que permet incloure una visió 

complementària dins el mateix text. 

 

Cadascuna de les històries de vida professional s’estructura de la mateixa 

manera, establint 5 apartats en que es desenvolupen els respectius àmbits 

temàtics sobre els que els diferents professionals exposen les seves percepcions, 

constatacions i opinions. Així, els temes en que es desglossa cada relat són:  

 

 Trajectòria acadèmica i laboral. 

 La integració en la organització escolar i el treball amb els equips docents. 

 Les relacions amb l’entorn.   

 Reconeixement de la pròpia figura professional per part de docents, pares i 

alumnes. 

 Potencialitats i possibilitats de la figura de l’educador o TIS. 

 

Amb la intenció de simplificar la redacció, es fa ús del gènere masculí de forma 

general per a englobar tant les figures femenines com les masculines. Així, quan 

es parla d’educadors, professors, etc. s’està fent referència a educadors i 

educadores, professors i professores, etc. De la mateixa manera ocorre en la 

resta de figures que puguin aparèixer en aquest sentit. 

 

D’altra banda, cal dir que les parts del text que apareixen en cursiva són les cites 

i fragments textuals de les entrevistes realitzades als diferents professionals. 
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5.1. INÉS ÁLVAREZ 

(Institut Besòs de Barcelona). 

(Conxita Jiménez: Coordinadora pedagògica) 

 

 

 Trajectòria acadèmica i laboral. 

 

Després de deixar els estudis en acabar el COU, la Inés fa alguns cursos de 

formació no reglada de l’àmbit de l’animació sociocultural i el lleure fins que, 

un cop complerts el 30 anys, es decideix a estudiar CFGS d’integració social 

(TIS) i interpretació de la llengua de signes. Paral·lelament, comença a treballar 

com a vetlladora i auxiliar d’educació especial en escoles d’educació primària. 

Posteriorment entra a treballar al Pla d’Entorn del Barri Besòs, fent classes de 

català a infants nouvinguts, feina que combina amb altres relacionades amb 

l’animació i la programació sociocultural  en un centre cultural.  

Després de 5 anys a la borsa de treball de la Generalitat, el 2010 la destinen a 

l’Institut Besòs on, precisament, havia cursat els seus estudis secundaris, i on 

treballa des de llavors fent una jornada de 37,5 h. setmanals, que inclou els 

matins i 2 tardes.  

 

 La integració en la organització escolar i el treball amb els equips 

docents. 

 

El departament de psicopedagogia (que també anomenen “de diversitat”), és 

aquell al que s‘adscriu l’a Inés, juntament amb 2 vetlladors i la psicopedagoga, 

que aquest any passa a anomenar-se orientadora curricular. 



 

 

Històries de vida professional 

 

70 

 

“Amb la coordinadora pedagògica i la psicopedagoga si que tinc un espai de coordinació 

els divendres a les 11 h. però si ens hem de veure abans, ho fem i busquem qualsevol 

espai. Amb el Lito i la Palmira, que són els vetlladors, ens coordinem de manera molt 

informal, pels passadissos, si estic fent una guàrdia i els veig pel pati m’apropo, 

parlem,... i si no, per whatsapp,...” 

 

Participa en les comissions socials (cada 6 o 7 setmanes), i si escau, al consell 

escolar, per tractar qüestions relacionades amb l’adjudicació de beques. També 

hi va a les reunions del claustre i a la comissió d’atenció a la diversitat (CAD), 

on hi ha tota la gent del departament de psicopedagogia i tots els professors que 

treballen amb els grups de diversitat, els grups “C”. 

Precisament, la Inés col·labora des de fa 5 anys amb una tutora dins els grups 

“C” i amb altres professors fent reforç a l’aula amb tasques de control: 

 

“(...) estic, bàsicament, per ajudar a que els nens puguin estar aguantant a l’aula, 

treballin, no es barallin,...” 

 

Una part important de la seva feina en el tractament de problemàtiques 

individuals dels alumnes, consisteix en la coordinació amb els tutors, cosa per a 

la qual no hi ha un espai establert, protocol o programació: 

 

“Si n’hi ha no m’he molestat en saber-ho, la veritat, per què sóc molt,... de fer les coses 

molt a la babalà, i no hi ha un protocol,... de fet, jo m’hi fico en problemes moltes vegades 

per què tiro pel dret. Però com que moltes vegades actuo des de la urgència, sovint 

m’oblido del tutor. També depèn de si hi ha afinitat o no. (...) Hi ha tutors amb els que és 

fàcil entrar i hi ha tutors amb els que costa una mica més. I tutors amb els que no hi ha 

cap mena de relació.  
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La comunicació amb professors i tutors és, en general, superbona, però hi ha 2 o 3 

persones amb les que no hi ha bon feeling i és bastant impossible treballar en equip, 

realment per què no volen fer equip amb mi. A mi si m’ho ordenen ho haig de fer, però és 

clar, com que “jo sóc ordenable”... a un profe no li pots ordenar.”  

 

Precisament, sobre aquests aspectes, creu que caldria reforçar la comunicació i 

augmentar el grau de confiança entre professionals perquè: 

 

“No hi ha mecanismes d’informació que funcionin de manera efectiva i que tothom 

estiguem assabentats de tot.” 

 

Per a la Conxita Jiménez (coordinadora pedagògica), la gestió i el traspàs 

d’informació relativa a necessitats i problemàtiques dels alumnes al seu àmbit 

familiar (aspectes econòmics, afectius,...), és una funció cabdal de la TIS, així 

com  el seguiment de l’absentisme: 

 

“(...) si no fos la Inés, jo hauria de fer una feina bàsica. Es que no entenc la meva feina si 

els nanos no venen a l’institut, val? (...) Qui ha vingut? Qui no ha vingut? Quant 

temps fa que no ve? Tot aquest seguiment, clar, si no fos la Inés l’hauríem de fer 

nosaltres (...)” 

 

La Conxita defineix com molt important la relació de la TIS amb els tutors: cal, 

d’una banda delimitar les parcel·les de cada professional i, de l’altra, mantenir 

una comunicació òptima per treballar coordinadament. En aquest sentit, 

reconeix que un factor clau és crear un bon ambient de treball i establir bones 

relacions entre TIS i docents: 

 

“Pot haver un profe que no la entengui. Que digui: “Es que se está metiendo en mis 

cosas”. Potser ha parlat amb una família. Per això el traspàs d’informació és tan 
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important. (...) els tutors han d’entendre que les funcions de la TIS aquí són: acollida de 

l’alumne... o sigui, hem d’explicar molt clarament quines són les funcions, i un cop 

explicades, jo crec que hem d’entrar-hi.” 

 

 Les relacions amb l’entorn.   

 

La Inés ha viscut la seva infantesa i joventut al barri del Besòs, cosa que li 

facilita la feina en diversos aspectes, com en el cas de la relació amb les famílies: 

 

“Ara no visc aquí, però he crescut aquí. Moltes famílies em coneixen, saben que sóc del 

barri, són molt properes (... ) Com que em coneixen, venen.” 

 

Es coordina amb l’EAP i amb els recursos pedagògics del districte, i amb serveis 

de salut quan cal. Tanmateix, no li és fàcil establir relacions amb altres entitats 

de l’àmbit sociocultural i comunitari, des del seu rol de TIS, degut al rigidesa 

del seu horari (de 8:00 a 14:30 h., més dues tardes) i al fet que ha de romandre al 

centre durant aquest temps. Per aquest motiu, tot i que el centre es coordina 

amb recursos socioculturals de l’entorn a on hi participen els i les alumnes, no 

es pot implicar de forma directa. 

 

“Puntualment, puc venir fora del meu horari per aportar alguna cosa o donar suport en 

alguna activitat concreta, però no ho puc fer de forma sistemàtica.” 

 

La Conxita Jiménez parla de diferents recursos de l’entorn amb que el centre es 

relaciona: el Pla Jove, Barcelona Activa,... Considera que, en aquest aspecte, “el 

centre no es pot entendre com un lloc tancat” i, en la relació amb l’entorn, “cadascú 

va posant el seu granet de sorra”. Tot i així, pel que fa a la tasca de la TIS, dóna un 

lloc preferent a la relació amb la família, relació que per a ella significa 
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moltíssim. Creu, però, que és fonamental i imprescindible que la TIS conegui bé 

el barri, com ocorre en el cas de la Inés. 

 

 Reconeixement de la pròpia figura professional per part de docents, 

pares i alumnes. 

 

En contactes i converses amb TIS d’altres instituts, la Inés ha comprovat que és 

una figura que no sempre és valorada, cosa que en el seu cas no és així: 

 

“Aquí , la sort és que l’equip directiu creu en la figura del TIS i creu molt en el que,... de 

fet moltes vegades jo m’hi trobo que em diuen, “tu què opines d’això, tu què hi penses, 

tu què faries”. Clar, en aquest aspecte jo em sento molt valorada, i professors que em 

diuen “tia, que faig?”, i jo els hi dic “fes això”, i potser estic ficant la pota fins al genoll, 

però em creuen i fan el que els hi aconsello, creuen en la meva paraula, sense parar a 

pensar si m’estic equivocant o no.” 

  

 “(...) la sort és que molta gent em veu com un igual, no tothom em veu en un lloc 

d’inferioritat.” 

 

La percepció sobre aquest aspecte apareix condicionat en bona mesura per les 

relacions personals que s’hi estableixen, el “feeling” o l’afinitat personals que 

porten a que en alguns casos hi hagi tibantor o, inclús, absència total de relació, 

segons la Inés, cosa que afecta la relació professional. 

 

Sobre aquestes qüestions, la Conxita Jiménez parla de la necessitat de superar 

qüestions emocionals que afecten els professionals (TIS, profes,..):  

 

“(...) primer som persones i som emocions, (...) entre els profes també ens hem de dir que 

hem de fer reflexió sobre el que pot sentir un altre.” 
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Pel que fa a la relació amb pares i alumnes i el reconeixement que percep sobre 

la seva figura professional, la Inés repeteix recurrentment que: 

 

 “(...) saben que sóc la persona que ajuda a solucionar els problemes (...)” 

 

És un rol que ella té completament assumit i amb el qual no sembla trobar-se 

incòmoda, perquè creu que la veuen com una persona de confiança amb qui es 

pot parlar de moltes qüestions personals, conflictes... i que sempre està 

disposada a ajudar. Les converses amb les famílies solen ser informals i es 

produeixen al centre o, fins i tot pels carrers del barri, atès que les reunions 

programades són responsabilitat de la psicopedagoga. 

Pel que fa als alumnes, manté una relació molt propera i distesa en general, cosa 

que es pot apreciar en el seu tracte quotidià amb ells dins el centre. 

 

La Conxita destaca de la Inés la proximitat i el seu perfil personal, sobre tot pel 

que fa als alumnes i els problemes propis dels adolescents: 

 

““Ay, he tingut aquest problema!” o “Avui m’he enfadat a casa i vull explicar-ho a 

algú”. Doncs, sabem que la Inés està allà. Aquest tarannà alegre, comunicatiu i 

expressiu, també és necessari” 

 

També reconeix que tothom agraeix molt la presència de la TIS al centre. Es va 

sol·licitar expressament i ara la posen com a condició, atès que la consideren 

una figura completament necessària. 

 

 Potencialitats i possibilitats de la figura de l’educador o TIS. 
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A nivell personal, a la Inés li agradaria potenciar l’hort urbà que hi ha al centre 

per treballar de forma transversal en totes les assignatures, així com fer més 

activitats als tallers. 

Pel que fa a l’organització del centre, veu necessari millorar els mecanismes de 

comunicació dins l’equip docent, especialment les reunions, atès que creu que 

es treballa molt des de la immediatesa. 

També veu necessari reforçar la presència del TIS al centre amb més recursos 

humans: 

 

“Com a mínim dues persones per combinar i repartir la feina, poder sortir a visitar 

altres entitats,... o que un TIS es centrés en cicle inicial i l’altre en segon cicle, o...” 

 

Ampliar l’àmbit d’actuació de la TIS o les seves funcions és una qüestió, segons 

la Conxita Jiménez, que “passa molt per l’actitud de la persona”. Creu que a una 

persona adulta és difícil dir-li el que ha de fer i que cadascú ha de tenir clar 

quin és el seu perfil i buscar camins i aspirar a més, “i no és difícil”, perquè si la 

TIS vol assumir més coses se les ha de buscar ella. El centre ha de respectar el  

seu estil, però les funcions i els objectius són els que són. 

Afirma que el marc legal dóna marge per fer més coses: 

 

“Hi ha marge per ella, marge pel director, marge per qualsevol, o sigui, tothom, tothom, 

tothom, pot fer més, i tant, i jo la primera.” 

 

 

5.2. ENRIQUE DE MIGUEL AVELINO. 

(Institut Badia del Vallès) 

(Núria Gres: Coordinadora pedagògica) 
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 Trajectòria acadèmica i laboral. 

 

L’Enrique va estudiar el CFGS d’integració social entre el 2000 i el 2002, a 

Barcelona. 

  

“Un cop acabat el CFGS vaig estar 2 anys treballant en aquest àmbit, amb diferents 

col·lectius, en treballs més aviat precaris i amb escassa continuïtat. A més, les categories 

laborals no estan gaire delimitades o diferenciades. Per tant, tu vas a treballar i ets 

monitor o educador... però la feina és la que és.” 

 

El 2004 va començar a treballar a l’INS Badia. Va ser un dels primers 14 TIS que 

la Generalitat va destinar als centres educatius. 

 

“Això no era un proposta de millora dels sistema educatiu en general sinó, més aviat, 

d’actuar en unes zones molt concretes on la conflictivitat era molt elevada i els resultats 

educatius molt dolents o els indicadors socioculturals de la població especialment 

preocupants.” 

 

Està contractat per la Generalitat amb contracte de 37,5 h. de les quals 2,5 h. 

poden ser utilitzades per preparar tasques (igual que els docents) i no 

requereixen que estigui present al centre, tot i que ell hi és. Ara compatibilitza el 

seu treball com a TIS amb els estudis de pedagogia.  

 

 La integració en la organització escolar i el treball amb els equips 

docents. 

 

Malgrat la seva incorporació a l’Institut Badia, l’Enrique explica que els primers 

2 anys “nosaltres érem figura d’EAP i el centre no et podia demanar que fessis 
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qualsevol cosa.” Això va comportar que les funcions del TIS als centres 

mantinguessin la línia establerta des de l’administració, i que la direcció dels 

centres no pogués fer imposicions. Des d’ordenació educativa hi havia un 

control del que es feia i com es feia, perquè, per exemple, tasques com fer classe 

o fer guàrdies, substituint professorat, no es podien traslladar al TIS. A banda 

d’això, a la pràctica, en cada EAP es podia donar un enfocament diferent 

depenent de les dinàmiques i els perfils dels equips de treball. 

Aquesta situació va canviar el curs 2006-07 en que el TIS passa a formar part de 

la plantilla del centre. 

 

“...a partir de llavors va ser el director del centre qui va començar a decidir en el que 

volia que es centrés la meva feina. En el meu cas, reconec que sempre m’han deixat fer el 

que jo pensava, cosa que no en tots els casos és així.” 

 

Va ser en aquesta època que es va crear un grup de treball dels TIS del Vallès 

Occidental per mantenir reunions, comparar plans de treball, fer seguiment dels 

encàrrecs que rebia cada TIS del seu centre,...  

 

“La idea era poner las cosas sobre la mesa porque cada centro iba a decidir lo que quería 

que su TIS hiciera.” 

 

L’Enrique va estar coordinant el grup però com que aquest no estava col·legiat, 

ni gaudia de reconeixement de l’administració ni dels centres, al cap d’un parell 

d’anys es va dissoldre davant la dificultat a l’hora de concretar trobades, 

reunions, etc. 

 

Pel que fa a la situació de l’Enrique dins el centre, a nivell organitzatiu, ell 

sempre ha estat membre del departament d’orientació: “no té gaire sentit que 

estigui en un altre departament”. Dins l’estructura organitzativa, l’Enrique 
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distingeix, a banda de l’equip directiu, 2 grans àmbits de poder: els 

departaments i els equips educatius. A les coordinacions setmanals d’aquests 

darrers solia assistir sempre, tot i que suposava assistir a 4 reunions, però ell 

considerava adient assistir per tenir presència i poder influir, si més no, en les 

decisions del seu àmbit. Ha deixat d’anar-hi perquè ja no ho veu necessari.  

 

“Porto 4 anys anant,... abans seleccionava, al començament estava en equips educatius, 

però en alguns, no en tots. Ara, com que porto molts alumnes i de tots els nivells,... va 

haver uns anys que estava en tots... però sí que estava als equips educatius del centre i a 

la reunió de coordinació de la ESO, amb els coordinadors de la ESO, en les reunions de 

departament  i a la comissió d’atenció a la diversitat.”  

 

De fet, l’equip d’orientació sempre està representat en les reunions amb la 

presència d’un dels orientadors, que traspassa la informació a la resta de 

l’equip, inclòs l’Enrique. 

Tot i que en moltes d’aquestes reunions té veu però no té vot, per a ell, assistir-

hi ha estat una estratègia per integrar-se en els diferents equips de treball i 

donar rellevància i fer visible la figura del TIS dins l’organització del centre, 

cosa que pensa tornar a fer quan hi hagi una renovació de l’equip docent. 

 

“Sí que es verdad que, en un momento dado, me ayudó a tener presencia ahí, porque 

solo llevaba  2 años aquí,  no conocía mucho a la gente, ni mucha gente me conocía a mi. 

(…) Todo fue progresivo. Yo no fui a los equipos a decir: “hola, soy Enrique, si 

necesitáis algo…” (…) Yo me permití un poco el lujo de hacer una entrada y una 

presentación muy progresiva.” 

 

“El año que viene, si hay tanta movilidad como se supone que va a haber y cambian 

tantísimos profesores, igual a las primeras reuniones de equipo voy para que sepan 

quien soy, qué es lo que hago…” 
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D’altra banda, la seva participació a la CAD sí que està establerta de manera 

formal, tot i que no considera aquesta comissió una eina important pel seu 

treball.  

 

“Es un ámbito en el que tienes que estar. No haces nada. En la CAD realmente no se 

hace nada. Se habla, es una reunión, se llegan a algunos acuerdos, o no… Además, 

nosotros ahora hemos cambiado la CAD y la hemos hecho como ponía en las 

instrucciones. Hasta hace poco nosotros en la CAD hablábamos de alumnos concretos, 

entonces yo tenía mucho más papel. Ahora se habla de la diversidad en el centro en 

general y de las medidas de atención. Entonces ahí yo doy mi opinión pero no tengo 

tanto que decir.”  

 

De fet, l’Enrique enfoca la seva tasca cap al treball individualitzat amb els 

alumnes, l’encàrrec que, des de bon començament, van rebre els TIS i que 

constituïa el seu perfil competencial. A més, reconeix que és això el que li ve 

més de gust fer, tot i que col·labora en projectes de centre motivat en gran part 

per la seva bona relació amb la coordinadora pedagògica, la Núria Gres, 

responsable de bona part d’aquells projectes. Aquesta col·laboració li permet 

estar en contacte amb tota mena d’alumnes, i no sols amb els que presenten 

necessitats específiques de l’àmbit socioeducatiu, que considera l’objecte de la 

seva tasca.   

 

“Yo tengo mi parcela, y mi parcela, realmente, si tú te pones, para trabajar con casos 

individuales, no te lo acabas, y más en un tipo de centro como este, que es tan grande y 

en que el entorno social es el que es.” 

 

Reconeix certa indefinició en algunes funcions i posa l’exemple del control de 

l’absentisme: ell creu que no és funció seva controlar cada dia, de forma 
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sistemàtica, els alumnes que no han vingut i fer trucades a les famílies, tot i que 

sap i respecta que en altres centres el TIS ho faci.  

L’Enrique opta per ajustar les seves intervencions a allò que és competència 

reconeguda del TIS, malgrat que en moltes ocasions es vegi capacitat per 

desenvolupar actuacions que van més enllà de les seves atribucions. Ell sap que 

hi ha centres en que això passa, com en el cas de TIS que treballen amb grups 

aula sense la presència del docent o amb casos en que correspon intervenir al 

psicopedagog. Tanmateix, si la direcció ho permet, a inspecció no es para 

atenció i al TIS no l’importa fer-ho, la situació es manté dins la seva 

irregularitat, si més no, normativa. Per a l’Enrique, són irregularitats que 

denoten que no es fa una bona planificació des dels diferents nivells, inclòs el 

polític. Per al TIS, assumir funcions unilateralment que no hi pertoquen té els 

seus riscos: 

 

“…ya me ha pasado más de una vez, que por intentar hacer cosas por los chavales, que 

son los que me importan a la hora de la verdad, luego vienen y me tiran de las orejas, 

pero me gusta saber en todo momento porqué lo estoy asumiendo. Y cuando haces un 

rollo de estos, normalmente asumes por el sistema. El sistema es el que no llega, el 

sistema es el que falla y entonces a mi me da por hacer de más. No, perdona, no me da la 

gana.” 

 

Per la seva banda, la Núria Gres reconeix que l’encàrrec que el centre fa al TIS 

ha anat evolucionant, passant del tractament de casos d’alumnes disruptius 

com a tasca exclusiva, a incloure també dins les seves funcions “temes generals de 

participació de tot l’alumnat”, com els delegats de classe, els mediadors,... 

responent a les estratègies que ha anat adoptant el centre en aquests aspectes. 

 

Tanmateix, sobre aquestes qüestions, l’Enrique mostra la seva preferència per 

centrar la seva tasca en el treball amb els alumnes dins l’institut. Per aquest 
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motiu intenta romandre-hi sempre, atès que vol estar a prop dels problemes i 

els conflictes quotidians per poder prendre decisions, donar respostes 

immediates i gestionar-los a la seva manera:  

 

“Si el jefe de estudios, en un momento dado castiga a un alumno por insultar y 

amenazar una profesora y lo deja dos días en su casa,… si he estado en el momento, 

igual he podido decir la mía. Si no he estado y han decidido, ya está todo el pescado 

vendido…” 

 

En aquests aspectes, la relació i col·laboració amb els docents es produeix sovint 

de manera informal: el comentari sobre un alumne, la conversa als passadissos, 

la intervenció immediata en un incident... Tanmateix, quan cal encetar una 

actuació l’Enrique sol demanar als docents la formalització el procediment: “haz 

la petición formal de derivación a la CAD o a la atención psicopedagógica, y con esto 

que me cuentas, rellena el papelito y luego ya veremos”. 

 

Malgrat la diferència de categoria professional, en la col·laboració amb altres 

professionals dins el centre l’Enrique no se sent en una posició d’inferioritat. 

 

“A mi no me mandarán lo que tengo que hacer y siempre, cuando tienen que pedirme 

algo, me preguntan muy amablemente: “¿te puedes quedar con este? Que, mira, se va a 

quedar dos días que viene al cole pero no entra a clase, porque… o “¿te puedes quedar tu 

con él esta hora?” Y yo, si puedo, bien, y si no, no hay problema, y yo a ellos igual, pero 

ni ellos me dan órdenes ni yo se las doy a ellos.” 

 

 La relació amb l’entorn.   

 

L’Enrique no es mou gaire per l’entorn del centre. Es coordina i fa les gestions 

des de  l’escola i les seves sortides són puntuals, atès que s’estima més 



 

 

Històries de vida professional 

 

82 

romandre-hi per estar a prop dels alumnes en tot moment. En quant a la seva 

participació directa en iniciatives comunitàries diu que  

 

“A veces se han hecho cosas concretas en las que he participado porque me gusta 

meterme en todo, me gusta ver de qué va todo…” 

 

El fet de donar més importància a la seva tasca dins l’escola,  ha comportat que 

la seva presència dins les iniciatives comunitàries hagi anat a menys, sobre tot 

un cop que en altres recursos i serveis del municipi ja coneixen la seva figura. 

 

“Sobre todo, el segundo año, en mi plan de trabajo puse como uno de mis objetivos 

implementar la figura y darla a conocer en los recursos en que yo no estaba y no me 

habían conocido porque los casos que yo tenía no me habían llevado allí.” 

 

“(…) hubo un momento en que pensé que era importante que supieran que había un 

profesional nuevo por aquí circulando, (…) pero sí que es verdad que después de unos 

años de moverme por todos lados, cada vez estoy más aquí.” 

 

Malgrat tot, l’Enrique considera que es coordina moltíssim amb altres agents. 

Tal és el cas de les comissions socials que li permeten el contacte amb els 

professionals de serveis socials que es presenten al centre. Amb ells manté una 

comunicació fluida i fins i tot els visita si cal tractar algun tema de manera 

urgent. 

A altre nivell, també col·labora a la comissió de participació i adolescència, inclosa 

dins el Pla d’entorn. Tot i que no forma part de les seves obligacions, creu que el 

TIS ha de tenir presència perquè és un tema relacionat amb el seu àmbit. També 

participa puntualment amb l’administració local en temes concrets relacionats 

amb l’àmbit escolar: 
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“Cuando hacen protocolos por absentismo, protocolos de infancia maltratada,… nos 

llaman, nos convocan y vamos a las reuniones y estamos presentes. Pero ya no se trata 

de estar haciendo un servicio fuera, porque yo no tengo que suplir la falta de servicios 

que pueda haber en Badia, eso es un tema municipal, que lo gestionen ellos. Yo no soy 

un agente municipal.”  

 

Tanmateix, per a la Núria Gres, la coordinadora pedagògica, la funció més 

important del TIS és el seguiment de famílies i alumnes més enllà de l’escola, 

fent actuacions al barri i l’entorn comunitari, atès que pels professors no és 

possible desenvolupar aquestes funcions.  

 

“Llavors, jo penso que la funció d’integració social ha de ser... clar, no pot quedar-se a 

l’institut, perquè si es queda a l’institut no integres en la societat. Jo m’imagino, 

idealment, doncs, una cosa d’aquest tipus, que gestionés aquests xavals que el sistema 

educatiu no els hi podem donar resposta pel tema que sigui, ja no m’hi fico,... algú els ha 

d’atendre, algú els ha d’acollir, i els hi hem de donar una resposta que no s’acabi dins 

l’institut.”  

 

La Núria pensa en alumnes expulsats temporalment de l’escola als que cal fer 

un seguiment, o en els serveis a la comunitat puntuals que poden fer aquests 

alumnes com a recurs educatiu, que també necessiten un acompanyament.  

 

Tanmateix, l’Enrique interpreta que la seva presència a l’institut és clau per  

l’exercici de les seves funcions. A més, hi ha altres factors que afavoreixen el fet 

que no es prodigui en les seves sortides a l’exterior. D’una banda, el treball en 

xarxa a Badia del Vallès funciona prou bé, cosa que permet fer moltes gestions a 

través del telèfon o els missatges. D’altra banda, els ajustos pressupostaris han 

suposat la supressió de mecanismes, comissions o grups de treball a nivell 



 

 

Històries de vida professional 

 

84 

municipal, espais en que l’Enrique participava, i dels quals només es conserven 

algunes vies de comunicació.   

 

 Reconeixement de la pròpia figura professional per part de docents, 

pares i alumnes. 

  

El propi Enrique com a TIS i com a estudiant de pedagogia, exposa una 

valoració personal sobre les possibilitats de la professionalització de l’educació  

social, si més no a l’escola. 

 

“La figura que sobra en medio es un poco la del educador social, porque para el trabajo 

más de peón tienes al TIS, luego tienes al pedagogo social, que es el que organiza i tal. 

Entonces la figura que va a caer es la de educador social. Por eso yo no estudié 

educación social.” 

 

Dins l’escola l’Enrique se sent ben valorat per l’equip docent: 

 

“Si, es que yo tengo esa suerte, te lo he dicho desde un principio. Es que a mi a veces me 

vienen a buscar por cosas que igual al tutor o al jefe de estudios no se las dicen. Incluso 

pareces un profe de área normal.” 

 

Aquesta valoració positiva es tradueix en una confiança cap a la feina del TIS, 

que gaudeix d’autonomia i llibertat a l’hora de gestionar la seva tasca. 

L’Enrique ho atribueix al fet que s’ho ha guanyat a pols amb la seva trajectòria 

al centre. 

 

“El hecho de haber estado haciendo durante años los 4 equipos educativos, hace que 

luego… tienes que invertir para luego recibir. Ninguno duda, cuando me pasan un caso, 

de que lo voy a atender bien, de que le voy a dedicar horas. Entonces, sí que es verdad 
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que cuando tú haces por verte, por que te conozcan y por que te valoren un poco, la 

faena te llega sola.” 

 

En relació amb els pares, les estratègies de l’Enrique per posar en valor la seva 

figura han anat per un camí similar: “Es un poco como lo de los equipos: depende 

para lo que tú te valides”. En aquest sentit, ell assumeix un paper d’orientador 

quan les famílies arriben al centre per primer cop, propiciant ser identificat com 

una persona propera i accessible a qui es pot preguntar qualsevol cosa perquè, 

tot i que no sigui del seu àmbit, proporcionarà informació i facilitarà l’estada de 

les famílies. D’alguna manera, ell crea la seva pròpia cultura professional i una 

manera de fer que les famílies incorporen per recórrer-hi quan es presenta 

alguna problemàtica concreta. 

 

“Depende de lo que te dejes ver. Pero para eso hay que estar. Para eso, si sabes que hay 

un día de jornada de puertas abiertas, aunque sea fuera de horario, también te quedas. O 

si hay una fiesta un sábado en que van a venir familias, te pasas un rato aunque no estás 

obligado a venir. Pero eso es una inversión que luego te ayuda, le sacas un 

rendimiento.” 

 

L’Enrique té clar que, segons la normativa, la figura que representa el centre 

davant els pares és el tutor, però en els casos d’alumnes “seus”, la feina inclou 

un treball socioeducatiu amb les famílies, tot i que pràcticament mai fa visites a 

domicili. 

 

Pel que fa al tracte amb els alumnes, creu que la clau és l’accessibilitat que ell els 

hi ofereix i que permet que el prenguin com a referent, el cerquin i estiguin 

disposats a explicar-li moltes coses.  
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“Tienes que invertir por un lado para luego recibir por el otro, y eso siempre lo he hecho. 

Siempre he hablado con todos los alumnos. Los primeros días de curso de la ESO estoy 

bastante en la puerta en las entradas y salidas, (…) me ven siempre por el pasillo y 

siempre estoy sonriendo, y le guiño el ojo, o gasto una broma… eso tiene su 

rendimiento.” 

 

Això li possibilita establir una relació de confiança que permet que els alumnes 

expliquin les coses com han estat de veritat, atès que l’identifiquen com una 

peça d’ajuda, sense saber ben bé quina peça és, perquè davant d’ells apareix 

com una figura un tant indefinida. Quan fa intervencions amb alumnes aprofita 

per explicar-los-hi quina és la seva funció però, en part, ja li va bé aquesta 

indefinició davant l’alumnat: unes vegades és el Quique, d’altres és “profe”... 

 

 Potencialitats i possibilitats de la figura de l’educador.  

 

L’Enrique veu positiu treballar formalment amb grups, sempre i quan a la 

figura del TIS li fos reconeguda aquesta capacitat i, en aquest sentit, fer-se 

càrrec d’alguna tutoria tècnica, crèdit variable o assignatures optatives 

relacionades amb temes de competències socials és una potencialitat real. 

Considera que un TIS és competent a aquest nivell, donada la seva formació, 

similar a la de l’educador social i que, de fet, en alguns centres es fa, però: 

 

 “(...) en el momento que reconozcan eso, como son funciones más de docencia, nos van a 

tener que subir de categoría profesional i nos van a tener que subir el sueldo, y eso no les 

hace gracia. Con lo cual, si lo sigues haciendo, si tu cubres la falta de profesorado que 

tiene tu centro con el TIS, y a todo el mundo le parece bien, aquí nadie va a decir nada, 

pero si luego alguna vez pasa algo, le cortarán el cuello al TIS i al director.” 
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L’Enrique troba a faltar un suport legal per poder tenir capacitat de prendre 

segons quines decisions, tenir un paper més rellevant o poder ocupar algun 

càrrec. De fet, tots els docents tenen algun càrrec relacionat amb àrees, 

tutories,... que els hi permet tenir un reconeixement formal i a nivell 

administratiu. A més, això li obriria les portes al reconeixement de les seves 

funcions i càrrecs com a mèrits per a promocionar professionalment. Per tot 

plegat, comenta: 

 

“Creo que un TIS es un muy buen adjunto a la dirección. Yo aquí lo que hago muchas 

veces es facilitar el trabajo de la dirección.” 

 

Sent una mena de greuge comparatiu quan parla de professors que no tenen 

títol universitari però que els hi va estar homologat degut a que en altres 

èpoques es va optar per mantenir aquests professionals dins la funció pública. 

En aquest sentit creu que en la actualitat hi ha matèries que no requereixen ser 

impartides per un titulat universitari i podrien ser assumides pel TIS, fent 

treball de prevenció amb grups, treballant les normes, el maneig d’emocions,... 

L’Enrique reconeix, a més, que en un futur vol fer docència com a tal. 

 

“Yo creo que lo haríamos muy bien. Por ejemplo, trabajar en grupo, tener un grupito de 

3 o 4, con algunos chavales, depende de qué cosas está muy bien, pero claro, yo no puedo 

estar con un grupo.” 

 

Per a la Núria Gres, la coordinadora pedagògica, allò ideal seria 

institucionalitzar la figura del TIS en un departament propi, 

 

“una espècie de comissió TIS que transcendiria a l’institut... ja hi ha el departament 

d’orientació, però és clar, són profes i,  per tant, amb els avantatges i inconvenients que 
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suposa el fet de ser profe, sobre tot aquest, que la seva feina acaba en les quatre parets de 

l’edifici.” 

 

En aquest sentit, creu molt necessari potenciar la tasca de connectar l’àmbit 

escolar amb el que passa a nivell social, per tal de perllongar l’acompanyament 

dels alumnes més enllà de l’àmbit i l’horari escolar:  “falta aquesta figura que fes 

de transició real entre l’institut i el que passa fora amb aquests nanos”.  

 

 

5.3. CRISTINA IZQUIERDO 

(Institut La Ribera de Montcada i Reixac) 

(Joana Sáez: coordinadora pedagògica de 2on. cicle d’ESO i tutora de l’aula de 

diversificació curricular). 

 

 Trajectòria acadèmica i laboral. 

 

La Cristina té formació com a educadora social, tot i que a l’institut està 

contractada com a TIS que, de fet, és la titulació exigida. Abans havia treballat 

en altres àmbits del treball social com centres d’acollida de dones amb infants al 

seu càrrec, centres d’acollida de menors, serveis socials o orientació laboral. Va 

decidir, en un moment donat entrar dins l’àmbit de l’educació formal i es va 

presentar a la borsa de treball d’ensenyament. Va demanar aquest centre per la 

proximitat a Barcelona, on resideix. Ara ja porta 8 cursos treballant-hi. 

 

 La integració en la organització escolar i el treball amb els equips 

docents. 
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Quan la Cristina va arribar a l’institut de La Ribera, mai abans no hi havia 

hagut la figura del TIS. Hi havia un pla d’autonomia de centre i el TIS era una 

cosa nova per l’equip directiu. Tot i així, en arribar ja li van dir quines serien les 

seves funcions. Després de 8 anys al centre, reconeix que, dins l’organigrama  

 

“no estic a cap departament. Hauria de ser al departament d’orientació, però com que no 

sóc profe no estic a cap departament. Estic com a PAS, personal d’administració i 

serveis, què són les conserges, l’administrativa, i jo.”  

 

Pel que fa al treball amb altres professionals, participa a la CAD (comissió 

d’atenció a la diversitat), a la comissió de convivència, als claustres i a les 

reunions de nivell de 1er. cicle d’ESO, nivell on es troben la gran majoria del 

que ella anomena “els seus nanos”.  

A la CAD treballa juntament amb la cap d’estudis, la psicopedagoga i la 

pedagoga de l’EAP. Quan s’afegeixen les professionals de Serveis Socials, cada 

4 o 5 setmanes, es converteix en la comissió social, que tracta només els casos de 

nens de la CAD que presenten problemàtiques socials. 

Remarca que als claustres té veu però no té vot, mentre que a la resta de 

reunions (sobre tot les de nivell) la Cristina assumeix la funció d’exposar la 

vessant social de les problemàtiques dels alumnes, de les que no sempre són del 

tot conscients els docents a l’hora d’avaluar les situacions en la seva integralitat. 

 

“Per això també estic jo una mica a vegades allà a les reunions (...) Moltes vegades es 

queden sorpresos de les situacions dels nens, perquè no s’ho esperen: “Ah, clar, per això 

és així”, O veus un pare i llavors entens perquè el nen és així...” 

 

Queda, doncs, al marge del departament d’orientació, si més no formalment, tot 

i que, com comenta la Joana (coordinadora pedagògica de 1er. cicle d’ESO), 

l’intercanvi d’informació es dona sovint: 
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“Aquí, per exemple, el departament d’orientació, és veritat que està molt en contacte 

amb ella, per tot el tema social i demés, però a nivell pedagògic està més centrat en la 

orientació acadèmica, i potser se li hauria de donar aquesta...” 

 

Una part important de la feina de la Cristina és el seguiment individualitzat a 

un nombre determinat d’alumnes que, majoritàriament, presenten problemes 

d’absentisme o de disrupció, que té assignats i dels quals exerceix com a tutora 

individual. Pel que fa a la resta de l’alumnat, comenta: 

 

“Estic una mica per tots els nanos, per tot el tema social, i si s’han de centralitzar totes 

les demandes d’absentisme o traspassar a serveis socials, o... tot el tema de traspàs 

d’informació entre el serveis socials i el centre el portem jo i el cap d’estudis, en 

principi”.  

 

A nivell d’aula, participa en 2 aules d’adaptació curricular col·laborant en la 

realització de tallers amb la Joana, la docent responsable que comenta:  

 

“Jo treballo a l’àrea de tecnologia i tot i així, sempre que la necessito o que ens va bé 

organitzar-nos, li demano que vingui a fer altres coses en altres matèries, coses més 

manipulatives, perquè com deia ella, segons ens quines matèries no pot desenvolupar 

aquesta funció.” 

  

Tot i que treballa en gran mesura amb casos individualitzats, la Cristina no té 

cap inconvenient en intervenir en activitats grupals. Tot i així, malgrat la seva 

titulació com a educadora social, la categoria professional en que ha estat 

contractada, com a TIS i com a PAS, no li permet treballar en solitari dins una 

aula amb els alumnes, cosa que per a la Cristina apareix com un gran limitació: 
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“Nosaltres sempre som acompanyants “de”... ajudem “a”..., col·laborem “amb”..., no? 

Precisament perquè som... perquè la figura és TIS.” 

 

Malgrat tot, la Cristina ha intentat en diverses ocasions rebre de l’equip directiu 

el vist i plau per a preparar i treballar de forma autònoma matèries relacionades 

amb l’àmbit social i socioeducatiu en el grup classe, assumint-hi plenament la 

responsabilitat, però les propostes no han estat acceptades, i 

 

“cada cop que  dius alguna cosa d’aquestes és no, no, no, no,...” 

 

Tot i així, no s’està de fer propostes que es poden incorporar a la tasca docent, 

afegint-hi una dimensió socioeducativa, tal com puntualitza la Joana: 

 

“(...) ella a vegades ha proposat algun projecte com quan fèiem l’hort o, fins i tot, el de la 

piscina, que és un projecte que ara nosaltres estem aplicant a l’aula 9 i la idea va sortir 

d’ella. Vull dir que ella, des de la seva visió menys acadèmica te també moltes propostes. 

Aporta propostes molt interessants per treballar amb aquests alumnes perquè els coneix 

molt d’a prop i sap quines són les seves inquietuds, quins són els seus punts més...” 

 

Pel que fa al treball individualitzat, a l’hora de treballar amb els alumnes que 

tutoritza, té assignades unes hores per treure’ls de classe i fer activitats 

relacionades amb l’adquisició d’habilitats socials, la reflexió, l’anàlisi de certes 

situacions de conflicte,... que de vegades pot realitzar en petit grup. Tot i així, 

amb els professors, en general, no troba problemes per canviar o ampliar 

aquestes hores de treball amb aquests alumnes fora de l’aula.  

En aquest aspecte, la Cristina atribueix al format reduït del centre (uns 300 

alumnes) el fet que hi hagi una comunicació fluida i una bona entesa entre els 

professionals.  
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La Cristina també fa tasques de mediació per a les quals pot ser cridada pels 

propis docents per a col·laborar, sobre tot, en les reunions amb famílies, “la 

mediació entre l’alumne, el profe que ha tingut el conflicte amb l’alumne, la mare que 

defensa el seu fill...”.  

 

En quant als problemes quotidians de disrupció dins les aules, quan un alumne 

és expulsat se’n fa càrrec el professor de guàrdia en qualsevol aula que hi hagi 

disponible. Tant la Cristina com la Joana (tutora de l’aula de diversificació 

curricular) consideren que acollir aquests alumnes no és funció de la TIS: “A 

totes hores pot haver algun expulsat i llavors no faries res més”, comenta la Joana. Tot 

i així, la Cristina s’interessa i parla amb aquests alumnes expulsats, tot i que de 

manera informal. 

 

“Quan sento que algú tanca la porta o fot algun crit, dic “bueno, tate” . Igual que surt 

algun de l’equip directiu a veure què, si veus que el profe ho gestiona bé i que no hi ha 

problema, tu et mantens al marge, però si veus que la cosa va a més, vas “apagando 

fuegos” que diem. Vull dir que,... això també és part de la feina, no?” 

 

 Les relacions amb l’entorn.   

 

La Cristina passa pràcticament totes les hores de treball al centre. És des d’aquí 

que es coordina amb serveis socials i socioeducatius de l’entorn, però tot es 

canalitza a través de la CAD i de la comissió social. A partir d’aquí, la persona 

que recull i distribueix la informació entre els diferents recursos és la 

psicopedagoga de l’EAP. Tanmateix, al institut, és la Cristina qui, per la seva 

disponibilitat, sol rebre o establir les comunicacions amb l’exterior. 
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“normalment, si, perquè és més fàcil trobar-me a mi durant totes les hores i és més fàcil 

gestionar-ho tot a partir d’aquí. Perquè jo me’n assabento i se’n assabenta el tutor i qui 

sigui.” 

 

Tanmateix, reconeix que temps enrere es prodigava més per l’entorn del centre:  

 

“Jo abans, al principi, quan vaig començar invertia moltes de les meves hores, 

moltes.(...) fins i tot de vegades acompanyava els nens al casal de joves, al centre cívic,... 

però clar, arriba un punt que ja no... et limites a les teves hores. Si algun nen em 

demana alguna cosa especial, doncs si,... és clar, ho faràs perquè tu vols fer-ho, no 

perquè tingui aquesta flexibilitat.” 

 

Troba a faltar una certa flexibilitat en el seu horari de treball per poder portar a 

terme actuacions que requereixen moure’s fora del centre. En aquest sentit, el 

que fa és cercar un encaix de les tasques dins el seu horari laboral.  

 

 Reconeixement de la pròpia figura professional per part de docents, 

pares i alumnes. 

 

Tot i que, en general, la Cristina percep una valoració positiva de la seva figura, 

accepta amb certa resignació el fet que hi hagi professionals que no l’acabin 

d’ubicar, o altres que no li atribueixin gaire importància. En molts casos depèn 

de les experiències prèvies dels docents en altres instituts i de si han comptat 

amb la figura del TIS en els centres on han treballat. 

 

“Hi ha de tot, penso. Hi ha gent que no entén la figura i no la entendrà mai, i gent que 

la valora molt positivament i que pensa que som molt necessaris i que hauríem d’estar a 

més llocs. Hi ha una mica de tot, com a tot arreu. Jo no em sento en cap moment... vull 

dir, jo em sento bé. Em sento valorada.”  
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En aquest aspecte, la Joana reconeix que una part de l’equip docent valora 

aquesta figura pel fet que els professors disposen d’una eina que els hi ajuda a 

mantenir les aules sota control. Per això diu:  

 

“Però jo penso que, fins i tot la gent que no pugui entendre massa bé la funció, que la 

pugui valorar menys, jo crec que l’agraeix en el sentit que en algun moment ella pugui 

fer alguna acció puntual en alumnes que poden crear conflicte en l’aula. Igual hi ha gent 

que... (...) Com a mínim, si més no, si te l’emportes una estona i em deixes una mica més 

lleugera la meva aula...” 

 

La Cristina reconeix la dificultat de gestionar aules de 30 alumnes amb una gran 

diversitat, i més tenint en compte que els docents són especialistes de les seves 

matèries i no tenen una preparació específica per fer front a problemàtiques 

relacionades amb temes que no són estrictament acadèmics. Tot i així, 

 

“També hi ha profes que s’impliquen en els temes socials i que ho entenen i que fins i tot 

deixen de fer una classe per parlar d’alguna cosa que ha passat... n’hi ha també, clar.” 

 

D’altra banda troba a faltar, des de l’equip directiu, un reconeixement que li 

permetés assumir més responsabilitats per poder dissenyar programacions en 

el seu àmbit destinades a la intervenció en grups classe, disposant d’hores 

setmanals destinades a tallers, activitats, tutories,... i podent implementar-les de 

forma autònoma i independent. 

 

“Sí, però sola, com si diguéssim, sota la meva responsabilitat, sota el meu parer, com un 

profe de català que fa la seva classe de català, doncs jo fer també, presentant una 

programació i una proposta i tal, però dir: “si, si, està tot aquí”.” 
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Tot i que no ho demana explícitament, el reconeixement de la seva figura des 

d’un punt de vista formal passaria per tenir dret a vot a les reunions. 

Tanmateix, la Joana ho verbalitza: “el dret a vot en el claustre, com a mínim. Ja que 

treballes amb tants alumnes i tantes circumstàncies...”.  

 

Pel que fa als pares, la Cristina creu que la valoren molt pel seu paper de 

mediació en conflictes: 

 

“Ells saben que jo no sóc profe, no sóc alumne, estic en un terme mig, no?...què és això, 

que a mi no em pilles amb el “calentón” de que he tingut un enfrontament amb el teu 

fill sinó que...no? Potser podem parlar d’una altra manera.” 

 

També la relacionen molt amb tot el que té a veure amb serveis socials i, per 

aquest motiu, la seva figura és més tinguda en compte entre famílies que són 

objecte d’intervencions en aquest àmbit. Són famílies amb necessitats bàsiques 

que veuen la Cristina com un canal de comunicació o pont amb serveis socials i 

que ja tenen un cert historial en temes d’aquesta mena: “tenim històrics de 

germans i germans i germans, i ja saben ben bé el què, no?” 

 

Els alumnes no acaben de situar la seva figura i no tenen clar ben bé el que fa: 

“A vegades diuen: “pues ayuda a los niños”,... cadascú diu la seva”. Tot i així, com 

que la Cristina sempre hi és al centre en horari lectiu, els alumnes l’aborden 

sovint per fer-li consultes o mirar de solucionar algun problema, cosa que per a 

ella suposa haver de posicionar-se èticament: 

 

“Jo els hi dic: “home, jo us puc ajudar”. Vull dir que hi ha coses que no em puc guardar 

per mi, o sigui que no els puc dir: “es que esto queda entre tu y yo”. La meva 

confidencialitat acaba just quan acaba la teva desprotecció, o sigui que hi ha coses que 

no, i a més és que no és bo per tu tampoc.” 
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 Potencialitats i possibilitats de la figura de l’educador o TIS. 

 

Per a la Cristina, en el seu cas, les potencialitats de la seva figura passen per 

assolir un més gran reconeixement a nivell professional, sobre tot pel que fa a 

competències que li permetin gestionar de forma autònoma la seva parcel·la de 

treball. Es tracta d’un reconeixement que s’ha de produir tant des del marc legal 

com des de la direcció del centre. 

 

“Hi ha possibilitat de fer més coses sempre i quan tinguem més marge. Hi ha moltes 

possibilitats de fer moltes coses, però t’han de donar més marge. Més marge legal, més 

marge... més flexibilitat, més poder emportar-me els nens... (...) és una d’allò política i de 

que el centre també estigui disposat (...)” 

 

En aquest sentit, sosté que tenir una categoria equiparable a la dels docents li 

permetria aprofundir en el treball socioeducatiu, intervenint a nivell de grups 

aula i tractant tot un seguit de temes amb una programació i metodologia 

pròpies. La Cristina pensa en la possibilitat de treballar amb els alumnes 

qüestions relacionades amb les habilitats socials, els conflictes, 

l’autoconeixement...  

  

“Jo, moltes vegades, el que dic és que abans de que aprenguin matemàtiques prefereixo 

que surtin personetes d’aquí que sàpiguen dirigir-se a una persona, que no cridin a un 

adult, i que puguin anar a una feina i poder fer una entrevista decent. I que els hi 

puguin donar aquella feina. Aquesta és la meva fita.” 

 

La Joana, per la seva banda, pensa que el treball en tàndem que fan a les aules 

d’adaptació curricular es podria estendre a qualsevol de les aules del centre, 
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cosa que també promocionaria la figura del TIS, tot i que no tots els docents ho 

troben positiu.  

 

“(...) seria bo que en determinades àrees o en determinats moments o circumstàncies, 

ella pogués també fer aquesta mateixa funció que fa amb mi, amb una altra situació. I 

potser també el professorat l’entendria molt més,...(...) El que passa és que no a tothom li 

agrada treballar en conjunt perquè ens trobem, fins i tot a nivell de docents, que no a 

tothom li agrada treballar dos docents a la mateixa aula.” 

 

Tanmateix, reconeix que, amb una única persona com a TIS al centre, les 

possibilitats d’assumir noves funcions estan molt limitades per qüestió de 

temps i que, seguir aquesta línia significaria ampliar els recursos en aquest 

aspecte. 

 

Per la seva banda, la Cristina reflexiona sobre la consolidació dels TIS o 

educadors socials als centres. De la mateixa manera que, en un moment donat, 

les administracions públiques van pensar en aquesta figura per introduir l’acció 

socioeducativa a l’escola en aquells centres en que les problemàtiques socials es 

feien més evidents, en l’actualitat creu necessari generalitzar-ho al conjunt de 

centres de l’ensenyament obligatori. 

 

“Penso que tots els instituts,... i a primària. Vull dir que és que aquestes coses van 

sortint i n’hi ha i n’hi ha hagut sempre. El que passa és que nosaltres “fuimos los 

escogidos” per a unes zones determinades molt concretes i perquè va arribar una remesa 

de diners d’Europa.”  
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5.4. NÚRIA PACHECO 

(Institut Brugulat de Banyoles) 

(Glòria Isern: psicopedagoga) 

 

 

 Trajectòria acadèmica i laboral. 

  

La Núria va cursar estudis d’educació social a la UdG. Aquest fet li va 

permetre, a més, fer la carrera de pedagogia, que el pla d’estudis permetia 

completar en 2 anys als alumnes que ja havien cursat alguna carrera de l’àmbit 

de l’educació prèviament. 

 

A nivell professional, en un principi va fer monitoratge i direcció d’esplai. Fa 8 

anys va començar a treballar a l’empresa Orió Serveis Socioeducatius, de la qual 

va ser la primera treballadora. Va ser contractada, precisament, per ser 

destinada, com a educadora social als instituts de secundària de la zona. 

D’aquesta manera, va treballar a Cassà de la Selva i Celrà abans d’entrar al 

Institut Brugulat, de Banyoles. 

 

En l’actualitat combina aquesta feina al institut amb un treball d’educadora 

social, que desenvolupa des de fa 8 anys, en un projecte comunitari que es du a 

terme, precisament, en el mateix barri en que es troba l’institut Brugulat. 

 

D’altra banda, al centre treballa a temps parcial, amb un horari força limitat, i és 

l’AMPA qui finança el seu lloc de treball amb algun petit ajut de les 

administracions. 
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“A més, jo no hi sóc tots els dies, jo hi vaig dimarts, dimecres i divendres. No estic tot el 

matí, en total 11 hores i mitja.”  

 

 La integració en la organització escolar i el treball amb els equips 

docents. 

 

La Núria s’ubica al despatx de psicopedagogia, amb la psicopedagoga, la Glòria 

Isern: 

 

“al Brugulat treballem molt conjuntament”.  

 

D’altra banda  participa en diferents òrgans del centre a través dels quals es 

coordina amb docents i altres professionals.  

 

“En quant als claustres, el de principi i final de curs, hi participo. En el de principi de 

curs explicant  que torna a haver la figura de l’educadora social, i a final de curs, una 

memòria.” 

“La CAD. Al Brugulat fem 2 hores, el dimecres les dues últimes hores del matí. Allà 

sempre assisteixo a les reunions i després porto a terme les comissions socials, que són 

les coordinacions amb serveis socials i l’EAP social, que, aquí al Brugulat, es fan 4 

vegades durant el curs: octubre, desembre, gener i maig.  

També formo part de l’aula de convivència que és aquest projecte que hi ha al Brugulat, 

i també coordino aquesta aula, que és on hi passo més temps.”  

 

Tot i que no tots els docents s’impliquen en la mateixa mesura, la Núria 

considera important la gestió de l’aula de convivència, on van a parar els 

alumnes expulsats per elaborar les seves reflexions, per escrit, sobre els 

successos.  
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“de vegades hi ha professors de guàrdia que li donen i ja està, i continuen fent la seva 

feina, i l’alumne es queda allà assegut. Però a mi em va molt bé per parlar-hi, per estar 

allà parlant sobre el que ha passat,...”  

 

Pel que fa a la relació amb els equips docents, els hi transmet la informació a 

través dels tutors, la psicopedagoga, i les coordinadores de 1er. i 2on. cicle (que 

també estan a la CAD), participant molt comptades ocasions en les reunions. 

Sobre els temes curriculars diu: “Aquí no hi entro. Si que ho tinc en compte quan 

arriben les avaluacions”. 

 

A l’hora de coordinar les seves actuacions amb els docents per treballar 

individualment amb alumnes en hores lectives, la Núria fa servir estratègies 

que s’adapten a la dinàmica del centre: 

 

“Si. Això és molt important i ho vas veient en cada centre pels que passes. Hi ha centres 

que tenen una dinàmica de treure alumnes, altres que no,... el Brugulat és molt flexible 

en aquest aspecte. Vull dir que cap profe, per ara, m’ha dit res de... Ho faig molt poques 

vegades i si ho faig és en hores de tutoria, perquè si hi és el tutor, el deixarà venir sense 

cap problema (...) però intento no fer-ho perquè els altres reneguen i és una mica lleig. 

Llavors intento fer-ho al pati o en un moment establert de treball intern. Li dius: “mira, 

el divendres  quedem a aquesta hora i et passes pel despatx”, i parles amb el profe que té 

en aquest horari i li dius. “mira, vindrà mitja hora tard”, i tu fas aquest espai més...” 

 

Amb els tutors manté relació contínua pel tractament dels casos d’alumnes dels 

que fa seguiment a llarg termini. Les trobades i els traspassos d’informació 

solen ser de caire informal, fins i tot via e-mail, si la Núria té alguna informació 

i no hi és al institut, oferint, d’aquesta manera, suport a les tutories. 

 

“Trobaràs el professor que sap gestionar bé la seva classe, com a tutor, i aquell que no.   
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Jo els hi aporto les informacions que aconsegueixo. (...) Després miro de que siguin 

conscients que quanta més gent vigilem i estiguem a sobre observant aquestes 

dinàmiques, més ràpid podrem actuar evitant que creixi el problema.” 

 

“Després intentes coordinar, el tutor o el professor que té, amb serveis socials, 

consergeria, perquè quan vinguin de serveis socials l’avisin perquè estigui al cas que 

aquest alumne... Clar, tota aquesta feina... és important. Tothom té el seu paper.” 

 

D’altra banda, la Núria no creu que l’educador social hagi d’assumir tutories en 

cap cas, perquè són funcions que ha de cobrir el centre amb el equip docent. 

 

“I el càrrec de tutor també és per resoldre temes, del contrari es poden acostumar a 

gestionar l’aula, les seves matèries, i a nivell personal ja no treballar-hi, i penso que tot 

això pot ser contraproduent perquè quan marxa la figura de l’educador, què?” 

 

En tot cas, considera que l’educador social pot assumir tasques d’aquesta mena 

quan ho justifica algun projecte concret, com és el cas dels projectes singulars, 

adaptacions en que un grup d’alumnes alternen hores a l’escola amb hores de 

pràctiques a empreses. 

 

“Si ho pots fer, ho fas amb un sentit. Jo faig una hora de classe a aquests alumnes perquè 

els hi estic fent la coordinació a nivell d’empresa. Truco, hi vaig,... per tant necessito un 

espai per poder parlar amb ells, però ho fas amb aquest sentit, una hora entre els tres 

dies que venen a l’institut. 

 

Sobre aquests aspectes, la Glòria Isern (psicopedagoga) comenta que al llarg del 

temps que la Núria porta col·laborant al institut, “les tasques han estat les 

mateixes, però s’han anat ampliant en la mesura que participava en la creació i 

coordinació de nous projectes. Fa dos cursos: creació de tallers d’estudi assistit a les 
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tardes per alumnes que necessiten suport escolar i tenen pocs recursos familiars i 

econòmics; creació d’un projecte singular amb alumnes de tercer d’ESO i necessitat de 

contacte i seguiment amb les empreses que acullen els alumnes.” 

 

 Les relacions amb l’entorn.   

 

Per a la Núria aquest és l’aspecte clau de la figura de l’educador social. A més 

ella ho potencia gràcies al seu coneixement del barri, on va créixer, i al treball 

com a educadora social del projecte comunitari que es du a terme, i que li 

permet posar en connexió l’entorn amb el centre. 

 

“Jo penso que la figura de l’educador és una persona que ha d’estar al centre treballant 

conjuntament amb el professorat, amb l’equip directiu, amb la CAD, i poder estar fora, 

poder fer coordinacions ben fetes amb serveis socials, amb altres recursos de la ciutat. 

Poder tenir flexibilitat per a certa hora poder marxar del centre i anar a veure la 

família,... ha de ser un educador que pugui estar a fora i a dintre.” 

 

És un concepte d’educador que la Núria contextualitza en diferents àmbits 

d’intervenció com la resolució de conflictes o l’absentisme, a través d’exemples i 

experiències viscudes. 

 

“Perquè estàs a dintre i estàs a fora, veus, observes,... la feina que a vegades no acabes a 

dintre l’acabes a fora, feina de fora... Un dia va haver una baralla a tres quarts de tres, 

agafant un bus, i a les quatre de la tarda, jo ho sabia perquè un nano m’ho havia xivatat. 

Perquè estic al barri. I a partir d’aquí pots actuar. Després, al vespre envio un correu a 

l’equip directiu: “compte perquè hi ha hagut una baralla amb aquesta persona”. El tutor 

pot prevenir que passi quelcom més en alguna activitat o sortida. Clar, tu fas això. 

Aquesta informació, en aquest cas, la vaig aconseguir pel fet d’estar les tardes 

treballant. Jo, al matí no havia anat a l’institut i a la tarda, els propis nanos t’ho diuen.”  
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“(...) perquè jo penso que fer d’educadora no és per quedar-te a l’institut. Jo me’n vaig a 

casa,  i si la família no t’ha vist jo hi vaig. I en casos d’absentisme jo m’hi he presentat, 

he tocat el timbre a les 9 del matí, i... sempre pensant que la figura de l’educador ha de 

sortir molt a fora.”  

 

D’altra banda, i per la mateixa raó, creu important també les relacions que es 

puguin establir amb recursos socioeducatius de l’entorn, perquè “Banyoles és 

una ciutat en que això es pot fer, i si tens xarxa... En aquest sentit, si vius aquí i has 

participat al món del lleure, estàs fent servir diferents eines aquí, a Banyoles,... es pot 

fer”.  

 

També destaca que és important “la coordinació amb serveis socials, és clau perquè 

tu puguis detectar coses. Jo, a l’institut sóc uns ulls. Qualsevol cosa que hi hagi, si m’ho 

dieu, podem treballar conjuntament, perquè sóc jo qui està amb els nanos.”  

 

En el seu cas, reconeix que a totes les circumstàncies esmentades que li 

permeten aquest contacte amb l’entorn, s’afegeix el fet que disposa d’una 

flexibilitat horària al institut que li facilita poder dur a terme aquestes 

actuacions.   

 

 Reconeixement de la pròpia figura professional per part de docents, 

pares i alumnes. 

 

En quant al reconeixement que percep per part de l’equip docent, la Núria 

comenta: “estic molt contenta en aquest sentit, es reconeix molt la figura de l’educador 

en aquest institut, vull dir que és molt ben valorada d’entrada”.  
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Tot i així, donat que no passa gaires hores al centre, hi ha docents amb els que, 

per les circumstàncies de la feina i les intervencions, no arriba a mantenir una 

col·laboració tan intensa com en altres casos. Davant aquest fet, una de les 

estratègies que fa servir la Núria és fer ús de la seva participació als claustres de 

començament i final de curs per donar a conèixer la seva tasca, els projectes i 

actuacions que duu a terme i presentar memòria de tot plegat. 

 

Per a la Glòria Isern, la figura de l’educador social ajuda a pal·liar mancances o 

necessitats que presenta l’equip docent, com “manca de temps, formació i recursos 

per fer un treball educatiu global en espais i temps fora de l’aula”. 

 

La Glòria destaca les funcions de l’educadora que, des de l’equip docent, es 

valoren positivament:  

 

“Col·laborar amb l’orientador del centre i gestionar la seva participació en els següents 

aspectes: Anàlisi i detecció de problemes. Impulsar i crear nous projectes per millorar 

mancances existents. Coordinar seguiment de problemàtiques socials dels alumnes.” 

 

Al mateix temps, afegeix que l’educadora aporta competències prou valuoses 

per a la dinàmica del centre, relacionades, sobre tot, amb la capacitat de relació 

amb l’entorn, com: “coneixement de la realitat social del barri, implicació dins el 

mateix i servei de xarxa amb els recursos municipals, famílies, associacions, entitats...” 

 

D’altra banda, la Núria també creu que es valora la seva capacitat de treball i la 

implicació en el projecte de centre. 

  

“S’hi queden parats. De vegades quan arribo... perquè jo sempre dic el mateix, jo estic 

11 hores,... i no s’ho creuen. Jo a l’institut no faig pati. No tinc un temps per esmorzar, 

temps lliure,... jo quan estic allà estic treballant. No vaig a la sala de professors a...” 
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Pel que fa als alumnes, la Núria pensa que “No em veuen com una profe, però 

tampoc com a col·lega”. De fet, amb els alumnes amb els que intervé apareix, més 

aviat, com una figura de control, que marca límits: 

 

Com que són nanos que molt sovint no tenen control a casa, no hi ha ningú qui els 

controli, doncs mira...(...) I ells ja tenen un control al darrere perquè n’hi ha que fan de 

tot perquè no tenen control al darrere. (...) Els nanos això també ho veuen, que hi ets... 

ha d’haver-hi això, aquest feed-back: “jo t’ajudaré, però si veig que tu no... jo també ho 

dic a casa teva, perquè els teus pares són responsables”.” 

 

Al mateix temps, l’educadora apareix pels alumnes com una persona de 

confiança que pot oferir ajuda en diferents aspectes. 

 

“És aquella figura que  ells saben que els pots ajudar i demanes un compromís. I també 

els pots ajudar amb recursos. Hi ha nanos que demanen anar a algun recurs i l’hi dic 

que fins que no s’ho guanyi no li donaré, perquè han d’entendre que no tot és gratis. 

Els hi has de fer saber perquè del contrari, de vegades els malacostumes.” 

 

“I jo de vegades els hi dic. “Si passa alguna cosa pots venir, no haig de ser jo sempre qui 

vingui”. I passa. I és això.” 

 

El reconeixement dels pares envers la figura de l’educadora social queda patent 

des del moment que comprovem que és l’AMPA qui fa viable la seva 

contractació gràcies a l’aportació de fons, atès que les ajudes a tal efecte han 

anat minvant amb el temps. 

 

 Potencialitats i possibilitats de la figura de l’educador o TIS. 
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Tenint en compte la situació actual de l’educadora a l’institut, la Glòria Isern 

creu que no es pot parlar de forma realista de potencialitats, atès que “no pot 

assumir gaires més funcions perquè el contracte és d’un temps limitat i ja fa més del que 

li pertoca. Només podria assumir més tasques si augmentés la càrrega d’hores”. Cal 

recordar que disposa de 11 hores setmanals i que l’AMPA no pot fer-se càrrec ni 

tant sols de la mitja jornada, un horari que, segons la Núria, donaria prou joc i 

permetria fer una tasca molt complerta. 

 

Des d’una visió més general, per a la Núria, les possibilitats de l’educador social 

a l’escola passen per un compromís més decidit per part de les administracions 

públiques. L’administració local ha de tenir un paper important pensant en el 

fet que les problemàtiques que s’aborden van més enllà de l’àmbit purament 

escolar i s’estenen al conjunt de la comunitat. 

 

“Hi hauria d’haver una aposta des d’ensenyament o a nivell municipal, com a ciutat, 

potenciant aquesta figura, que és una cosa que fa temps que estic reclamant i, ara que 

venen les eleccions he anat a tots els partits d’aquí, perquè ho veus que és la clau. Parles 

amb els centres educatius... és la clau de figures que estiguin a fora i a dintre.(...) Jo, a 

l’ajuntament de Banyoles sempre ho dic: la figura meva, que pot estar treballant al barri 

i té un treball a les tardes al barri, amb nens i nenes i nois de diferents edats, treballar 

amb les famílies, fora de l’institut, i a l’hora, poder entrar a l’institut, al sistema 

educatiu formal, i fer un cop de mà, per mi seria ideal tenir la figura de l’educador 

social.” 

 

El paper de l’educador social s’ha de fonamentar, en aquest cas, en la seva 

capacitat d’aprofundir en la connexió de l’escola amb l’entorn i d’assumir una 

posició de mediació en aquest sentit.  
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“I de vegades figures com la de mediador, que pugui estar en una zona del territori fent 

intervenció comunitària amb algun projecte, en els barris a on estàs, per conèixer les 

famílies, els nanos del barri, l’entorn,... Però que tu puguis estar a l’escola, que puguis 

estar a l’institut, perquè moltes famílies tenen nanos a l’escola i a l’institut, i que puguis 

fer un treball de seguiment real d’aquests casos... això seria tot un èxit per una ciutat. 

Per tant és una figura flexible que pot estar treballant en temes de mediació, temes 

comunitaris, temes en l’àmbit formal,...i pot anar fent un seguiment d’aquests casos.” 

 

Al mateix temps, la Núria creu que cal aprofundir en la concreció del perfil 

professional de l’educador social a l’escola com a primer pas per a la seva 

consolidació. 

 

“Ara mateix, jo crec que l’educador s’adapta a la realitat de cada centre. Per que fos una 

figura complerta hauria d’estar totalment reglamentada, i desprès jo penso que ha 

d’haver-hi flexibilitat per adaptar-se una mica a cada entorn, vigilar,... jo penso que no 

pot ser que un educador estigui fent classes. Pots fer de suport, ... (...) falten figures que 

puguin controlar aquestes coses, perquè del contrari tot dependrà de si hi ha centres que 

ho gestionen bé o si hi ha altres que no...” 

 

 

5.5. CARLES BERENGUEL 

(Institut Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols) 

(Mª José Royo: coordinadora pedagògica) 

 

 

 Trajectòria acadèmica i laboral. 
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El Carles es va llicenciar en psicologia a la UdG el 2005. Per desavinences amb 

la universitat i, aprofitant que tenia una oferta de feina de la Generalitat, va 

deixar el doctorat per a entrar a treballar com a tècnic de joventut en programes 

d’emancipació dins la Coordinació Territorial de Joventut de Girona. Allà va 

estar 3 anys, fins que va veure que li mancava motivació per continuar: 

 

“A més, jo cercava un canvi d’aires perquè la feina a joventut era molt burocràtica, molt 

gris, molt funcionarial, i a mi m’agrada més el contacte amb la gent, el treball sobre el 

terreny.” 

 

Finalment, va acceptar una oferta de treball de Orió Serveis Educatius per anar 

destinat com a educador a l’institut Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols, la 

localitat on viu. En l’actualitat compatibilitza el treball de 15 hores setmanals en 

aquest centre, amb el que desenvolupa en l’institut de Vidreres, on té un 

contracte de 10 hores setmanals repartides en 3 tardes. En ambdós centres està 

contractat, amb el mateix perfil professional, a través d’Orió Serveis 

Socioeducatius.   

 

Paral·lelament, d’ençà que va començar els estudis universitaris ja impartia 

classes particulars (cosa que encara fa a casa seva) i, fins i tot va treballar durant 

anys en una acadèmia fent classes de repàs per a alumnes de primària i 

secundària i de formació ocupacional per a adults. 

 

“Però sobre tot, la meva especialitat era el treball amb adolescents en matèria de física, 

química, mates i biologia. En el fons el que se’m dóna millor és ensenyar mates. Jo vinc 

de la branca de ciències, em considero un científic i m’agraden molt les mates, la 

biologia, tot i que també m’agrada la història i la filosofia.”  
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L’educació i, fins i tot, la docència apareixen en el cas del Carles com una 

vocació molt arrelada que, a més, va acompanyada per un lligam fort amb tot 

allò cultural. 

 

Cal dir que la narració que fa el Carles sobre la seva vida professional i que aquí 

s’exposa, es centra en les experiències viscudes a l’institut Sant Elm, tot i que, 

puntualment, apareix alguna referència a l’institut de Vidreres. 

 

 La integració en la organització escolar i el treball amb els equips 

docents. 

 

Als seus inicis al institut S. Elm, ara fa uns 6 anys, el Carles treballava 30 hores 

setmanals, cosa que li permetia diversificar les seves actuacions i participar en 

reunions i coordinacions amb l’equip docent. La Generalitat finançava la seva 

figura a través de PROA, un programa d’ajudes als centres d’ensenyament pels 

temes de diversitat. La seva desaparició va comportar que el centre anés reduint 

progressivament  l’horari de l’educador, que en l’actualitat és de 15 hores 

setmanals, de manera que les seves actuacions s’han ant limitant a allò que al 

centre s’ha considerat prioritari. 

 

“Ara visc una mica de renta. Si hagués començat a treballar al S. Elm en les condicions 

que estic ara, segurament no hagués acabat bé la cosa. Abans tenia un horari molt més 

esponjat i vaig poder conèixer tots els profes, l’equip directiu, i treballar amb tothom. A 

més durant 3 anys vaig tenir cada curs els de primer...” 

 

“Abans feia co-tutories, però de facto jo era el tutor per què jo portava tota la dinàmica.” 
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“Quan anaven a primer i fèiem tutoria, tractàvem temes de la dóna, d’homofòbia, de 

racisme, de participació ciutadana,... perquè m’agraden molt totes aquestes temàtiques 

més socials, i jo penso que les tutories han d’estar per això.  

Jo portava també el tema dels consellers delegats, que ara ja no el puc portar,... Hi ha 

moltes coses que es feien al centre quan jo me’n podia encarregar i que ara que no hi 

puc, ja no es fan.” 

  

La Mª Jose Royo, coordinadora pedagògica, explica la idea de partida del centre 

sobre la funció de l’educador en aquest àmbit:  

 

“Nosotros teníamos al Carlos como co-tutor en primero y segundo que, desde el equipo 

docente, pues… se veía necesario hacer un seguimiento más individualizado a los 

alumnos y alumnas con la idea de cohesionar el grupo.”  

 

Com a persona amb una marcada sensibilitat per l’atenció a la diversitat i a les 

necessitats socioeducatives dels alumnes, lamenta la pèrdua de presència de 

l’educador i la conseqüent pèrdua de capacitat del centre per atendre aquests 

aspectes: 

 

“Lamentablemente, ha habido eliminación de encargos. Al tener reducción económica ha 

habido reducción horaria, pero en la primera fase, cuando el Carlos podía trabajar más 

horas, la verdad es que funcionaba mejor. No es que funcionara él mejor, sino que  

funcionaban una serie de circunstancias mejor, porque él podía asistir a la CAD,  que 

para todo lo relacionado con la atención a la diversidad era como básico, podíamos tener 

una hora de coordinación semanal (…). Entonces podíamos coordinarnos y hacer 

traspasos de información y buscar estrategias. Y eso lo hemos perdido. Pero sí que…él es 

un referente. Es un referente para un tipo de alumnado, es clarísimo. Se han perdido 

una serie de cosas más de estructura global, que es una pena. Son necesarias.” 
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Pe tot plegat, actualment el Carles no participa a reunions ni coordinacions: “Si 

que és cert que si treballés a jornada complerta tot això ho tindria, però tinc quinze hores 

i a l’institut el que l’interessa és treure rendiment”. Malgrat tot, el Carles assumeix 

que la tasca que fa al centre actualment ha estat acceptada per pròpia voluntat, 

responent al seu posicionament ètic i vocacional. 

 

“Un any em va dir la Maria José: “t’atreveixes a portar els més xungos tu sol? Li vaig 

dir: “mentre me’n donis feina m’atreveixo a fer el que faci falta”, per què jo sóc així. Jo 

porto aquest grup per què ningú no el vol portar, per què els profes el primer que em 

diuen és: “jo no podria”. I jo penso: “pues jo si que puc i cobro la meitat que tu”. No ho 

puc dir allà, però és així.”  

 

Això suposa que, a banda d’unes poques hores que dedica a dinamització de 

patis i alguna altra activitat, la resta, 10 hores, s’ocupa en fer classe en una aula 

amb alumnes que presenten necessitats especials: 

 

“8 hores són amb UEC i projecte Garbí (projectes singulars), i 2 hores són només amb el 

projecte Garbí. Aquelles 8 hores estic amb 16 nanos: 5 de la UEC i 11 del projecte Garbí. 

Projecte singular és el nom que li posa el departament d’educació de la Generalitat, però 

després, cada municipi li posa el nom que vol.” 

 

“Els de la UEC no coneixen cap altre professor que jo i els del Garbí fan 12 hores a 

l’empresa, i de les 18 que fan a l’institut, 10 les fan amb mi.”  

 

Sobre aquest aspecte la Mª José Royo destaca que la figura del Carles amb 

aquests alumnes va més enllà del que pot ser un professor o un tutor: 

 

“Y ahí sí que da… materias, las básicas, pero tiene, aparte de las materias… la función 

de tutor que integra, más que un profe normal. (…) Y el Carlos sería un poco medio 
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tutor y… pero más…pues bueno, un integrador social. (…) él hace una labor de 

integrar estos chavales a nivel de normas, tanto en el espacio en que están ahora como en 

el medio en que estén cuando acaben de estudiar. Los hábitos, las normas y el 

comportamiento,… es básico.” 

 

El Carles troba a faltar més implicació per part de l’equip docent en tot el 

referent al tractament de la diversitat, cosa que ja passava quan feia co-tutories, 

“excepte amb algun tutor que s’implicava, cosa molt poc freqüent,...”. De fet, com ell 

mateix comenta,  “jo, teòricament, no puc estar sol a l’aula i passo 10 hores sol a l’aula 

amb els nanos, ...”.  

 

“Jo el que veig als instituts és que els profes, el que fa anglès vol fer anglès, el que fa 

socials vol fer socials, i no els emmerdis amb històries que se surtin d’allò seu.” 

 

Al fil d’aquestes qüestions, el Carles considera positiu incloure dins la 

metodologia de treball dins les aules la opció del treball en tàndem, tot i que 

dubta de la seva viabilitat. 

 

“Ser dos a l’aula i que tots dos anem coordinats és  brutal, però és molt difícil, perquè 

“cada maestrillo tiene su librillo” i moltes vegades és impossible fer res junts. És millor 

que ho faci un.”  

 

D’altra banda del fet que els professors no inverteixin hores en l’atenció a la 

diversitat és aprofitat pel centre, que els pot destinar a impartir assignatures 

optatives, incrementant així la oferta que se’n fa al conjunt de l’alumnat.  

 

“Això al centre li va de conya, a mi m’ho han dit: “mira, si no hi fossis tu, aquí no 

podrien fer això”.” 

 



 

 

Històries de vida professional 

 

113 

Pel que fa a la intervenció del Carles en altres àmbits, quan l’horari li ho 

permetia, col·laborava en temes d’absentisme i mediació, cosa que ha deixat de 

fer. Actualment, dedica una hora setmanal al treball de la convivència amb els 

alumnes, com explica la Mª José: 

 

“Cuando están castigados, de alguna manera, para intentar evitar el máximo posible de 

expulsiones a casa, etc., pues vienen al instituto y hacen trabajo o colaboran con el 

mantenimiento, y viene el Carlos. (…) Y eso va muy bien porque, bueno, aunque no sea 

mucho tiempo, es el suficiente para hacer un intercambio de ideas, tener un espacio para 

la reflexión, en fin…” 

 

 Les relacions amb l’entorn.   

 

Per al Carles, la relació amb l’entorn és clau, no només per a ell com a educador, 

sinó per a qualsevol professional de l’educació, atès que esdevé una font de 

recursos inesgotable per a dur a terme la tasca educativa. 

 

“Quan vaig entrar al S. Elm va anar tot molt bé per què jo era ex alumne d’allà, molts 

profes són de Sant Feliu, i el 90 % de nanos els conec o conec les seves famílies. Jo crec 

que si entenem que la educació ha de ser comunitària, és molt important que els 

educadors siguin de la zona, cosa que s’està perdent. (...) Això no treu que puguis ser 

un bon profe igualment, però aquest grau d’empatia que s’agafa i aquest sentiment de 

pertinença, no és el mateix... quan coincideixes en festes o activitats del poble amb 

profes, alumnes, pares, en un ambient distès... És una relació més humana.” 

 

La trajectòria professional del Carles li ha permès assolir un coneixement 

exhaustiu de la vida associativa i cultural  de la zona i poder treure’n profit a 

l’hora de desenvolupar les seves actuacions. 
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“Jo conec totes les entitats socioculturals de la zona, perquè apart que he estat secretari 

del consell de joves, que eren 10 entitats, durant 5 o 6 anys, estic a la associació de colles 

de carnaval, al col·lectiu edumarxa, i a altres...(...) Si, a més, he estat al consell general 

de joventut de Catalunya,...” 

 

Pel que fa a recursos socioeducatius, es coordina amb el PFI, un recurs 

equiparable al que en altres llocs es coneix com PQPI, al qual deriva alumnes de 

tant en tant, i amb el qual, segons comenta, “ cada any ho fem, i tenim molt bon 

rotllo perquè, a més,  jo els hi munto una xerrada amb tots els nanos que fan el PFI, amb 

els pares...”.  

 

Malgrat això, les restriccions d’horari també han condicionat clarament les 

seves actuacions pel que fa a les relacions amb l’entorn.  

 

“Hi ha moltes coses que no es fan. Jo, cada any em reunia amb el SIAD (servei 

d’atenció a la dona) i muntava totes les xerrades. Ara es truca al SIAD i ho fan, però 

abans fèiem moltes més coses. Abans arribava el 8 de març i teníem tot el cole empaperat 

amb el tema del dia de la dona. Ara això, doncs mira, alguna classe ho fa, altres no,...” 

 

La implicació personal del Carles el porta a invertir hores del seu temps 

personal donant suport i intervenint en activitats amb els alumnes fora del 

centre. 

 

“Jo treballo 15 hores per fer aquests serveis i punt. I el que faig de més és perquè vull, 

perquè m’agrada, perquè al cap i a la fi és el meu institut, i perquè són coses que ja 

s’havien fet i em sap greu que no es facin (...)” 
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Ell mateix posa un exemple prou il·lustratiu en que la seva participació és clau 

malgrat tractar-se d’iniciatives en les que col·labora a banda del seu horari de 

treball. 

 

“També porto el tema de la marató de TV3, faig de spíker i els dono suport per fer 

actuacions a la Rambla per recollir diners,... recollim uns 1000 € cada any. Demanàvem 

un escenari a l’ajuntament i muntàvem actuacions de música i ball, que a més els hi feia 

il·lusió. Així anava coneixent als nanos també.”  

  

 En aquest sentit, el seguiment de diversos aspectes del seu treball dins el 

centre, també es veu potenciat. Aprofita la seva presència i lligam amb l’entorn 

per establir comunicacions informals que li són de molta utilitat per tenir 

informació sobre la marxa dels projectes singulars, per exemple, i dels alumnes 

en general. 

 

“A més com que moltes de les empreses amb que col·laborem són de Sant Feliu, si un dia 

vaig pel carrer i passo per allà, m’aturo i aprofito per comentar coses dels nanos de 

l’escola,... encara que no sigui en horari de feina. A mi m’agrada aquest punt en que et 

preguntes on comença la feina i a on acaba, m’és igual. M’agrada l’institut, m’agrada 

estar amb els nanos, i si un dissabte a les 7 de la tarda me’ls trobo al parc, m’estaré una 

estona xerrant amb ells.” 

 

 Reconeixement de la pròpia figura professional per part de docents, 

pares i alumnes. 

 

El Carles creu que el reconeixement per part de tothom a la seva figura i a la 

tasca que fa és total, cosa que es deu a diversos factors com la qualitat i 

quantitat de feina que realitza, l’actitud i l’interès que posa en joc o la motivació 

amb que treballa. 



 

 

Històries de vida professional 

 

116 

 

“Jo al Sant Elm faig el que vull, directament. Tinc carta blanca per tot. Em sento 

valorat, estimat, tant pels professors com per l’equip directiu com nanos i famílies. Si ja 

et coneixen tot és més fàcil. A més allà ja porto 5 anys i crec que també això em suposa 

una motivació extra que no tinc en altres llocs. És el meu centre perquè he estudiat allà, 

és el meu poble, i treballo allà. Jo estimo el meu centre. De fet, el que més m’agradaria és 

quedar-me allà.” 

 

Percep com a bona la valoració que, en concret, fa l’equip docent: 

 

“Es positiva per moltes raons. En primer lloc perquè jo li estic fent classe a qui ningú 

vol fer classe. A sobre m’agrada i ho faig bé. Tinc aquesta percepció perquè els nanos es 

fiquen amb menys embolics, estan més controladets,...” 

 

Tanmateix, el Carles comprova com en cada centre aquestes valoracions poden 

ser diametralment oposades depenent de les circumstàncies i, en aquets sentit, 

fa esment de la seva experiència a l’altre l’institut on treballa 3 tardes a la 

setmana. 

 

“A diferència de Vidreres, on tinc la sensació de ser el “mindundi”, el xaval que treu la 

merda del pati, i on no estic gens reconegut, en el Sant Elm sempre he tingut el suport 

de l’equip directiu. La Maria José em va dir: “l’institut, ara, sense  tu ni me l’imagino”. 

Ells saben que si un dia m’haig de quedar una estona més, ho faig.” 

 

Pel que fa als pares, en general el veuen com una persona de confiança, sobre 

tot per les relacions personals establertes fruit de la convivència des d’anys 

enrere al poble i del contacte quotidià que es dona en la vida diària. 
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“Una mare no t’envia un whatsapp si no et té confiança. Estableixo una relació prou 

personal i això em passa amb molts pares. (...) amb molts dels pares, que són de la meva 

edat, tinc amistat i relació personal.” 

 

Mantenir aquesta mena de relacions li permet suplir les mancances de temps 

que te a l’insitut.  

 

“Jo només tinc una hora a la setmana en que em puc reunir amb els pares. (...) Sobre tot, 

faig molt seguiment telefònic, però jo només tinc un telèfon mòbil, que és el meu 

personal, i el que passa és que... (...) trucades a les 8 del matí, les 9 de la nit, i el que 

vulguis. (...) però jo només truco les famílies quan els nanos van malament o si hi ha 

algun aspecte que no funciona.”  

 

Pel que fa al reconeixement que rep dels alumnes, al igual que ocorre amb els 

pares, el contacte en la vida quotidiana al poble propicia una relació de 

confiança i  proximitat. Tot i així, el Carles distingeix entre els de la seva aula i 

la resta d’alumnes de l’institut. 

 

“Tinc molt bon rotllo perquè tots som veïns de Sant Feliu...” 

“Els meus em veuen com el seu tutor. Jo sóc el profe i sóc el referent. Amb els altres sóc 

l’educador, el profe jove, el profe nou, el profe guay, el hippy, el del poble,... A més els hi 

fa gràcia que porti el cabell llarg i la cinta... em veuen com un personatge alternatiu al 

que és un docent tipus.”  

 

La confiança i proximitat amb que es manté la relació personal entre el Carles i 

els alumnes també es posa de manifest en el context de les activitats en horari 

lectiu. 
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“Si el tutor no te res preparat i soc jo el que munto la sessió, els nanos això ho flairen i 

saben a qui dirigir-se per qualsevol cosa. Jo als nanos els hi dic de tot i cap d’ells s’ha 

queixar de mi al director. Al pati fem bromes, ens escridassem, tenim una relació més 

directa,... jo crec més en això que en,... moltes vegades he fet una colleja a un nano, mil 

vegades, i cap se m’ha queixat. Si el nano sap que tu l’aprecies i que no li vols fer res, i 

que l’únic que vols és el seu bé, i la lia i tu li dius: “ets un gamarús”, i sap que l’ha liat, 

no et contestarà, per què sap que tens raó.” 

 

“Hem fet volar taules, cadires, i de tot, per la classe, ells més que jo. De fet, m’han 

cremat la classe 2 vegades. Els de la UEC són els que solen tenir aquest tipus d’idees: “a 

veure que passa si encenem un cotó amb alcohol”.”  

 

Tanmateix, el Carles no perd de vista en cap moment la funció educativa que 

desenvolupa amb els joves, cosa que comporta que el reconeguin també com un 

mediador amb tot allò cultural en el sentit més ampli i en diferents contextos. 

 

“Una altra cosa: la majoria de nanos que venen a casa meva a classes particulars són de 

l’institut, evidentment, i entre ells ho parlen: “aquest també sap d’altres coses”. 

D’entrada els hi estranya que un tipus com jo pugui tenir bons coneixements de mates i 

física, per exemple. Jo sempre els hi dic que tenen una imatge formada de mi, però per mi 

el més divertit són les mates.”  

 

 Potencialitats i possibilitats de la figura de l’educador o TIS. 

 

Parlant del cas concret de l’institut Sant Elm, el Carles veu multitud 

possibilitats, moltes de les quals es desprenen del que hem anant veient al llarg 

del seu relat. Ell mateix posa el exemple d’un aspecte clau que caldria recuperar 

per treballar la cultura democràtica en l’alumnat: 
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“Hi ha mil feines a fer. El del consell de delegats ja no es fa, perquè teòricament ho 

haurien de fer els nanos i algun profe hauria d’estar ajudant, però a ningú no l’importa 

el consell de delegats.” 

 

També considera important potenciar la dinamització de patis per treballar la 

interculturalitat amb els alumnes. La Mª José parla d’aquest tema: 

 

 “(…) hay guetos de razas y culturas, pues la idea… lo que pasa es que no lo hemos 

podido hacer por falta de horas  y otras cosas… mi idea era trabajar a las horas del patio, 

que hay 2 patios cada día, pues trabajar otras actividades…actividades que pudieran 

mezclar más a los alumnos y a las alumnas. En esa línea la figura del Carlos es muy 

importante.” 

 

Tanmateix, hem vist que les limitacions de temps i recursos no només 

impedeixen explotar les potencialitats de la figura de l’educador en àmbits com 

la mediació, l’absentisme, etc., sinó que han minvat les seves aportacions. 

 

“A mi a l’institut ja m’han dit que m’aguanten perquè sóc jo, que no tenen diners i que 

l’any que ve, ja veurem. No hi han diners.”  

 

Pel que fa a la visió general de la figura de l’educador a l’àmbit de l’educació 

formal, el Carles considera que s’imposen criteris mercantilistes de tall 

neoliberal, cosa que comporta i comportarà un retrocés clar en les polítiques 

socials. 

 

“Jo, quan vaig entrar en aquest món, la sensació que tenia és que, de la mateixa manera 

que tot s’està privatitzant, una part de l’educació es privatitzaria. (...) Però ara ja no ho 

veig així perquè per externalitzar, els diners els ha de posar  algú, i els centres no tenen 



 

 

Històries de vida professional 

 

120 

diners. Per tan, jo crec que el que faran serà retallar serveis. Jo crec que tot això està 

condemnat a desaparèixer. Jo, ara ja estic pensant en altres coses perquè crec que...” 

 

“El que vull dir és que potser deixaran el tronc públic i a dintre dels instituts i haurà 

cosetes que seran monitors, de menjador, de castigats... això és el que es farà perquè és el 

més barat, gent que cobri poc, estudiants, joves,... i que facin només vigilància. 

Del tema de contractar educadors socials per ocupar-se de projectes socials més concrets, 

res.”  

  

Segons ell, els instituts es veuran condicionats de manera cada cop més 

determinant per aquesta mena de polítiques. 

 

“És el que deia Sòcrates: per poder pensar s’ha de  tenir la panxa plena. Un institut no 

pot contractar una empresa si no te diners. Jo no tinc un pensament capitalista, però 

intento ser realista. I el que vull dir és que no pots contractar gent per tirar endavant 

projectes si després no els pots pagar.” 

 

El Carles reconeix que, per tot plegat, el seu posicionament personal davant la 

manera d’entendre la seva professionalització com a agent de l’educació està 

canviant. 

 

D’entrada, penso que cada cop m’agrada més la privada, i això que jo vinc d’una 

ideologia comunista. Vull dir que si jo en algun moment m’havia plantejat ser profe 

d’un departament, ara m’agradaria molt més muntar la meva pròpia acadèmia i fer les 

coses a la meva manera, com jo vull i com jo penso.  
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6. CONCLUSIONS 

 

Tot i que l’objectiu d’aquest treball no és ni de bon tros fer generalitzacions ni 

extrapolacions que, per altra banda, resultarien mancades de fonament degut a 

les limitacions de l’estudi, sí que es farà l’exercici de cercar punts en comú entre 

les diferents narracions. Al mateix temps, identificar les diferències o 

divergències més significatives en les percepcions, visions, opinions i 

constatacions dels propis professionals, esdevindrà un altre dels aspectes a 

tractar en aquest darrer apartat. Amb l’objectiu d’establir una continuïtat entre 

les narracions i aquestes conclusions, els  mateixos 5 ítems amb que s’han 

estructurat les històries de vida seran el fil conductor del que apareix en aquest 

apartat.  

 

Tot plegat es posa en relació amb les 5 trajectòries professionals que hem 

conegut aquí, a partir de l’anàlisi de cadascun dels temes inclosos en la 

composició dels relats. Cal tenir en compte que es tracta d’una estructuració 

arbitrària establerta per facilitar un cert ordre en l’exposició. La realitat és que 

els diferents aspectes són mirades des de diferents vessants d’una mateixa 

realitat que cal entendre en la seva integralitat.   

 

Les narracions de les històries de vida professional dels 5 educadors o 

integradores socials que han estat inclosos en aquest treball ens permeten 

apropar-nos a unes trajectòries que mostren una construcció professional 

marcada, en essència, per la contingència. Si el procés de professionalització de 

l’educació social es pot considerar com quelcom incert i insegur, subjecte a 

tensions i conflictes de naturalesa diversa, més que unívoc i lineal, i on les fites i 

conquestes poden ser revertides per noves condicions econòmiques i 
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sociopolítiques (Sáez, 2005: 135), el cas de l’educador social dins l’educació 

formal, resulta paradigmàtic en aquest sentit.  

 

Aquesta mena d’indefinició comporta que la identitat professional esdevingui 

una construcció negociada i situada entre el propi professional, des de la 

percepció i autoimatge que ha incorporat de la professió, i els 3 principals 

agents amb que interactua: l’equip educatiu en que s’integra, els recursos i 

serveis de l’entorn, i els pares i alumnes. No cal oblidar que les administracions 

públiques, a través del marc legal que defineix el lloc de treball, són també, com 

els mateixos educadors comenten, un factor clau que determina la configuració 

de les diferents posicions. 

 

 

6.1. Trajectòries acadèmiques i laborals: de les ocupacions 

a la professió. 

 

La diversitat en la formació acadèmica, el recorregut pel món laboral i la forma 

d’arribada a l’educació formal dels professionals que hem conegut a través de 

les diferents narracions, deixa entreveure un “escenario de dispersión 

profesional que muestra la debilidad en el paso de ocupación a profesión” 

(Vilar, 2011: 372).  

En aquest sentit, el CFGS d’integració social, en dos casos, el grau d’educació 

social, en dos més i el grau de psicologia, en altre, són les titulacions que han 

permès als professionals que hem conegut accedir al treball als instituts. D’altra 

banda, les respectives trajectòries laborals també mostren la diversitat d’àmbits 

en que s’han mogut, relacionats amb les ocupacions històriques que van passar 

a conformar el contingut de l’educació social: l’educació especialitzada, 

l’animació sociocultural i l’educació de persones adultes. En aquest sentit, hem 
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vist com, abans d’arribar al seu lloc de treball als instituts, les seves activitats 

havien estat relacionades amb el lleure i l’animació sociocultural, els serveis 

socials i l’exclusió social, el monitoratge i l’esplai o l’atenció a la joventut i la 

docència. Aquest fet dóna pistes en cada cas de l’autoimatge que l’educador 

construeix de la professió i amb la qual enfocarà el seu treball i negociarà 

davant els altres agents el rol i el lloc que ocuparà en la seva tasca als instituts. 

 

 

6.2. La integració en la organització escolar i el treball amb 

els equips docents. 

 

La naturalesa de la tasca d’educadors socials i TIS requereix un contacte continu 

amb alumnes, docents, famílies i agents de l’entorn, i comporta la necessitat de 

que participin a les diferents comissions, coordinacions i reunions. Al mateix 

temps, el marc legal i la categoria professional que se’ls assigna, els situa en una 

posició de subordinació respecte a l’equip docent a nivell organitzatiu i 

institucional. En aquestes dinàmiques de treball en equip, els educadors i TIS, 

sovint creuen necessària una certa equiparació, a nivell legal, del seu nivell 

professional amb el del personal docent per a dotar la pròpia figura i les seves 

actuacions d’una dimensió que les consolidi com a part important de 

l’estructura organitzativa dels centres.  

 

Pels educadors i TIS, són diverses les implicacions que comportaria re-situar la 

seva figura a nivell normatiu. D’una banda, el dret a vot en els diferents òrgans 

en que participen, una demanda sovint plantejada i que aniria acompanyada 

d’un poder de decisió i de gestió reconegut i explícit dins els equips de treball. 

D’altra banda, l’assoliment d’una autonomia, que molts dels educadors i TIS 

troben a faltar en el seu treball amb els alumnes, i que els permetria fer 
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intervencions en grups aula com a referents de la seva parcel·la. Actualment no 

se’ls hi està reconeguda aquesta competència i, per tant, les seves intervencions 

en grups aula es limita a complementar la figura del docent. Tot i així, hem vist 

que en certs casos, la combinació de les necessitats del centre amb la voluntat i 

vocació de l’educador, porten a que aquest treballi amb grups aula tot i no estar 

contemplat normativament. D’altra banda, sobre aquest aspecte, també hi ha 

educadors que pensen i defensen que el treball amb grups aula no és una funció 

pròpia de la seva figura. 

 

La integració a l’equip docent a nivell organitzatiu es dóna, en la pràctica, a 

través de la seva adscripció, en la majoria de casos, al departament d’orientació 

o psicopedagogia. A la pràctica els educadors i TIS, solen tenir un 

“col·laborador clau”, aquella persona amb la que treballen estretament, es 

coordinen i formen un equip “de facto”. Aquesta figura, que sol ser algun 

membre de l’equip directiu, generalment coordinador pedagògic i, en algun cas, 

psicopedagog, sol ser també una persona que es mostra propera  i especialment 

sensible a les necessitats socioeducatives del centre, empatitzant amb la tasca de 

l’educador.  

 

Pel que fa al conjunt dels equips docents, els educadors i TIS veuen la 

implicació dels docents, en els temes relacionats amb problemàtiques socials, un 

tant desigual i, fins i tot, en alguns casos, troben resistències a l’hora de 

fomentar aquesta implicació i establir col·laboracions directes. En aquest sentit, 

l’aportació de l’educador o TIS a l’assoliment d’objectius compartits serà clau 

“sempre que rebi un suport decidit de la comunitat escolar i la seva actuació 

s’integri en el Projecte Educatiu de Centre, en la Programació General Anual i 

en els Programes d’Acció Tutorial” (García Molina, Blázquez, 2006: 47). 
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Un altre aspecte decisiu i a tenir en compte és el llarg recorregut dels educadors 

i TIS als respectius centres, en que tots 5 tenen una antiguitat d’entre 5 i 10 anys. 

Aquest fet els hi ha permès anar construint la pròpia parcel·la de poder i un 

espai d’influència en la organització, aplicant estratègies personals i establint 

una negociació on entren en joc, d’una banda, les necessitats i voluntats del 

centre (representat per l’equip directiu), i de l’altre l’autoimatge professional 

que té interioritzada el propi professional i les seves orientacions vocacionals. 

Aquets fet comporta que els àmbits d’intervenció de l’educador o TIS en cada 

centre tinguin diferents tractaments com podem comprovar a través d’alguns 

exemples: El control de l’absentisme es funció del TIS en algun cas mentre que 

en altres no es considera així; l’aula de convivència és un lloc privilegiat per a la 

tasca de l’educador amb els alumnes en alguns centres, mentre que en altres ni 

es contempla; la co-tutoria és en algun cas el nucli de la tasca de l’educador i en 

altres, ni tant sols es considera un àmbit d’intervenció. 

 

Veiem, per tant, que la integració en l’organització dels centres i els equips de 

treball respon, en cada cas, a una trajectòria construïda al llarg del temps a 

partir de la manera en que es desenvolupa la mateixa pràctica professional dels 

educadors i TIS. Aquesta trajectòria ve marcada per un marc legal que delimita, 

tot i que no del tot clarament, les seves funcions, però també pel que els equips 

docents, segons els seus interessos i prioritats, consideren que aquesta figura ha 

d’assumir. La definició del lloc d’educadors i TIS ve marcada, finalment, per la 

negociació continuada que s’estableix entre aquests aspectes i la visió que ells 

mateixos tenen del que ha de ser la seva pràctica professional  

 

 

6.3. Les relacions amb l’entorn.   
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És un aspecte clau que juga un paper decisiu en la construcció professional 

d’educadors i TIS, sobre tot pel que fa a les relacions amb les famílies, serveis 

socials i altres recursos socioeducatius, tot i que el coneixement del món 

sociocultural també apareix com un factor important en molts casos. 

 

Hem pogut comprovar com en 3 dels casos que hem conegut, els educadors o 

TIS són persones que han nascut, crescut o viscut als barris o entorns geogràfics 

on es troben els mateixos centres on treballen, i en alguns dels casos, fins i tot 

han estat alumnes del mateix institut. En el cas dels centres de les comarques 

gironines aquest fet pot haver estat induït per la modalitat de contractació, en 

que intervé l’AMPA i Orió Serveis Socioeducatius, empresa d’àmbit local. En 

els altres dos casos, la Cristina i l’Enrique, provenen de zones molt properes al 

centre on treballen i, sobre tot, cal remarcar que porten 8 i 10 anys 

respectivament treballant als respectius instituts i aprofundint en el 

coneixement d’aquest entorn. 

 

 Totes aquestes circumstàncies permeten als professionals aparèixer davant els 

diferents agents de l’entorn com una figura pròxima i, fins i tot de confiança. 

Cal remarcar, en aquest sentit, la  relació amb les famílies, que guanya fluïdesa i 

permet establir comunicacions tant de caire formal com informal que 

possibiliten un traspàs d’informació fluït i efectiu. En molts casos, es donen els 

contactes fora de l’àmbit i l’horari escolar, tant amb famílies com amb alumnes, 

dotant la tasca d’educadors i TIS d’una dimensió de treball comunitari que va 

amés enllà de l’àmbit de l’educació formal. 

 

Tot i així, la dinàmica, la disciplina i les necessitats del centre, comporten que, 

en la majoria de casos, educadors i TIS hagin de romandre als instituts per fer 

front a les demandes de tota mena que s’hi produeixen, tant per part dels 

alumnes com dels docents, relacionades amb temes de disrupció, control 
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d’absentisme, dinamització de patis, etc. segons els casos. Els professionals 

mostren, així, una tendència cada cop més acusada a limitar la relació amb 

l’entorn a comunicacions i coordinacions des del propi centre. Només en els 

casos esmentats en que resideixen o fan vida als propis barris, els educadors o 

TIS continuen fomentant aquesta relació directa amb la comunitat fora de 

l’àmbit i l’horari escolar. 

 

Tanmateix, hem comprovat com, en aquest àmbit, tant entre els docents com 

entre els propis educadors i TIS existeixen dos pols diferenciats que marquen la 

visió que es té d’aquests professionals. D’una banda l’educador molt proper a 

l’equip docent, facilitant la seva feina i treballant al centre, i l’educador que està 

dintre i fora i fa de les relacions amb l’entorn el nucli de la seva feina. Val a dir 

que, a la pràctica, la primera opció és la que s’acaba imposant preferentment 

entre els educadors, sobre tot perquè sol ajustar-se més als interessos i prioritats 

del centre. 

 

 

6.4. Reconeixement de la pròpia figura professional per 

part de docents, pares i alumnes. 

 

La percepció dels propis professionals sobre el reconeixement que reben 

d’aquests col·lectius és en generals positiva i la afirmació de que se senten molt 

ben valorats ha aparegut en tots els casos. Tanmateix, es tracta d’una afirmació 

no exempta de matisacions que fan referència als diferents aspectes de la seva 

tasca en que es mostra aquest reconeixement. 

 

Dins aquesta bona valoració generalitzada, els educadors i TIS solen reconèixer 

que entre els membres de l’equip docent, la manera en que es mostra aquest 



 

 

Conclusions 

 

128 

reconeixement i allò que el genera són diversos. En aquest sentit la sensibilitat 

pels temes de l’àmbit social i socioeducatiu no existeix en la mateixa mesura en 

tots els docents i fins i tot, en algun centre es percep com a molt baixa, en 

general.  

 

Pels docents que presenten una alta implicació en aquestes qüestions, la figura 

de l’educador és valorada pel que suposa per l’atenció a l’alumnat i les seves 

necessitats. En altres casos, la valoració es produeix en la mesura que 

l’educador o TIS facilita o alleugereix la feina de l’equip docent, fent-se càrrec 

de situacions que entorpeixen la dinàmica establerta dins les aules i al centre en 

general, relacionades amb la violència, la disrupció,... D’aquesta manera, una 

mateixa funció pot ser, paradoxalment, valorada de forma positiva per diferents 

membres de l’equip docent, atenent a motius o criteris totalment allunyats entre 

ells.  

 

Pel que fa a les famílies el fet de comptar amb una figura pròxima i de confiança 

amb qui establir comunicacions fluides és clau en aquest reconeixement envers 

els professionals. En aquest sentit, valoren la seva capacitat de mediació en 

conflictes i d’establir diàlegs constructius, mentre que d’altra banda, per a les 

famílies que presenten necessitats de l’àmbit dels serveis socials o 

socioeducatius, apareix com una figura d’ajuda en aquest sentit, que pot prestar 

col·laboració per gestionar demandes i sol·licituds relacionades amb l’accés a 

segons quins recursos. 

 

A un altre nivell, quelcom similar ocorre amb els alumnes que, tot i no ubicar 

moltes vegades l’educador o TIS en un perfil professional determinat, sovint la 

consideren una figura d’ajuda, que ofereix confiança i proximitat i resulta més 

accessible, en general, que els docents, gràcies a la seva disponibilitat per a 

establir el diàleg per qualsevol tema. Tot i així, els alumnes solen reconèixer 
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també la vessant de control que existeix en la tasca de l’educador o TIS i, per 

tant no el veuen com un professor, però tampoc com un igual.  

 

Els educadors i TIS són conscients que per assolir el reconeixement de la seva 

figura han hagut de posar en joc estratègies i habilitats personals orientades a 

fer-se valorar, donant visibilitat a la seva feina i fent un treball personal a llarg 

termini en aquest sentit. La bona valoració de que són objecte és el resultat d’un 

procés que ha exigit un treball dels aspectes esmentats al llarg dels anys. Tot 

plegat transmet la sensació que quan es parla de reconeixement o valoració es 

solapa la figura professional amb la persona i no queda clar si es fa referència a 

una cosa o a l’altra. Possiblement, el fet que hi hagi un únic professional de 

l’àmbit socioeducatiu per centre propicia aquesta incertesa.  

 

 

6.5. Potencialitats i possibilitats de la figura de l’educador 

o TIS. 

   

En tots els casos, educadors i TIS han manifestat les moltes possibilitats 

d’ampliar el seu àmbit d’intervenció que veuen, tot i que, des d’una mirada 

realista, avançar en aquest sentit implicaria reforçar aquesta figura en diversos 

aspectes. D’una banda, caldria un increment de recursos, sobre tot humans, que 

fes viable aquesta idea i, de l’altra, una definició o reglamentació, des del marc 

legal, més acurada i ajustada de funcions, àmbits d’actuació o atribucions.  

 

Pel que fa als recursos humans, cal recordar que als dos instituts de les 

comarques gironines l’horari setmanal dels educadors és de 11 i 15 hores 

respectivament, cosa que limita d’allò més la seva tasca com ells mateixos, i els 

docents entrevistats, han reconegut. A més, la seva presència s’ha anat reduint 
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al llarg del temps, en aquest sentit, anant de més a menys. Fins i tot en els altres 

tres casos, en que els TIS treballen a jornada completa, 37,5 hores, reconeixen 

que per assumir un encàrrec més ampli caldria incrementar els recursos 

humans amb algun altre professional de l’àmbit socioeducatiu. 

 

En relació al marc legal, a banda d’una més gran concreció, apareix sovint la 

demanda d’una modificació de la categoria professional que pugui normalitzar 

moltes de les funcions que els educadors i TIS poden desenvolupar (i que, de 

fet, desenvolupen en ocasions de forma irregular, com hem vist) i els permeti 

equiparar la seva figura a la del docent en aquest sentit. Això tindria algunes 

implicacions directes a nivell organitzatiu, com per exemple el fet de tenir veu i 

vot als òrgans del centre en que participin, d’assumir algun càrrec, o d’accedir  

al lloc d’adjunt a direcció. D’altra banda i, relacionat amb la possibilitat 

d’engegar actuacions, tot plegat possibilitaria que aquests professionals 

poguessin planificar i impartir de forma autònoma continguts relacionats amb 

les seves competències, treballant a nivell grupal amb els alumnes. 

 

En alguns casos, docents i educadors veuen com a possibilitat interessant 

(salvant la manca de recursos) la creació d’un òrgan o comissió dins els instituts 

orientat exclusivament al treball socioeducatiu i que comptés amb més d’un 

professional d’aquest àmbit. Això significaria poder diversificar les actuacions i, 

de pas, reforçar la figura professional davant la resta d’agents de la comunitat 

educativa.  

 

Una part significativa dels docents mostren una visió de la figura de l’educador 

centrada en funcions de mediació entre escola, família i entorn, amb un perfil 

molt relacionat amb l’acció comunitària. Aquesta perspectiva el situa com un 

professional amb capacitat per intervenir tant a dintre com a fora de l’escola i 

desenvolupar un treball que no solament facilitarà i donarà contingut a aquesta 
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perspectiva més holística, sinó que fomentarà la implicació i relació entre entorn 

i escola (Castillo, Galán, Pellissa, 2012: 16). 

 

En definitiva, sovint es considera que les potencialitats de l’educador a l’escola 

passen per situar aquesta figura en un nivell professional equiparable a la del 

docent, tant des del marc legal com en la integració de facto en els òrgans, 

equips i dinàmiques dels centres. A partir d’aquí, es poden donar les 

circumstàncies per superar el caràcter de complementarietat (Galán i Castillo, 

2008: 127) de les funcions de l’educador en relació al conjunt de l’activitat 

educativa als instituts. 

 

 

6.6. Per finalitzar. 

 

Després de repassar els cinc aspectes treballats, hem comprovat que la 

construcció professional de l’educador social a l’escola està subjecta a múltiples 

factors i que les percepcions dels professionals sobre aquest tema demostren 

incertesa, però també voluntat de continuar obrint camí. En aquest sentit, 

“creemos que los esfuerzos que hoy en día se están dedicando a teorizar sobre 

cuales deben ser las funciones del educador/a social tienen poco sentido si 

previamente no abordan en profundidad la cuestión de la identidad (cómo se 

construye, cuáles son los modelos de referencia y cuáles son las 

contradicciones).” (Vilar, 2011: 370).  

 

En tot cas, el moment actual de la construcció professional de l’educador social 

a l’escola, més que un moment d’ascens i reforç del reconeixement, sembla 

viure (o sobreviure) en una etapa d’estancament, si més no. Hem comprovat 

que factors com les condicions sociopolítiques i econòmiques poden detenir o 
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invertir assoliments i conquestes i, d’altra banda, que les tensions i conflictes de 

naturalesa diversa fan d’aquest procés de construcció professional quelcom 

incert i insegur, sobre tot tenint en compte el seu caràcter dialèctic (Sáez, 2005: 

135). 

 

Són diversos els indicadors que indueixen a pensar que ens trobem en un 

moment de escassos avenços en la professionalització de l’educador social a 

l’escola, mostrant que la construcció professional esdevé, en alguns aspectes, 

quelcom més semblant a una deconstrucció. Els propis professionals es mostren 

escèptics en relació a la desitjable consolidació de l’educació social en aquest 

àmbit, si més no a curt i mig termini, atès que no s’observa un suport decidit 

per part dels diferents actors que conformen la comunitat educativa.  

 

Aquest suport passa per atribuir a l’educador més protagonisme dins l’acció 

educativa als centres però també per cercar una integració formal i real de 

l’educació social i l’activitat docent, a partir de la qual aparegui un nou 

concepte d’escola i, fins i tot, d’educació. Es tracta de fer de l’escola quelcom 

valorat, estimat i considerat útil, sobre tot pels alumnes, però també pels 

professionals, famílies, i l’entorn social en general, per tal que no deixi de ser un 

espai privilegiat d’intercanvi, socialització, aprenentatge i construcció 

compartida de coneixement perfectament integrat amb la realitat social que 

l’envolta. 
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8. ANNEXOS 

 

8.1. Annex 1. 

 

Guia de l’entrevista per als educadors socials i TIS. 

 

Presentació. 

Biografia. 

 Formació acadèmica. 

 Trajectòria laboral. 

 Circumstàncies de l’arribada a l’àmbit de l’educació formal. 

Integració en l’organització escolar. 

 Relacions amb els diferents òrgans de l’escola: formals i informals.  

 Percepcions de l’educador relatives a la rellevància de la seva figura dins 

l’organització escolar. 

El treball amb l’equip docent. 

 La comunicació amb els tutors i els docents en general. 

 La participació en coordinacions i reunions. 

 Altres col·laboracions. 

Percepcions sobre el reconeixement de les funcions i actuacions de 

l’educad@r. 

 Valoració que en fa l’equip docent. 

 Valoracions dels pares. 

 Valoracions dels alumnes. 

Potencialitats del rol de l’educador en relació als diferents àmbits 

d’intervenció. 
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 Possibilitat d’assumir noves funcions. 

 Tipologia de les actuacions que es poden dissenyar. 

 Àmbits en que pot augmentar la presència de l’educad@r. 
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8.2. Annex 2. 

 

Guia de l’entrevista per als membres dels equips docents. 

 

1. Breu presentació: formació acadèmica, trajectòria professional i càrrecs i 

funcions actuals. 

 

2. Necessitats pròpies que presenta o percep l’equip docent (de caire 

formatiu, competencial, operatiu,...) a l’hora d’haver de fer front a 

qüestions de l’àmbit social o socioeducatiu.  

 

3. Durant els cursos en que heu comptat amb la figura de l’educador, hi ha 

hagut una evolució, transformació o canvi en els encàrrecs que el centre 

li ha encomanat? Quins i perquè? 

 

4. Quines estratègies i competències pròpies de la seva especificitat aporta 

l’educador?  

 

5. Aspectes de la tasca de l’educador que es valoren positivament. Per què? 

 

6. Potencialitats de la figura de l’educadora al vostre centre: 

 Aspectes a millorar o reforçar. 

 Nous possibles àmbits d’intervenció. 

 Altres funcions que pot assumir. 
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8.3. Annex 3. 

 

INSTITUT BARRI BESÒS (Barcelona) 

 

8.3.1. OBSERVACIÓ PARTICIPANT  

 

Dilluns dia 23 de març. De 11h. a 12 h. 

 

Demano per la Inés a Secretaria i la dóna que m’atén se’n va a buscar-la. Són les 

11 h. tocades. M’espero al vestíbul i al cap d’uns minuts apareix, em saluda i 

ens presentem. Em comenta que porta un matí molt atrafegat. Justament ara, ve 

de parlar amb un grup de noies, alumnes de l’institut, que l’han abordat per 

explicar-li, entre plors, un conflicte que mantenen entre elles. Ara ha d’anar al 

seu despatx un moment, així que m’ofereix la possibilitat que l’esperi al bar de 

l’institut que és allà mateix, a un extrem del vestíbul. Així ho faig. I m’estic allà 

fins que hi arriba, amb una poma a la mà, que comença a mossegar en aquell 

moment. Seiem en una taula i prenem cafè plegats. Diu que també està pendent 

de localitzar al David, un alumne d’integració social en pràctiques del qual és 

tutora, i amb el qual vol parlar. Durant l’estona que passem al bar li explico a 

grans trets el motiu i el tema de la meva recerca. També parlem del barri on es 

troba l’institut, atès que tots dos hi hem passat la infància, tot i que no ens 

coneixíem. Als seus 43 anys, que com ella mateixa reconeix, no aparenta, el seu 

aspecte físic i estètic la podrien fer passar per una de les alumnes de batxillerat.  

Parlem una mica de la seva feina. Aquí, al centre ella s’adscriu al departament 

de psicopedagogia on té el seu despatx. Reconeix que no manté gaires contactes 

amb TIS d’altres escoles, només alguna trobada que s’organitza des d’algun 
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sindicat, molt de tant en tant, i en que no arriba a construir vincles sòlids amb 

companys o companyes de feina. En certa manera, viu un cert aïllament 

professional, d’una banda per aquesta manca d’organització o estructura 

corporativa i de l’altra pel fet de ser la única professional del seu àmbit i 

especialitat en el centre. 

Va mirant el telèfon mòbil sovint i es disculpa per aquest fet. No ho sol fer quan 

atén una visita, però avui té un dia molt atapeït i, a més, la seva mare es troba 

malalta i està pendent d’ella. Finalment rep la trucada de la mare i xerra una 

estona amb ella. 

Deixem el bar i anem a la sala de professors. Hem decidit que acordarem data i 

hora per la nostra entrevista aquesta mateixa setmana. Li he comentat que 

també vull entrevistar alguna persona de l’equip docent que, en aquest cas serà 

la coordinadora pedagògica, la Conxita, amb la que manté coordinacions 

regulars. L’entrevista amb la Conxita serà desprès de Setmana Santa, atès que 

ara mateix, els professors estan molt ocupats amb avaluacions i activitats 

pròpies del final de trimestre. 

A la sala de professors hi ha el David, l’alumne en pràctiques. Apareix un 

alumne que ha de formalitzar per internet la sol·licitud per fer les proves 

d’accés a un CFGS d’hostaleria. És l’últim dia per fer-ho i el noi va una mica 

atabalat. Entre el David i la Inés li ajuden i ho poden enllestir, tot i que, degut a 

l’imminent tancament del termini per fer-ho, el noi no pot triar el centre que li 

agradaria i ha de conformar-se amb el que té places lliures, en aquest cas a 

Badalona. 

Finalment apareix la Conxita. La Inés ens presenta i li comenta el motiu de la 

meva presència. Per la meva banda li explico el que vull fer. Ella es mostra 

col·laborativa i ens emplacem per després de Setmana Santa. Amb la Inès, 

acordem fer la entrevista el proper dijous dia 26 a les 11h. És l’hora en que sol 

atendre visites o alumnes que requereixen la seva atenció de manera individual. 

Ens acomiadem fins llavors.  
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Dijous dia 26 de març. De 11 h. a 12:30 h. 

 

Arribo uns minuts abans de les 11 h. Els alumnes estan a l’hora del pati i hi ha 

molt de moviment. Demano a la dona de secretaria per la Inés i se’n va a 

buscar-la. Al cap d’una estona torna i em diu que no la troba per què 

segurament està esmorzant, així que m’espero allà mateix, al vestíbul. Passa per 

allà la Conxita, la coordinadora pedagògica, i en saludem. Li explico que tinc 

cita amb la Inès a les 11 h. Troba molt estrany que no hi sigui, per què, diu, és 

summament puntual i respectuosa amb els horaris. La Conxita em comenta que 

no li agrada que em faci la idea de que en aquest institut són gent informal. 

Riem tots dos pel comentari i se’n va. 

Després apareix el cap d’estudis. Ens saludem i li demano per la Inés. Se’n va a 

buscar-la i, després de voltar una estona, em diu que no la troba i li envia un 

missatge per telèfon. Mentre tant xerrem una mica i li explico el motiu de la 

meva visita i l’objecte del treball que faig. La Inés respon al missatge dient que 

arribarà en cinc minuts. Així és, i de seguida apareix amb el David, l’alumne en 

pràctiques. Venen del carrer perquè havien anat a esmorzar a fora i, de pas, fer 

alguna gestió. 

Ens saludem. La Inés es disculpa i de seguida comença a pensar en algun lloc 

per fer l’entrevista. Hi ha una aula buida, però no li agrada estar allà per què és 

l’aula dels  “castigats”. Finalment anem a una terrassa coberta i a l’aire lliure 

que hi ha al costat del bar, però sense sortir del centre. Em demana si pot 

assistir el David a l’entrevista, cosa a la que no poso cap inconvenient. Allà 

comencem l’entrevista, en un ambient força distès en que, fins i tot, el David 

demana permís per fer alguna intervenció. 

Quan acabem l’entrevista el David marxa de seguida. La Inés i jo passem per la 

sala de professors on és la Conxita, de la qual m’acomiado fins després de 

Setmana Santa. Tornaré per entrevistar-la també, però serà la Inés, per 
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delegació, l’encarregada de fer de mediadora i acordar amb mi la data i hora 

d’aquesta entrevista, així que ens comunicarem després del període de vacances 

per aquest motiu. Intercanviem els nostres números de telèfon, li agraeixo la 

seva col·laboració i ens acomiadem.  

 

 

8.3.2. ENTREVISTA: Inés Álvarez Ramos. (TIS) 

 

Dia 26 de març de 2015. De 11:30 a 12:30 h. 

 

Formació acadèmica. 

 

Vaig fer el BUP i COU i vaig deixar els estudis, dedicant-me a fer petites 

feinetes fins que als 30 anys decideixo tronar a formar-me i faig dos CFGS: 

Intergració Social i Interpretació de la Llengua de Signes. Prèviament havia fet 

alguns cursos, de caire no formal, d’animació sociocultural, temps de lleure,... 

que és en el que m’he mogut jo en el món educatiu, formal i no formal. 

 

Trajectòria laboral. 

 

Mentre estudio Integració Social treballo com a vetlladora o auxiliar d’educació 

especial en escoles de primària durant molt de temps, després faig 

coordinacions de menjadors, d’extraescolars, treballo en un centre de menors a 

la Fontsanta Fatjó,... i al 2006 ho deixo tot i me’n vaig a Méxic a treballar, però 

per qüestions polítiques i de seguretat no puc encetar aquesta feina, així que 

torno a Barcelona. Entro a treballar dins el Pla d’Entorn d’aquí, del barri del 

Besòs, a l’aula de nouvinguts, ensenyant català a nens immigrants que acabaven 

d’arribar al barri, i al mateix temps treballo en atenció telefònica al 010. Després 
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vaig entrar a treballar com a animadora sociocultural a un centre cultural, en 

temes d’immigració, formació de joves,... i programació cultural, sobre tot. 

Estant treballant allà, com que estava a la borsa de treball municipal i de la 

Generalitat, com a Integradora Social, des del 2005, em criden a l’agost del 2010 

per dir-me que hi ha una vacant per un any aquí, al Institut Besòs, que és 

precisament on jo vaig estudiar. Des de llavors, ja porto aquí 5 anys. 

 

A quin departament t’integres i com et relaciones amb els altres 

departaments? 

 

Els meus caps són 3 persones de l’equip directiu: el director, que és qui avalua 

la meva tasca, la coordinadora pedagògica que és qui m’assigna les meves 

funcions, i el cap d’estudis que és qui marca els meus horaris. Jo m’integro dins 

el departament de psicopedagogia, al que moltes vegades anomenem 

departament de diversitat. Quan jo vaig arribar encara no hi havia 

psicopedagoga, sinó que hi havia una psicòloga clínica que era tutora d’un grup 

però que feia les funcions de psicopedagoga . Fa dos anys es va jubilar i entra la 

figura de la psicopedagoga que, em sembla que aquest any passa a anomenar-se 

orientadora curricular. En aquest departament d’orientació, a banda de la 

psicopedagoga hi ha dos vetlladors i jo mateixa. Entre els membres d’aquest 

departament no hi ha cap mecanisme de coordinació, ens coordinem de manera 

informal, no hi ha planificades reunions ni res d’això. Jo ho atribueixo al fet que 

els vetlladors no estan contractats directament pel centre o l’administració, no 

són personal laboral, sinó que treballen per una empresa de serveis. Llavors, 

com que cobren per hora treballada, m’imagino que és per aquest motiu que no 

hi ha un espai de coordinació, per què, per desgràcia les empreses, en aquest 

aspecte, el que volen és pagar el mínim,... 

Amb la coordinadora pedagògica i la psicopedagoga si que tinc un espai de 

coordinació els divendres a les 11 h. però si ens hem de veure abans, ho fem i 
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busquem qualsevol espai. Amb el Lito i la Palmira, que són els vetlladors, ens 

coordinem de manera molt informal, pels passadissos, si estic fent una guàrdia i 

els veig pel pati m’apropo, parlem,... i si no, per whatsapp,... 

 

I amb la resta de departaments i equip docent? 

 

Els dimecres és el dia de reunions, generalment. Hi ha les comissions socials, 

amb els diferents serveis socials de la zona, que són cada 5, 6 o 7 setmanes. 

Tenim els del Besòs i Poble nou i, de manera esporàdica, Sant Adrià, La 

Verneda, Vila Olímpica,zones de les quals també tenim algun alumne. Després 

hi ha la CAD, que també es reuneix els dimecres tot i que no regularment, però 

sí cada 2 o 3 setmanes. En aquesta comissió estem tota la gent del departament 

de psicopedagogia i tots els professors que treballen amb els grups de 

diversitat, els grups “C”.  

A les reunions del claustre també hi vaig, a algun consell escolar també he 

hagut de participar, sobre tot quan es tracten temes de beques. Si, per exemple, 

ens arriben 4000 € del consorci, que són per a repartir entre nens que no han 

pogut fer front a les despeses de material, dintre del consell escolar es forma el 

que diem, una comissió social. Allà el que fem és avaluar casos de nens que 

sabem que estan rebent ajuts de serveis socials, o que no reben però haurien de 

rebre,... llavors entre la gent que formem aquesta comissió decidim a quins nens 

els hi donem l’ajut. 

Amb la Conxita, la coordinadora pedagògica ens reunim abans de començar el 

curs, amb gent de l’equip docent del CEIP Joaquim Ruyra, que està aquí al 

costat, i del qual provenen molts dels alumnes que tenim aquí. En aquesta 

reunió, ens traspassen informació sobre aquests alumnes per tal que puguem 

donar continuïtat el seu seguiment amb les dades que ens aporten. La Conxita 

s’encarrega de recopilar tot el referent als aspectes docents i jo dels temes que 

tenen a veure amb problemàtiques socials o familiars com, per exemple, 
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problemes econòmics i necessitat de beques o d’algun altre tipus de suport. Tot 

això ho contrasto també amb la informació que rebo dels serveis socials en les 

coordinacions periòdiques. 

  

Llavors en totes aquestes comissions es requereix la teva presència i les dades 

que aportes? 

 

Si. Després tinc reunions puntuals amb els tutors, bé per què les demano jo o bé 

per què les demanen ells. Hi ha tutors amb els que és fàcil entrar i hi ha tutors 

amb els que costa una mica més. I tutors amb els que no hi ha cap mena de 

relació. 

 

Llavors no hi ha protocols o programacions per a les reunions amb els tutors? 

 

Si n’hi ha no m’he molestat en saber-ho, la veritat, per què sóc molt,... de fer les 

coses molt a la babalà (somriu) i no hi ha un protocol,... de fet, jo m’hi fico en 

problemes moltes vegades per què tiro pel dret. A vegades no li dic a un 

professor, “mira, que aquest alumne teu té un problema”. Fins que el problema 

no l’he entomat i no l’he vist una solució no vaig al tutor. Llavors li dic, “mira, 

ha passat això i he fet això i això i això,... fes un seguiment”. Que moltes 

vegades hauria de dir al tutor, “mira,...”. Però com que moltes vegades actuo 

des de la urgència, sovint m’oblido del tutor. També depèn de si hi ha afinitat o 

no. Si és un tutor amb el que hi ha molta afinitat me és molt més fàcil dir-li 

“hey, escolta, m’ha passat això amb un alumne teu i he hagut de fer això, això i 

això”, que un tutor amb el que no tinc cap mena de relació o que la relació és, 

fins i tot, molt tibant. Amb els tutors que tinc bon rotllo o que simplement hi ha 

una bona relació m’és molt més fàcil dir-los-hi quelcom, o que vinguin ells a 

dir-me “escolta, per què no li dones un cop d’ull a aquest nen, que em sembla 
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que està passant alguna cosa”. Amb la gent amb la que no hi ha cap mena de 

feeling, per com sóc jo, moltes vegades no em ve ni de gust dir-li les coses. 

La comunicació amb professors i tutors és, en general, superbona, però hi ha 2 o 

3 persones amb les que no hi ha bon feeling i és bastant impossible treballar en 

equip, realment per què no volen fer equip amb mi. A mi si m’ho ordenen ho 

haig de fer, però és clar, com que “jo sóc ordenable”... a un profe no li pots 

ordenar. 

 

D’una forma implícita, s’estableixen jerarquies?  

 

Si, però la sort és que molta gent em veu com un igual, no tothom em veu en un 

lloc d’inferioritat. Ara, com que hi ha una mica de tibantor dins de la comunitat 

educativa... 

Les retallades han afectat en que la gent tingui ganes de treballar bé, per què hi 

ha molta gent que ho fa per vocació i altres que ho fan per què no els hi ha 

quedat una altra. No han trobat feina d’allò seu i estan en la docència per què 

era el més fàcil. Això és una opinió completament personal meva, no és que 

sigui cert (somriu), però és el que jo penso: molta gent està aquí per què no ha 

trobat feina en un altre lloc, per què jo veig gent que no,... que el tema de,... 

 

Llavors, veus professionals que no estan motivats? 

 

A mi la meva feina m’encanta, però aquest any he perdut la motivació. Ja des 

del curs passat per una petita cosa que va succeir amb una persona de l’institut, 

que em va posar pals a les rodes i aquest any estic bastant “passota” , ho 

reconec. 

 

Però el fet que tinguis problemes amb una persona pot afectar a la feina amb 

tota la resta de l’equip? 
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En principi tinc el suport de la resta de l’equip. El que passa és que he perdut la 

motivació. Però també t’he de dir que jo amb els nanos crec que faig les coses el 

millor que sé i que puc, però si que és cert que jo abans venia amb moltes ganes 

a la feina i ara, bé, si arribo, bé i si no,... 

 

El fet que siguis la única persona que hi ha del teu àmbit al centre et provoca 

cert sentiment de soledat? 

 

Com ja et vaig explicar, no fem reunions entre els TIS dels diferents centres per 

intercanviar experiències, però aquell estiu que ens van fer fora a tots, ens 

varem trobar un parell de vegades i jo tenia companyes que, és veritat, les 

tenien fent de tot menys de TIS, que les tenen fent fotocòpies,... que jo igual 

també faig una fotocòpia, però la meva funció no és fer fotocòpies, ni penjar 

cartells, ni retallar,... jo sé que hi ha gent que no està valorada. Està imposada 

allà la figura del TIS pel motiu que sigui, i no sé si per què l’equip directiu no 

creu en la figura del TIS, o no vol que s’hi posi en la seva feina, o jo que sé,... per 

què jo no m’hi poso en la feina de ningú. Però hi ha gent que no esta podent fer 

de TIS malgrat que el seu institut necessiti un TIS. 

 

Pot ser que alguns docents  no creguin en la figura del TIS? 

 

Aquí , la sort és que l’equip directiu creu en la figura del TIS i creu molt en el 

que,... de fet moltes vegades jo m’hi trobo que em diuen, “tu què opines d’això, 

tu què hi penses, tu què faries”. Clar, en aquest aspecte jo em sento molt 

valorada, i professors que em diuen “tia, que faig?”, i jo els hi dic “fes això”, i 

potser estic ficant la pota fins al genoll, però em creuen i fan el que els hi 

aconsello, creuen en la meva paraula, sense parar a pensar si m’estic equivocant 

o no.  
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Tot i així de vegades pot semblar que incomoda que el TIS posi en rellevància 

problemes que s’han de tractar d’alguna manera 

 

En quant als pares, tens contacte amb ells? 

 

Si, però no tinc espais establerts per a aquest tema. Tot va segons les necessitats. 

Molta de la feina en aquest àmbit la fa la psicopedagoga del centre, la 

orientadora, però si jo, per exemple, he de citar una família per explicar-li certs 

problemes, ho faig. Sobre tot pel tema d’absentisme jo sóc la que truca a la 

família i els hi dic, “escolta’m, hem de tenir una reunió per què m’has d’explicar 

per què el teu fill o la teva filla no està venint a l’escola”. Llavors sí que hi ha 

una reunió amb la família. El primer contacte sempre és telefònic. Si no hi ha un 

contacte telefònic, per què no els trobo, els hi envio una carta certificada a casa 

amb “acuso de recibo”, i llavors si no hi ha un enteniment i no venen a reunir-se 

amb nosaltres, engeguem el protocol d’absentisme. Llavors, sí o sí, en algun 

moment ha d’haver una reunió amb la família. També hi ha reunions si la 

família t’ho demana... és que, clar, sóc veïna del barri. Ara no visc aquí, però he 

crescut aquí. Moltes famílies em coneixen, saben que sóc del barri, són molt 

properes, i com que saben que sóc la persona que ajuda a solucionar els 

problemes, moltes vegades venen i em diuen, per exemple, “eh, que no podré 

pagar els llibres, a veure que podem fer” o “no tinc res per donar d’esmorzar al 

meu fill” o “mira, al meu fill, penso que li estan fent bullyng, què podem fer?” . 

Com que em coneixen, venen...  Sobre tot la gent que més em coneix, que sap 

que els ajudaré. 

 

I ho fan de manera informal, sense concertar entrevistes? 

 

Si, em busquen pels passadissos (somriu) o pel carrer. Com que saben a on 

viuen els meus pares, m’esperen a prop. 
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I els alumnes, quina visió tenen de la teva feina? 

 

A mi, motes vegades em venen a buscar per què pensen que sóc la psicòloga, 

però si que saben que sóc la persona que ajuda a solucionar els problemes. 

Llavors quan tenen un problema venen a mi. Molts, no tots.  

 

Però saben que soluciones problemes que no són de l’àmbit docent, no? 

 

Algunes qüestions relacionades amb la docència, també. Per exemple: “podries 

ajudar-me a parlar amb el profe de mates per veure com ho faig per recuperar 

aquesta assignatura i...”. Això també t’ho pregunten. Per fer una mica de 

mediació. I apart d’això, doncs, problemes personals, conflictes entre alumnes,... 

No vull dir que els 400 alumnes vinguin a parlar amb mi, però en algun 

moment o altre han vingut a parlar amb mi. Fins i tot els de batxillerat. 

 

En general et veuen com una persona de confiança? 

 

Si. 

 

A banda dels àmbits d’absentisme, mediació, conflictes,... intervens en altres 

àmbits, com per exemple les tutories? 

 

Si, col·laboro en la tutoria de 1er. C. Primer vaig estar en la de 2on. C. De fet 

estic amb una tutora des de fa cinc cursos, i estic en el curs en que ella estigui. 

També faig reforç a l’aula amb diferents profes. A anglès, l’aula de lectura i a 

tallers.  

 

I en què consisteix aquest reforç? 
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Els nens et veuen com un profe més, per què et demanen dubtes igual que si 

fossis un profe, però estic, bàsicament, per ajudar a que els nens puguin estar 

aguantant a l’aula, treballin, no es barallin,... (se sent molt xivarri per la 

finestra en una de les aules i la Inès diu: “això es 2on. C.”)  

És un institut am 400 alumnes i 3 línies, però quan jo estudiava érem 600 i hi 

havia menys espai. 

 

Però d’això fa uns 25 anys. 

 

Sí, jo vaig sortir d’aquí el 1992, perquè vaig suspendre exàmens i vaig haver de 

fer recuperació. 

 

Quines possibilitats veus d’aportar, com a TIS, més coses, fer altres funcions 

o intervenir en altres àmbits? 

 

Es poden fer moltes coses a partir de que confiïn en la teva feina i et deixin fer. 

Jo aquest any podria fer més coses per què tinc més hores, diguem-ne d’atenció 

a l’alumnat. 

 

Quines propostes noves introduiries? 

 

Amb els grups C continuaria amb l’hort, faria moltes més coses a l’hort. De 

manera transversal treballar totes les assignatures amb l’hort i continuar amb el 

taller. Però en el taller poder fer també el que a mi m’agrada, que són les titelles. 

 

I a nivell organitzatiu de l’escola? 

 



 

 

Annexos 

 

156 

Les reunions no les deixaria de fer mai. Sempre faria reunions. Buscaria 

mecanismes de comunicació efectius entre l’equip docent. Buscaria maneres de 

poder arribar a consensos, per què en aquest institut el que falta és que la gent 

parla molt. Hi ha molta gent que parlem des del nostre melic, mirant la nostra 

individualitat. No mirem el col·lectiu i no mirem els interessos dels nostres 

alumnes. Estem mirant només spels nostres interessos. I jo m’hi incloc. Jo, 

aquest any, com que estic que em rellisca tot bastant, és del “palo”: “bueno, yo 

vengo aquí y cumplo con mi expediente”. Ara el més voluntari que estic fent és 

això dels dilluns de quedar-me a dinar i aprendre anglès amb un grup de 

nanos. I és l’únic que m’ha encès l’espurna de l’interès. Però jo abans tenia més 

ganes de fer coses que no pas aquest any. I és per això, per què jo veig que estan 

mancant coses en aquest institut. Manca confiança... tot és una opinió personal, 

que potser li preguntes a un altre i et diu que tot és de color de rosa. Però jo veig 

que manca confiança entre l’equip docent, confiança de que tothom està fent bé 

la seva feina. Manquen ganes de comunicació, per què no ens estem comunicant 

els uns amb els altres. Allò que parlaves tu abans de que si hagués un protocol 

t’hauries de reunir, sí o sí, en aquest dia per què toca. Doncs tot això no està 

existint, no s’està donant ara i es perden informacions. Com que treballem molt 

des de la immediatesa, des de l’apagafocs, moltes vegades, el que dèiem abans: 

el tutor o el responsable d’un grup no se’n entera d’una cosa que ha passat. No 

hi ha mecanismes d’informació que funcionin de manera efectiva i que tothom 

estiguem assabentats de tot. 

 

Et coordines amb serveis de fora de l’institut? 

 

Si. Amb l’EAP i amb els recursos pedagògics de la zona del districte de Sant 

Martí. Si m’haig de coordinar amb un hospital, ho faig també, amb l’infermer de 

proximitat, el “salut i escola” també. Tenim els telèfons i si tinc una urgència el 

puc trucar i dir-li, “escolta, passa això, què podem fer?”  
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I amb entitats socioculturals de l’entorn, per tal que aportin coses a l’institut? 

 

No. No ho estic fent per què com que el meu horari és tan quadriculat, que no 

és flexible...Jo tinc que estar aquí a les 8 del matí i tinc que marxar a les 2:30 de 

la tarda. Si fos més flexible com, per exemple, entrar més tard per fer més hores 

a la tarda quan convingui, per contactar amb alguna entitat... Jo el que no puc 

fer és treballar les hores del meu temps lliure. 

 

Però veus possibilitats de col·laborar amb altres entitats? 

 

Es podria, si. Per exemple, quan hem tingut un problema hem participat a la 

taula de salut del barri, que organitza el Pla Comunitari, que en aquest barri és 

molt potent,... però clar, com que és fora del meu horari, tampoc m’hi puc 

dedicar. O sigui, fora del meu horari o dins del meu horari però que m’agafa 

que justament aquell dia a aquella hora tinc una classe i no puc anar. He estat 

anant esporàdicament a certes reunions, per què el que m’interessava era que hi 

hagués gent que lluités per treballar certs temes que estaven succeint, i s’està 

fent. Però he anat esporàdicament. Jo no m’hi puc incorporar a una taula de 

salut o a una altra taula de manera permanent perquè no quadra amb el meu 

horari. 

No puc deixar de venir a l’institut per fer allò altre. Si la meva realitat personal 

fos d’una altra manera no dic que no ho faria, però en aquest moment la meva 

realitat... tots tenim càrregues familiars i la meva realitat no em permet dedicar-

li totes les hores que a mi m’agradaria per poder fer coses ales tardes, per què ja 

ales tinc ocupades amb altres històries. 

Hi ha molta programació extraescolar les tardes. Hi ha programes relacionats 

amb les arts escèniques, el teatre, activitats esportives,... A més el centre es 

coordina amb el “Punt JIP”, el punt d’informació juvenil, des de on s’organitzen 
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també moltes activitats en que els nois i noies poden  participar fora del centre. 

Jo no sempre puc participar en l’organització i seguiment d’aquesta mena de 

programacions perquè només vinc dues tardes a la setmana. Puntualment, puc 

venir fora del meu horari per aportar alguna cosa o donar suport en alguna 

activitat concreta, però no ho puc fer de forma sistemàtica perquè està fora del 

meu horari, que està marcat i és prou rígid, de forma que no em permet 

implicar-me en tot el que s’organitza en aquest aspecte. 

  

 

Tu estàs contractada per la Generalitat i destinada a aquest institut?  

 

Si.  

 

Et podrien ampliar l’horari al contracte? 

 

No. El meu contracte és de 37,5 hores i no és ampliable. Jo treballo els matins i 

dues tardes a la setmana. Siguem realistes. Si jo estic aquí des de les 8 del matí i 

hi ha una reunió d’una entitat del barri a les 10 de la nit, el que no faré es 

venir... sí, puc venir una vegada, però el que no faré és venir a totes aquestes 

reunions cada setmana. 

Si m’haig de coordinar amb ells, ho faig, per què no és la primera vegada que 

han vingut aquí, es prenen la molèstia de venir fins aquí a fer les reunions dins 

del meu horari.  

 

Tu creus que hi ha feina com per potenciar més la figura del TIS, incorporant 

més gent o creant un departament, per exemple? 

 

Jo crec que el departament de psicopedagogia ja és el departament en que hem 

d’estar els TIS. El que passa és que sí que és cert que potser la feina feta entre 3 
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o 4 persones estaria més ben feta, evidentment. Com a mínim dues persones per 

combinar i repartir la feina, poder sortir a visitar altres entitats,... O que un TIS 

es centrés en cicle inicial i l’altre en segon cicle, o... 

 

Seria factible, doncs? 

 

Factible, no. Necessari, si. Però això depèn d’altres coses com els recursos 

econòmics, per exemple,... 

 

8.3.3. ENTREVISTA: Conxita Jiménez (Coordinadora pedagògica 

de l’INS BESÒS) 

 

Dijous dia 16 d’abril de 2015. De 13:40 a 14:10. 

 

Quines necessitats teniu al centre de caire socioeducatiu o relacionades amb 

la diversitat? 

 

A nosaltres el que ens ha de preocupar, doncs, com diu el departament 

d’ensenyament, són els dos grans objectius bàsics que són millorar els resultats 

acadèmics i millorar la estada dels alumnes a l’institut i la seva formació. Fer-los 

més conscients de la seva formació, per tal que no hi hagi trencament d’etapes, 

no?. O sigui, que no hi hagi abandonament escolar. Per tant, els temes que ens 

han d’ocupar són, bàsicament, l’assistència dels alumnes al centre, la assistència 

de... la situació dels alumnes al centre en disposició “de”.Vull dir que tinguin 

les necessitats cobertes, bàsiques, i altres necessitats per poder ficar tota la seva 

atenció a l’aprenentatge, i després l’acompanyament escolar en el  dia a dia pel 

que fa a la seva personalitat, als seus interessos, i pel que fa a la formació i la 

situació externa de valoracions, els traspàs de valors als alumnes. Jo crec que 
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aquí, en tots els aspectes aquests és bàsic la figura del o de la TIS. Per això 

nosaltres l’hem sol·licitada pel centre. Nosaltres demanem una TIS perquè 

necessitem... veiem que hi ha un tema totalment de socialització dels alumnes, 

de relacions socials entre els alumnes, d’aspectes de relacions amb les famílies, 

d’aspectes de necessitats dels alumnes, bàsiques, bàsiques, com és, doncs això, 

l’alimentació que tenen, les hores de son, coses molt bàsiques que potser el 

profe de mates, el profe de català, el profe de... no és molt conscient de tot això. 

Però aquesta figura i aquesta necessitat de que els alumnes estiguin com cal és 

bàsica per tots. I en canvi, tenir una persona que aquí pugui atendre tots 

aquests casos és absolutament necessari.  

 

Treballeu aquests aspectes també amb altres agents de l’entorn escolar? 

 

Nosaltres no entenem l’institut sense la funció de la TIS, de la psicopedagoga, 

de l’orientació de l’EAP, tot el recurs del “pla jove” d’orientació als alumnes,... 

és que hi ha una sèrie d’elements que són externs a l’institut però que nosaltres 

poc a poc els anem introduint o incloent en la nostra història. Per exemple, el 

“pla jove”. Molt bé. Quan ens trobem? Al principi de curs per organitzar un 

calendari, però ara aquest tercer trimestre el “pla jove” ens és bàsic, d’acord?. 

Barcelona Activa, igual. Tot el tema de l’orientació dels alumnes... però és que, a 

veure, la relació amb el districte, el tema de l’absentisme, les relacions amb els 

serveis socials i les comissions socials de seguiment dels alumnes... O sigui... el 

centre no es pot entendre com un lloc tancat, ja no. Ja no té sentit, i més quan els 

nens, vull dir... tot el tema del temps lliure dels nanos, les activitats de tarda,... 

Tot això són recursos als quals l’institut no pot... o sigui, aborda amb un 

projecte comú entre tots, i cadascú va posant, bueno, doncs el seu granet de 

sorra per aconseguir els objectius, que són compartits, perquè són fàcils aquests 

objectius: l’interès del nano, que el nano estigui ben relacionat, la relació amb la 
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família, etc. Jo, en la relació amb la família crec moltíssim, eh? Significa molt, 

molt,  molt,... 

 

Pel que dius, en l’acció socioeducativa s’implica molta gent a banda de la 

TIS? 

 

A veure, per exemple... La funció de la coordinació pedagògica: la coordinació 

pedagògica pot tocar 50 tecles, pot tocar 30, pot tocar 20, pot tocar 10... per mi, 

per exemple, si no fos la Inés, jo hauria de fer una feina bàsica. Es que no entenc 

la meva feina si els nanos no venen a l’institut, val? Quin sentit té? Jo coordinaré 

el què? Uns aprenentatges d’uns alumnes que no són reals? Amb això no dic 

que faltin tant els nanos, no? Però només que faltin 5, no estem atenent aquest 

procés d’aprenentatge d’aquests 5. Per tant, a mi em va molt bé la funció de la 

TIS... de dir: “a veure, Inés”... I nosaltres, regularment, ens coordinem, ens 

reunim i coordinem les nostres actuacions. A veure: està venint? Quan ve? 

Quan no ve? Jo, a les 8 molts dies tinc classe, però jo necessito saber,... o, bueno, 

jo com a part de l’equip directiu... doncs, qui ha vingut? Qui no ha vingut? 

Quant temps fa que no ve? Tot aquest seguiment, clar, si no fos la Inés 

l’hauríem de fer nosaltres des d’un principi, però si hi és la Inés, doncs, ella ho 

té... Intervé molta gent. Cadascú ha de tenir clara la seva parcel·la, molt, perquè 

si no també es pot donar la situació de... a veure, psicopedagoga, TIS, jo mateixa 

(coordinació pedagògica), tutor,... A veure, el treball en col·laboració és el que 

interessa, d’acord? Les funcions del tutor són les de la Inés? No.  

 

La TIS es relaciona amb la resta de professionals a través de tu?  

 

No, o de mi... Si, bueno... a veure, jo penso que el cas de la Inés és molt peculiar 

perquè ja porta anys a l’institut. També es dóna la peculiaritat, que jo crec que 

és fonamental, que ella coneix el barri molt. I és imprescindible. Ella coneix molt 



 

 

Annexos 

 

162 

més el barri que jo o que qualsevol de nosaltres. Perquè? Perquè ha nascut aquí, 

ha estudiat en aquest institut,... no perquè l’institut sigui igual que fa 15 anys, 

no. No té res a veure. Ni els nanos ni cap de nosaltres, però... cap de nosaltres 

l’ha tingut d’alumne, vull dir... no. Però ella coneix molt bé, doncs, la línia de 

l’institut, com es treballa, perquè no hem canviat tant... o sigui, 15 anys, 

educativament pot ser molt de temps o poc, d’acord? Vull dir que hi ha un 

projecte que es va anar fent i ella es troba compromesa amb aquest projecte i 

aleshores va fent... I després és una qüestió de confiança també, de deixar fer, 

no? I de saber que treballa en equip. Quan portes anys ja no cal que les coses 

passin moltes vegades per mi. Ja pot anar directament als tutors o a les tutores, 

o integrar-se amb les famílies. Després el que hi ha són les reunions de 

coordinació, eh? Però no necessàriament. El que passa... a veure, si la relació és 

bona és fàcil que ens comuniquem moltes coses: jo a ella, ella a mi, i tal... però 

cadascú fa la seva feina i en aquests moments tothom la té molt clara. 

 

La figura de la TIS té la seva parcel·la d’autonomia, doncs?  

 

La té totalment assumida. El TIS, arriba un moment que si l’institut li ha atorgat 

unes funcions, el TIS les ha de fer seves, com el tutor ha de fer seves les seves, 

com un professor ha de fer seves les seves funcions. Vull dir que és un més de 

l’institut, i jo crec que ha de buscar aquest lloc, més de l’institut. 

 

Quines peculiaritats trobes que aporta la TIS en quant a estratègies de treball 

i competències? 

 

Jo crec que la proximitat. La proximitat. Els nanos busquen a la Inés i no 

busquen a un profe. Per tant jo crec que... Però per a segons quines coses. Per 

exemple, si necessiten un llibre no aniran a buscar a la Inés, o si necessiten 

canviar d’optativa no aniran a buscar la Inés. No, però jo em refereixo a que 
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molts cops, aquesta necessitat de premura de l’adolescent, de dir: “Ay! He 

tingut aquest problema!” Doncs, jo què sé, o qualsevol altre: “Avui m’he 

enfadat a casa i vull explicar-ho a algú”. Doncs, sabem que la Inés està allà. 

Aquesta proximitat penso que la cuida molt. Aquest tarannà alegre i 

comunicatiu i expressiu, també és necessari. Treballar amb adolescents és 

comprendre’ls i és posar-se una mica en aquests nivells. I després nivells de 

responsabilitat i de col·laboració, de ganes de col·laborar, això també. Perfils 

especials? No, jo penso que la proximitat... 

 

Ha d’establir una confiança amb els nanos? 

 

Clar. És que a això li dic proximitat. Ser pròxim als alumnes i als adolescents. Jo 

penso que també ha de fer la funció aquesta orientadora, no? “Jo, en el teu cas 

faria això...” I els nanos li valoraran en el.... o tindran en compte les seves 

opinions en el nivell de relació que puguin establir amb ella. Aleshores, jo crec 

que són els valors que pot tenir.  

 

És un perfil professional on les habilitats personals compten molt? 

 

Bueno, és que la feina de l’educació... però ho hem de tenir clar. O sigui, ha 

d’haver implicació però també hem de saber separar. Això és una cosa que a 

vegades a tots... Perquè el dia que has tingut, doncs, una bronca amb un alumne 

a primera hora, no tens perquè estar a la 3ª hora encara tocat per aquesta 

bronca. Ningú no té la culpa. I això és una cosa difícil a tots els nivells: per la 

TIS, pels profes, i per... però, a veure, les persones fem feina, i primer som 

persones i som emocions i els problemes amb els nanos... però això és com ho 

veus tu. Però, i l’altra persona, com ho està veient? Posa’t en el seu lloc. Clar, és 

normal que l’altra persona senti això, no? Clar, és un joc de situar l’altra, i 

aleshores, clar, tu no pots canviar les percepcions d’aquesta persona. Però això a 



 

 

Annexos 

 

164 

nivell d’adults, igual, eh? Per exemple, entre els profes, també ens hem de dir 

que hem de fer reflexió sobre el que pot sentir un altre. I t’ho diu una persona 

que a més, a més, té un caràcter i, de vegades em menjo... vull dir, moltes coses, 

però penso “mira”, desprès una estona més tard ja vas i dius: “mira, ho sento” o 

el que sigui, no? Perquè no podem deixar... cadascú té el seu caràcter, cadascú... 

el que sí hem d’anar aprenent és que els adults som nosaltres, no són els nanos. 

I la objectivitat i la paciència i l’equilibri l’hem de posar nosaltres, no els nanos. 

Els nanos no ho posaran, perquè no poden, són adolescents. 

 

Segons la percepció de l’equip docent, quins avantatges o beneficis treu el 

centre amb la presència de la TIS? 

  

Molts, jo crec que molts. El que passa és que... a veure, molts en la mida en que 

a tu et vulguin comprometre, també. A veure, jo penso que el fet de que no et 

vingui en 5 dies un alumne i li diguis: “Inés, que passa?” I la Inés et digui: 

“doncs, mira, és que li passa això” . No has de fer tu la trucada, perquè si no 

l’hauries de fer tu. O: “escolta, aquest nano, què...” “Doncs, mira, a aquest nano 

li passa això, això, això...te aquest seguiment i tal” Doncs, als profes els ajuda, 

perquè si no, totes aquestes funcions les haurien de fer els profes, eh? I aporta 

informació, i aporta riquesa d’una nova visió de les coses des d’un àmbit. 

Cadascú tenim el nostre àmbit i des del seu àmbit aporta, d’acord. 

 

Incorpora l’equip docent a les seves pràctiques docents, aportacions pròpies 

de la TIS? 

 

En aquest institut no podem estar molt centrats en la docència. Aquest institut 

no ens ho permet això. Nosaltres tenim una tipologia de nens que ve molt tocat 

a l’institut. També tenim que no, eh? Però hem de saber equilibrar els que venen 

molt tocats junt amb els que no ho estan. I això significa que molts dies... 
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compartir significa que les forces emergents es van interrelacionant, i jo crec 

que tothom agraeix moltíssim a aquesta figura. És més, nosaltres la varem 

sol·licitar i ara la posem com a condició. Vull dir, nosaltres necessitem una TIS. 

La mantindrem i, quan no puguem, no sé que farem, però jo crec que sí, que el 

departament la té incorporada aquesta figura, i més en un institut com el nostre. 

Nosaltres, a banda que puguem pensar que els nanos han d’aprendre 

matemàtiques o no, és que, primer han de venir, hem de saber que passa, hem 

de saber si han menjat o no han menjat el dia anterior, si tenen llibres o no tenen 

llibres, si viuen amb el pare o amb la mare. A veure, està la típica història que li 

diu un profe al nano: “Es que llamaré a tu padre”, i el nano diu: “a mi padre? 

Pero si mi padre...ves a saber donde anda”. Tota aquesta informació, qui la ha 

de cuidar i qui la ha de transmetre... vull dir... també entre... tots l’hem de 

transmetre, però a mi, és una funció que em fa molta gràcia, perquè clar, diu: 

“és que si no hi hagués la TIS...” Però és que la obligació del profe és saber... i ja 

transmetem, però encara hi ha gent que no se’n adona. Doncs, clar, és una de les 

funcions saber com t’has de dirigir... ajudar als companys a passar aquesta 

informació. 

 

Veus potencialitats o nous àmbits d’intervenció de la TIS? 

 

Si, però es que és un tema molt complicat perquè... Jo penso que passa molt per 

l’actitud de la persona. O sigui, jo sempre he cregut que les organitzacions, a la 

edat nostra, quan ja tots som adults i estem formats pel que volem fer, és difícil 

dir-li a una persona: “tu has de fer això”. Si tu tens entès molt ben entès el teu 

perfil, tu buscaràs camins i, en el món de l’educació i de l’ensenyament no 

s’acaba mai la feina. O sigui, el cercle es va fent gran, no? I sempre abraces més. 

I tal com està el món de l’educació en aquests moments, que està molt 

desorientat per molts àmbits, doncs... per tant, jo crec que ella com a TIS, l’altre 
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com a... Vull dir, has de tenir clar 4 coses i t’obres camí. I no és difícil, eh? No és 

difícil.  

Pot haver un profe que no la entengui. Que digui: “Es que se está metiendo en 

mis cosas” Potser ha parlat amb la família. Per això el traspàs d’informació és 

tan important. Perquè, a veure, el tutor ha de trucar a la família i la Inés ja ha 

trucat. O jo abans de trucar a una família dic: ”Inés, hem trucat a aquesta 

família?” Per què si no, truco. Però si ella ja ho ha fet,... i ja m’ha estalviat 

aquesta feina perquè ha vist el mateix que jo i jo no he de pensar que em trepitja 

terreny. Al contrari. És que jo li dic que ho faci. I els tutors han d’entendre que 

les funcions de la TIS aquí són: acollida de l’alumne... o sigui, hem d’explicar 

molt clarament quines són les funcions, i un cop explicades, jo crec que hem 

d’entrar-hi. 

 

Però a banda del fet que la TIS pugui assumir més coses o...? 

 

No, no. Jo crec que se les busca ella. O sigui, a veure,... A mi, cada dia m’arriben 

coses noves, m’arriben situacions noves en les quals s’han de prendre decisions. 

Jo, en el meu àmbit. O sigui, la vida és constant en el canvi i en la recerca 

d’equilibri, per tant... o sigui, el que hem de veure és... comprendre... o sigui, fer 

nostre el projecte, qualsevol TIS en qualsevol institut, i a partir d’aquí treballar. 

Com fa seu un projecte educatiu un profe, i a partir d’aquí treballar. I al profe 

no li estem dient “has d’anar per aquí o has d’anar per aquí...”, ja ho sap el que 

ha de fer. I segurament que hi haurà profes que faran 30.000 coses més que uns 

altres. Per això et deia, que ja es difícil... o sigui, tu pots tenir un any una TIS, i si 

tela canvien pel que sigui, 3 anys més tard trobar-te un altre estil de TIS. Estil, 

no funcions de la TIS. I l’estil és allò que és respectable, però les funcions i els 

objectius, no?... això no... ara, l’estil, com arriba als nanos? Doncs possiblement 

un ho faci d’una manera, un ho faci d’una altra, i jo de vegades li dic a la Inés: 

“Inés, tranqui, tranqui,...” No sé si la coneixes, no? Però li dic, “tranqui, 
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tranqui”, d’acord? No passa res. És el seu estil i els nanos ho saben. I això ho 

perceben en quantitat. Els nanos ens perceben l’estil, però moltíssim, com 

nosaltres els hi percebem amb ells el seu estil. Tu saps quin és el nano callat, el 

nano  que li has d’entrar d’una manera, el nano que... doncs això són les 

relacions socials. Això és claríssim per tots. 

 

Creus que es pot potenciar l’acció socioeducativa al centre? Ho permet el 

marc legal? 

 

I tant. Mira jo crec que legalment, la legalitat té un sentit comú. Jo crec que totes 

aquelles coses que es volen fe ... a veure, sempre que respectin els drets i els 

deures de tothom, pots fer-ho, eh? Hi ha marge per ella, marge pel director, 

marge per qualsevol, o sigui, tothom , tothom ,tothom, pot fer més, i tant, i jo la 

primera. Vull dir que... el que passa és que sí que és veritat que, alhora, has de 

saber a on ets. I fer petits... si no et pots desanimar molt pensant. “és que podria 

fer...”, i no. Plantejar concretament objectius assolibles, curts, a curt termini, que 

aniran fent passes a objectius a llarg termini i no desanimar-te. Vull dir... a 

veure, durant el dia passen 34 coses que no t’agraden i 25 que t’agraden. 

Simplement capacitat d’anàlisi, de reflexió... 

 

I creus que aneu per aquest camí? 

 

Doncs.... si....bueno... Jo crec que anem cap endavant, però... A mi, aquesta idea 

del full de ruta m’agrada. Vull dir... Jo crec que les idees hi són i les petites 

passes les anem fent. Què m’agradaria fer-ne més? Sí. Però què no em 

preocupa. 

 

Cal ser conscient de les limitacions? 
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Jo, durant el dia puc fer 15 coses. No puc fer més. M’arriben 30 coses per 

resoldre. Oh! És que... no. Tranquil·litat i bons aliments. No vull dir amb això: 

“ja ho farem”. No. Estic dient, no perdre-ho. Jo sempre dic: “jo ja ho gravo això, 

deixem-ho gravar però  ja... quan tingui temps” I jo mateixa m’ho he de dir, 

perquè hi ha un espai del temps personal que també t’ha d’ocupar per estar bé 

després a l’espai professional, eh? Per tant, no es tracta de treballar les 50 hores 

al dia, o les 24, però per estar tu bé, que és quan tu podràs treballar bé, també 

necessites molt de temps dedicat a altres aspectes de riquesa personal, de 

relacions  familiars, personals, els amics... vull dir que no t’han d’ocupar 

tantíssim, per estar després disponible per l’altre. Si no, no vius el món d’avui. 
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8.4. Annex 4.  

 

INSTITUT BADIA DEL VALLÈS (Badia del Vallès) 

 

8.4.1. OBSERVACIÓ PARTICIPANT 

 

Dijous, dia 19 de març. De 10 h. a 11 h. 

 

Demano per l’Enrique a secretaria. La dona que m’atén se’n va a buscar-lo. 

Apareix de seguida i em convida a seguir-lo fina a una petita sala de reunions 

amb una taula rodona i 4 cadires. Allà seiem i comencem a xerrar.  

És un professional amb un discurs molt sòlid i ben construït i que, a més, 

demostra una bona capacitat reflexiva i analítica. Li explico l’objecte del meu 

treball i la metodologia a emprar. Em fa l’efecte que empatitza de seguida amb 

la meva posició d’investigador en que em situa aquest treball de fi de grau. 

La veritat és que té moltes coses a explicar i no cal que li faci masses preguntes 

ni observacions. Parla de forma genèrica de la seva visió de la professió i de la 

manera en que ha anat construint la pròpia figura professional en aquest centre. 

De fet, ell va començar amb aquesta feina el 2004, moment en que es va crear 

des del nivell polític i legislatiu la figura del TIS  a l’escola, així que pertany a la 

primera fornada d’aquest perfil professional.  

Partint d’aquest fet, comenta la percepció, que recorda haver tingut, de que 

arribava a un lloc nou, que li era estrany, i on no sabia ben bé quines eren les 

seves funcions, cosa que va anar descobrint poc a poc i sobre la mateixa 

pràctica. 
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En la actualitat, el seu paper al centre està ben definit, tot i que la seva identitat 

professional està, en certa manera, negociada amb la resta de la comunitat 

educativa. En aquest aspecte, les funcions que assumeix no sempre estan 

protocolaritzades, pactades o planificades però, sovint, és l’equip docent qui li’n 

traspassa. D’una banda, forçats a delegar funcions per manca de temps o de 

recursos i, de l’altra, mostrant confiança en les competències del TIS pera fer-

se’n càrrec. Em posa l’exemple de les tutories individualitzades d’alguns 

alumnes que assumeix ell directament. 

És significatiu el fet que quan parla de coses relacionades amb l’equip docent, 

baixa el to de veu, mirant de reüll cap a la porta tancada.  

El Miguel entén la dificultat de la tasca dels professors quan se’ls hi presenten 

problemes que  o tenen a veure amb aspectes docents i comenta que per a ells 

no és agradable tenir un noi a classe que es posa a plorar perquè el seu pare el 

maltracta cada nit, com va ser el cas d’un dels alumnes del centre. En aquesta 

amena de casos els docents valoren positivament poder comptar amb la figura 

del TIS i amb les actuacions que aquest pugui fer al respecte. 

Troba a faltar algun mecanisme que pugui operar en la cohesió dels 

professionals d’aquest àmbit. De fet, en una mostra d’activisme en aquest sentit, 

va intentar coordinar algunes trobades entre TIS dels INS del Vallès Occidental 

i, de fet, en coneix una gran part i està al corrent dels centres en que existeix 

aquesta figura professional. 

Durant la conversa també fa esment d’aspectes metodològics de la pràctica 

docent sobre els que té formada la seva opinió personal. En aquest aspecte, 

parla de metodologies participatives o de les aules compartides simultàniament 

per dos professionals o educadors com a fórmula per a diversificar l’atenció als 

alumnes, per exemple. 

La qüestió de les polítiques d’ensenyament és un altre tema de la conversa. El 

Miguel parla de la manca d’una aposta clara per potenciar l’acció 

socioeducativa a l’escola, o dels criteris que es fan servir a l’hora de prioritzar 
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segons quines iniciatives a nivell pressupostari i de despesa pública. De fet, 

mostra un marcat compromís polític i ideològic ambla seva professió. 

Finalment, abans de marxar, em comenta que està cursant estudis de 

pedagogia. Hem passat una hora parlant. Ara ens acomiadem i deixem pendent 

el moment de fer l’entrevista, cosa que concretarem per correu electrònic. 

 

Dilluns dia 13 d’abril de 2015. 12:00 a 12:30 h. 

 

A secretaria demano per l’Enrique i la dona que m’atén se’n va per un passadís 

a avisar-lo. Torna i em diu que està finalitzant una reunió i que de seguida 

sortirà. Així és. Ens saludem i em fa passar, aquest cop al seu despatx, un petit 

habitacle d’uns 5 metres quadrats al fons d’un passadís amb una taula, dues 

cadires, ordinador i un petit armari. Comencem a parlar. L’Enrique te un 

discurs molt fluït i a més transmet un gran interès per comunicar i ho demostra 

parlant molt àmpliament de qualsevol tema de que es parli. Li explico l’objecte 

de l’entrevista i el guió aproximat d’allò que tractarem i decidim començar. 

 

Dilluns dia 27 d’abril de 2015. 12:00 a 12:30 h. 

 

En les anteriors trobades, ja havia comunicat a l’Enrique el meu desig 

d’entrevistar a alguna persona significativa de l’equip docent de l’institut Badia. 

Ell es va encarregar de coordinar-ho tot per tal que aquesta entrevista fos 

possible de manera que, finalment, es durà a terme avui. La entrevistada serà la 

Nùria Gres, coordinadora pedagògica que, quan arribo està encara ocupada 

amb altres qüestions, de manera que xerro una mica amb l’Enrique durant 

l’espera. Com que estem al vestíbul del centre i és un moment de canvi de 

classe, passen molts alumnes per allà. Comprovo que l’Enrique aprofita 

qualsevol ocasió per fer comentaris i intercanviar paraules amb els joves sobre 

qüestions diverses: a un dels nois l’interpel·la, en un to distès i desenfadat, 
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sobre la seva marxa a l’exterior del centre durant l’hora del pati i intercanvien 

comentaris i bromes. A l’altra banda del vestíbul un grup d’alumnes fa xivarri i 

l’Enrique va cap allà a demanar una mica d’ordre i silenci. Al cap d’una estona 

ha de tornar-ho a fer. Em comenta, mig en broma, que a vegades ha de fer de 

policia. Al cap d’una estona em convida a anar passant al despatx de la Núria, 

que és compartit amb la direcció del centre. De seguida apareix la Núria, ens 

presentem i comencem l’entrevista. 

 

 

8.4.2. ENTREVISTA: Enrique de Miguel Avelino (TIS) 

 

Dilluns dia 13 d’abril de 2015. De 12:00 a 13:30 h. 

 

Formació acadèmica i trajectòria laboral? 

 

Vaig fer el CFGS d’integració social (TIS) entre el 2000 i el 2002 a un centre 

concertat de Barcelona. Ara estic fent Pedagogia i la meva intenció és orientar-

me cap a la pedagogia social.  

Abans ja havia tingut experiències prèvies en el tema socioeducatiu, més des de 

la vessant del voluntariat. Un cop acabat el CFGS vaig estar 2 anys treballant en 

aquest àmbit, amb diferents col·lectius, en treballs més aviat precaris i amb 

escassa continuïtat. A més les categories laborals no estan gaire delimitades o 

diferenciades. Per tant, tu vas a treballar i ets monitor o educador... però la feina 

és la que és. 

EL 2004 començo a treballar aquí. Havia estat uns mesos fent una cerca activa 

de feina i enviant currículums a molts llocs fins que em van trucar del 

departament d’ensenyament, dels serveis territorials del Vallès Occidental. 

L’ensenyament formal em quedava molt lluny en aquell moment, perquè fins a 
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les hores la manera d’entrar era com a PAS o com a docent. Quan em van trucar 

ja estava necessitat de feina i com que no m’arribaven ofertes, vaig pensar que 

potser hauria de fer de cambrer un altre cop. Però no va caldre. Em van trucar 

per fer-me una entrevista sense dir-me el lloc de treball que havien de cobrir.  

Quan es va fer la demanda de TIS, ja sabien quants en necessitaven i per quins 

centres.  Això no era un proposta de millora dels sistema educatiu en general 

sinó, més aviat, d’actuar en unes zones molt concretes on la conflictivitat era 

molt elevada i els resultats educatius molt dolents o els indicadors 

socioculturals de la població especialment preocupants. Amb aquest criteri van 

triar el 14 “pitjors” centres.   

 

Quan vas arribar aquí, tenies gaire idea del que s’havia de fer? 

 

Ni jo ni ningú. Tanmateix, el dia 1 de desembre, data en que ens varem 

incorporar a la feina els 14 TIS triats, ens varen citar  a la seu de Via Augusta en 

contes de enviar-nos directament als llocs de treball. Allà ens varen donar unes 

pautes. La figura del TIS  a l’escola era nova i hi havia gent d’ordenació 

educativa que estava molt pendent del que es feia i de com es feia i del que 

havies de fer i del que no. Ens varen tenir allà 4 hores fent una mena de 

formació i donant unes pautes sobre els perfils d’alumnes que hauríem 

d’atendre, les competències que teníem per treballar aspectes acadèmics, socials 

i familiars,... Hi havia un pla de treball general anual. Jo per exemple me’n feia 

un cada any. Com que ens demanaven que enviéssim aquesta documentació, 

fèiem un seguiment per saber que estaves fent el que s’havia de fer i que no et 

posaven a fer classe o a fer guàrdies, per exemple. Perquè això està clar, i no 

pots substituir professorat i estar sol a classe amb els alumnes, tot i que “del 

dicho al hecho va mucho trecho”.  
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El primer any aquí va ser relativament fàcil, perquè a més, nosaltres érem figura 

d’EAP i el centre no et podia demanar que fessis qualsevol cosa. A més 

prèviament a la nostra incorporació ja havien fet un munt d’entrevistes amb els 

directors dels centres i els havien convocats a una jornada de formació, igual 

que ho varen ser els directors i treballadors socials dels EAP on havíem de 

quedar adscrits els TIS. La gent sabia una mica al que anaves. Després a la 

pràctica, allò que et demanaven anava molt amb l’estil de cadascú, perquè hi ha 

línies diferents en cada EAP, o professionals amb que connectes més,... Per tant 

el tipus de feina que feies s’anava conformant des d’aquests aspectes.  

El segon any va ser semblant al primer, però el tercer curs (2006-07) la cosa va 

canviar perquè varem passar a ser personal del centre educatiu. A partir 

d’aquest moment el meu pla de treball ja no l’enviava a l’EAP, sinó que ho feia 

a direcció. A més, els primers anys enviava una còpia a inspecció. Ara ja no i, a 

més no me la demanen. El cert és que a partir d’aquell moment el director de 

l’INS tenia potestat per establir les funcions i tasques que havies de fer, o el que 

ell volia que fessis. Fins llavors la direcció no s’atrevia a fer aquestes 

imposicions perquè tenies tot un equip al darrere, el de l’EAP, al qual 

pertanyies, i que  controlava i podia dir. “el professional treballa a l’INS però li 

estàs demanat coses que no toquen”. Hi ha TIS que s’ocupen dels temes 

d’absentisme i es posen a fer trucades cada matí a les famílies dels alumnes que 

no han vingut. Segur que trobes arguments a favor o en contra de  que el TIS 

s’encarregui d’això... depèn de la línia que porti el centre, de si vol que ho facis 

tu o pensa que és feina de l’equip docent. Això, el primer i segon anys era fàcil 

que li diguessis al director o coordinador del teu EAP: “mira m’estan fent això”. 

Les decisions no las podia prendre una persona només, sinó que eren 

compartides entre el centre i l’EAP. A partir del 2006-07 va ser el director del 

centre qui va començar a decidir en el que volia que es centrés la meva feina.  

En el meu cas, reconec que sempre m’han deixat fer el que jo pensava, cosa que 

no en tots els casos és així.  
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Continues sent un treballador de la Generalitat? 

 

Si, de departament d’ensenyament. Però per algunes coses tenim la mateixa 

consideració que la funció pública (per exemple per treure’ns una paga), però 

per altres no.  

 

Aquí tens el teu propi despatx. Estàs adscrit a algun departament? 

 

Si. Des del primer curs he format part del departament d’orientació o de l’àrea 

de diversitat,... el nom que li vulguis posar, perquè cada any o cada dos anys el 

van  canviant. En aquest reducte és a on està el lloc del TIS. Això si que ha 

quedat sempre molt clar: el TIS és un membre del departament d’orientació. 

 

Quins altres professionals hi ha al departament d’orientació? 

 

Els orientadors de centre, on pot haver-hi psicopedagog, pedagog terapeuta, ... 

 

Aquí teniu psicopedagog/a? 

 

Ara la nomenclatura és la d’orientador. Sí que és cert que és gent que tenen 

formació en pedagogia, psicopedagogia o psicologia... Però a la darrera 

normativa que va sortir tots es consideren orientadors. Hi ha alguns que fan 

més tasques de docent, altres, més temes psicopedagògics de problemes 

d’aprenentatge i altres sí que fan tasques més d’orientació a nivell d’establir 

itineraris formatius, camins professionals,... A 3er. i a 4t. agafem els nanos i 

mirem el que voldran fer i com ho faran,... però independentment de les 

funcions, ara són tots orientadors. Al departament estan ells i jo, i la persona de 
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l’EAP que ve com a invitada perquè també, dins l’estructura de centre, no te 

gaire sentit que estigui en un altre departament.  

 

Tu et projectes cap a l’exterior del departament d’orientació a l’hora de 

participar en altres òrgans de l’INS? 

 

Si. De fet jo anava a totes les reunions del equips educatius. Ara ja no perquè 

vaig dir: “hasta aquí he llegado”. Aquí hi ha una estructura molt marcada, 

potser en altres centres no, en que hi ha 2 àmbits de poder importants pel que fa 

el tema de l’organització i la gestió, apart de l’equip directiu. D’una banda les 

àrees o departaments, on es prenen moltes decisions de l’estructura en quant a 

coneixements, i els equips educatius, que s’organitzen per cursos i que tenen 

coordinacions setmanals. Jo estava a totes, perquè, a més, jo tinc alumnes de tots 

els cursos assignats, que són meus. Això no vol dir que no tinguin un tutor i que 

el seu paper com alumne no estigui del tot normalitzat, però jo de vegades els 

trec de l’aula per fer tutories amb ells, faig seguiment amb les famílies, amb 

serveis socials,... 

Fa poc vaig decidir que ja no aniria més a les coordinacions. A cap.  

 

Et vas cansar? 

 

Bé. Els profes, normalment van a una coordinació, la del seu equip, o a dos 

potser, però no hi ha ningú en aquest centre i en cap centre que faci 4 reunions 

setmanals d’equips. Em va semblar que era una sobrecàrrega. El que vaig dir és 

que com que conec als coordinadors i també estic a la reunió de coordinadors 

de la ESO, que és un altre àmbit... Es a dir, “quan vulgueu que vagi a una 

reunió perquè aneu a parlar d’algun tema que em pugui afectar, em convoqueu 

i hi vaig”. Són 4 hores que jo puc dedicar a atendre alumnes i fer un altre tipus 

de feina que és meva i que es queda pendent de fer. El meu cas no és com el 
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d’un profe que perd una hora lectiva i ja està. Jo, el que no he treballat avui 

perquè no he pogut, es queda pendent per demà. Al final és un tema 

organitzatiu meu. Porto 4 anys anant,... abans seleccionava, al començament 

estava en equips educatius, però en alguns, no en tots. Ara, com que porto 

molts alumnes i de tots els nivells, va haver uns anys que estava en tots... però 

sí que estava als equips educatius del centre i a la reunió de coordinació de la 

ESO, amb els coordinadors de la ESO, en les reunions de departament  i a la 

comissió d’atenció a la diversitat.  

A les reunions d’àrea no hi vaig perquè són temes d’organització docent que 

com a pedagog m’agraden i hi podria dir coses, però aquí jo sóc TIS i em centro 

en allò meu.  

 

I quines aportacions fas en les coordinacions a les que assisteixes? 

 

Hi ha temes en que no tinc res que decidir o com a màxim puc aportar alguna 

reflexió: temes curriculars en els que no entro, per exemple. El que acabes 

aportant, excepte en la reunió del meu departament, on tractem la diversitat, 

que és el meu àmbit, és la perspectiva de l’alumne, de com ho viuran, això que 

s’està planificant, el que se’ls hi està exigint, si és factible que un adolescent ho 

pugui complir... En casos concrets, siguin meus o no, perquè, normalment, els 

conec,... “és que això no és donar un oportunitat al xaval, perquè això no 

reuneix les condicions perquè ho pugui aprofitar: li plantejaràs això, et fallarà i 

ja l’has de tornar a sancionar”: Jo aporto la perspectiva pràctica. Des de la 

coordinació de la ESO, moltes vegades també: “vamos a hacer esto con alumnos 

de primero”. Y yo digo: “y no os parece que esto a los de primero igual les 

queda un poca grande y mejor trabajar esto otro y dejar esto para los de 

segundo…”  
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(L’ENRIQUE  CANVIA D’IDIOMA I CONTINUA PARLANT EN 

CASTELLÀ). 

 

Allá donde voy si que… También es verdad que hay temas en ya ni me meto 

porque son ganas de que te callen la boca. Yo me guardo los favores para 

cuando los necesito de verdad y me guardo mi opinión para cuando de verdad 

puede marcar un punto de inflexión o un cambio. Yo estoy aquí por los 

alumnos. Además, por los alumnos a nivel individual. Por eso también iba a 

todos los equipos, además de las informaciones generales, luego se hablaba  de 

alumnos y, claro, los últimos 5 o 10 minutos de la reunión si que tenía mucho 

que decir, pero me había chupado 50 minutos de reunión… Además las 

informaciones generales del centro son las mismas en todos los cursos. Sí que es 

verdad que, en un momento dado, me ayudó a tener presencia ahí, porque solo 

llevaba  2 años aquí,  no conocía mucho a la gente, ni mucha gente me conocía a 

mi. Yo había empezado por una técnica que era de trabajo por casos asignados, 

y en un caso… Es verdad que el primer día que estuve aquí me presentaron en 

el claustro y toda ala historia pero, a través de los casos es como luego he ido 

conociendo… Pues, una niña de segundo… conoces a la tutora porque hablas 

mucho con ella, o como vas a las reuniones de equipo y explicas cosas, el resto 

del equipo te acaba referenciando. Todo fue progresivo. Yo no fui a los equipos 

a decir. “hola, soy Enrique, si necesitáis algo…”.  

El año que viene, si hay tanta movilidad como se supone que va a haber y 

cambian tantísimos profesores, igual a las primeras reuniones de equipo voy 

para que sepan quien soy, que es lo que hago, pero no. Yo me permití un poco 

el lujo de hacer una entrada y una presentación muy progresiva. A partir del 

trabajo en los casos,… por ejemplo con la trabajadora social del EAP me 

presentaba a servicios sociales, les explicaba… o a Salud Mental a hablar con 

terapeutas y explicar quien era yo, que hacía y qué podían esperar de mi,… y en 
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el centro, más o menos lo mismo. A través del trabajo con los alumnos te vas 

expandiendo y al final estás aquí, allí y en todos lados. 

 

¿Trabajas con entidades, recursos i servicios del entorno?  

 

No. Me coordino. Hago las gestiones desde aquí. Eso no quiere decir que 

alguna vez acompañe físicamente a algún alumno en algún momento. Igual que 

he ido a hablar con el monitor de Taekwondo o de piscina, alguna vez he 

acompañado al alumno para hablar de algún tema. Pero yo, hacer en conjunto 

“con”, no. En todo caso, experiencias concretitas y muy a nivel municipal. A 

Badia, es verdad que hace muchos años que se trabaja en “xarxa” y hay algunas 

estructuras que ya están creadas. Están los planes de entorno, que también son 

del departamento d’ensenyament… Si que es verdad que hace unos años 

hicimos un curso de premonitores y yo di una parte del curso en el casal 

municipal. Nos lo montamos para que diferentes personas pasaran por un 

grupito de chavales y les explicaran cosas. Eso sí lo hacíamos los viernes por la 

tarde y yo me tuve que quedar una tarde 2 horas para explicarles temas legales, 

también trabajamos cosas de dinámica de grupo,… Alguna cosita he hecho, 

pero no lo contemplo demasiado porque aquí, luego hay una disyuntiva con las 

horas extras que, hagas o no hagas, si te las van a pagar, o si van a quedar como 

horas perdidas… Y luego, porque realmente esa no es la función. Sí que, si se 

plantea como una demanda municipal, o del centro, se puede entrar a hacer un 

taller de algo: trabajar más a nivel grupal. Pero es que esa no es la idea del TIS. 

Si tú mirabas al principio todas las instrucciones de inicio y mirabas el perfil 

competencial, hablaba del trabajo individualizado con los casos. Entonces, todo 

se puede justificar por eso. Yo puedo entrar en un grupo porque este chaval que 

yo llevo  está en el grupo y lo está pasando mal o es un líder negativo o lo que 

sea… entonces intento darle la vuelta a la situación i hago un trabajo con el 
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grupo, pero el trabajo no es por el grupo, es por el chaval, que es el objetivo 

último.  

Esa es mi manera de trabajar, que seguro que hay TIS que trabajan temas de 

grupo y se sienten muy cómodos y muy hábiles y les da buen resultado y lo 

hacen. Yo no, yo me siento mucho más cómodo en el uno a uno,… Sí que he 

hecho alguna cosita hace años fuera, y dentro también,… dentro me han pedido 

alguna vez que entrara en alguna tutoría para trabajar algún aspecto concreto.  

Llevo otros temas también. Estoy en otros ámbitos de participación del centro, 

llevo todo el tema de los delegados, el tema de los mediadores,… pero eso ya 

no tiene que ver tanto ni con la docencia en general ni con los ámbitos de 

participación míos como TIS, pero como que con la coordinadora pedagógica 

del centro nos llevamos muy bien desde hace muchos años, pues es faena suya 

que compartimos porque a mi también me permite relacionarme con chavales 

de rol positivo i tal… 

 

¿La coordinadora pedagógica no está en el departamento de orientación?  

 

Depende de las circunstancias. Es un cargo que elige el director del centro. En 

este momento, con la actual directora, es una profe del departamento de inglés, 

pero el cargo se lo puede ofrecer a quien le dé la gana. No tienes porqué ser 

psicólogo o psicopedagogo. Se puede entender que igual lo harías mejor, o no. 

Se puede entender que igual tienes más preparación, pero realmente no. Igual 

que los jefes de estudios, cuando sale un director decide con quién va a formar 

equipo y que cargo va a ocupar cada uno: a ti te ofrezco directamente ser jefe de 

estudios y te ofrezco eso, y si lo quieres bien y si no, también. Y no hay ningún 

precepto más que los temas legales, más que los de capacitación.  

En este caso la coordinadora pedagógica también está metida en la CAD, es una 

apersona con cierta sensibilidad,… 
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¿Participas directamente en la CAD? 

 

Si. Desde que entré. Es un ámbito en el que tienes que estar. No haces nada. En 

la CAD realmente no se hace nada. Se habla, es una reunión, se llegan a algunos 

acuerdos, o no… Además, nosotros ahora hemos cambiado la CAD y la hemos 

hecho como ponía en las instrucciones. Hasta hace poco nosotros en la CAD 

hablábamos de alumnos concretos, entonces yo tenía mucho más papel. Ahora 

se habla de la diversidad en el centro en general y de las medidas de atención. 

Entonces ahí yo doy mi opinión pero no tengo tanto que decir. Hay gente a la 

que le toca más, porque son jefes de área, jefes de departamento,  coordinadores 

de nivel,… ellos son los que tienen que decidir. Luego hay otras cosas que las 

hablamos dentro del departamento de orientación y hablo bastante también y 

doy mi opinión, que es igual que la de otros para algunos temas, pero no para 

temas de docencia. 

 

Por lo que me has dicho antes,  las relaciones con recursos i servicios externos 

al instituto las gestionas desde aquí. ¿No sales al exterior? 

 

En la comisión social ya vienen las chicas de servicios sociales aquí. Por lo tanto 

hay una coordinación directa a la que, como es una vez al mes, suelo ir muchas 

veces porque suelo tener novedades importantes. Aparte, uso el teléfono o el 

correo electrónico, o me planto allí si considero que es un tema de urgencia.   

Y en temas municipales, dentro del pla d’entorn yo estoy en la comisión de 

participación y adolescencia. Entonces programamos cosas desde allí y hacemos 

trabajos conjuntos. En esa comisión estoy de forma voluntaria. Creo que tenía 

mucho sentido que si la comisión es “participación y adolescencia” y yo trabajo 

con adolescentes directamente, y muchos de ellos, las necesidades que tienen 

son las de tener un ocio estructurado, que sea visible en los recursos tiene 

mucho sentido. No era una obligación mía estar en el pla d’entorn. A veces se 



 

 

Annexos 

 

182 

han hecho cosas concretas en las que he participado porque me gusta meterme 

en todo, me gusta ver de que va todo… tengo temas por ahí de voluntariado 

que hacen en Badia, lo del Exit escolar, alguna vez he ido a verlas porque llevan 

3 o 4 años haciéndolo,  y yo les ofrezco apoyo por si necesitan contactar con 

gente que esté interesada en colaborar,… Yo me coordino muchísimo. Sobre 

todo, el segundo año, en mi plan de trabajo puse como uno de mis objetivos 

implementar la figura y darla a conocer en los recursos en que yo no estaba y no 

me habían conocido porque los casos que yo tenía no me habían llevado allí. Y 

fui yo por mi propio pie a presentarme, como en la escuela de adultos de aquí, 

que la chica me miró como diciendo: “tú a que vienes, no lo entiendo”. Le dije: 

“que sepas que en el instituto hay alguien que trabaja de esto y que muchos de 

mis chavales igual acaban aquí porque no gradúan. Tampoco vengo a verte 

porque sí, porque…”. A según que asociaciones no he ido nunca porque no me 

ha hecho falta porque ningún alumno mío estaba allí o si estaba allí, no daba 

problemas y todo iba bien, con lo cual no me necesitaban, y yo tampoco les 

puedo ofrecer nada. Además mis alumnos no suelen ser de los que hacen una 

actividad normal, concreta, regularmente,… pero sí que es verdad que hubo un 

momento en que pensé que era importante que supieran que había un 

profesional nuevo por aquí circulando, y que en algunos casos, si llamaban al 

instituto para hablar con el tutor de no sé quién, depende de lo que quisieran 

hablar, si ese no sé quién era alumno mío, era mejor que lo hablaran primero 

conmigo.  Si tu vas al profe y le dices: “este niño callejea”, el tutor en una 

entrevista con la familia podrá decir: “oye, mira, que sabemos que estás muchas 

horas,…y estaría bien que,…”. Pero realmente con esa información hacen poco 

y trabajan poco, y sin embargo yo sí. Entonces me da mucho pie, pero sí que es 

verdad que después de unos años de moverme por todos lados, cada vez estoy 

más aquí. Tengo más presencia efectiva en el centro. Además como en Badia se 

trabaja perfectamente en “xarxa”, con una llamadita y un mail se solucionan 

muchas cosas. Además, también es verdad que, últimamente,  hemos ido 
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desmontando tinglados que estaban montados, que suponían más que costes, 

así, directos, horas de reuniones de profesionales, etc. Lo que ha quedado son 

las vías de comunicación establecidas y ya no está la comisión aquella que 

trabajaba, o aquél grupo de trabajo sobre algún tema, o… Las inversiones han 

ido a menos i cada vez… Sí que es verdad que esas cosas se han reducido y 

algunos espacios en que yo participaba ya no están.  

Hubo el “grup de treball dels TIS del Vallès Occidental” que creamos des de 

aquí, que durante algún tiempo estuvo funcionando para intentar aglutinar a 

todos los TIS del Vallès, para poder comparar planes de trabajo, ver si algunos 

estaban más metidos en temas de refuerzo de los aprendizajes, o si otros 

estaban más centrados en temas sociales trabajando las pautas mínimas de 

higiene, etc. La idea era poner las cosas sobre la mesa porque cada centro iba a 

decidir lo que quería que su TIS hiciera. Porque en el momento en que desde la 

CAD te asignan más casos de 1º para que hagas prevención porque son 

chavalines que no están cascados, y lo que quieren es que acabes de trabajar la 

adaptación escolar… Sin embargo de esos casos de 4º, que son chavales que han 

repetido, que ya son absentistas, que no vienen y es en esos no te dejan 

intervenir o te plantean que mejor que te centres en los otros, ahí ya se ve la 

línea del centro. A mi me parecía interesante poder poner eso sobre la mesa y 

saber a lo que se dedica cada TIS. Pero, aunque el grupo estuvo funcionando un 

par de años, teníamos muchas trabas para reunirnos y cada año nos lo ponían 

más difícil, así que al final se disolvió. Ese fue un espacio que creamos nosotros 

y lo mantuvimos el tiempo que pudimos. Al no ser un espacio colegiado, al no 

tener reconocimiento… Nosotros queríamos que nos reconocieran, que esas 2 

horas,… porque yo tenía integradores a los que no dejaban ir a las reuniones. Y 

como no son obligatorias, porque no se trata de ningún órgano colegiado y no 

tiene la potestad para convocar… Porque cuando nos convocaban a Via 

Augusta íbamos todos, porque el centro recibía una carta  de “serveis centrals” 

con la convocatoria y ningún director se atrevía a prohibir que su TIS asistiese.   
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Si revisásemos los planes de trabajo de otros años podríamos ver que hemos 

hecho de todo, con entidades, con gente, pero no como TIS, sino en un plano 

más personal, de forma voluntaria, pero te va bien porque los chavales te ven y, 

al final todo está relacionado y lo social muchas veces es estar. Por eso yo ahora 

intento pasar el menor tiempo posible fuera del centro. Los chavales te ven i se 

centran, i saben que si hay un conflicto y se ponen nerviosos, en seguida te 

vienen a buscar,… Cuando tú no estás en el centro pasan cosas de las que, no es 

que tú te tengas que responsabilizar porque los chavales harán lo que les salga 

de  las narices… simplemente es que no las puedes gestionar tú. En un primer 

momento, si ahora estoy contigo y un alumno la lía y me buscan a mí y no me 

encuentran,  igual directamente llaman a su casa para que lo vengan a buscar i 

lo han echado. Y si yo estoy disponible igual no lo echan.  

 

¿Prefieres estar cerca de los chavales? 

 

De hecho se trata de que eres un referente para los chavales, y si eres un 

referente tienes que estar. Algún día que ha faltado gente para acompañarlos a 

alguna excursión, me han pedido que vaya porque los profes dicen: “es que 

toda una mañana me da miedo, porque los míos la lían”. La cosa, al final no es 

prevenir, aunque lo intento, porque algunos, sólo con verte, ya está, pero el 

tema no es prevenir porque van hacer lo que les salga de la punta de… ellos 

van a tomar sus decisiones i si el chaval la lía, la lía, y además, a veces, no es ni 

una decisión suya: los nervios,… acaban haciendo que la líen. Yo no me puedo 

responsabilizar de eso, pero sí de la gestión de eso, de la gestión posterior de 

eso, y entonces me gusta estar. Porque si llego y al día siguiente me dicen “a 

este te lo hemos expulsado por tal cosa”…, tampoco me puedo enfadar, ya lo 

has echado… y más con un jefe de estudios, que no es mi jefe, pero yo no soy el 

suyo tampoco. Trabajamos coordinadamente. A mi no me mandarán lo que 

tengo que hacer y siempre, cuando tienen que pedirme algo, me preguntan 
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muy amablemente: “te puedes quedar con este? Que, mira, se va a quedar dos 

días que viene al cole pero no entra a clase, porque… o “te puedes quedar tu 

con él esta hora?” Y yo, si puedo, bien, y si no, no hay problema, y yo a ellos 

igual, pero ni ellos me dan órdenes ni yo se las doy a ellos. Si el jefe de estudios, 

en un momento dado castiga a un alumno por insultar y amenazar una 

profesora y lo deja dos días en su casa,… si he estado en el momento, igual he 

podido decir la mía. Si no he estado y han decidido ya está todo el pescado 

vendido… 

 

¿Quieres decir que ante hechos consumados ya no puedes actuar?  

 

Claro. Es que, además, cuando ya, desde alguna instancia del centro… que ellos 

sí tienen un poder reconocido porque forman parte del equipo directivo, yo no. 

Pues si han tomado una decisión, yo no puedo hacer que se desdigan. Igual que 

cuando las tomo yo. Y si no, el jefe de estudios y yo nos vamos a ver al director 

y a ver que pasa, pero esto nunca nos ha ocurrido y nos entendemos bien. Pero 

si yo no estoy y ya lo han gestionado, me tengo que comer lo que haya, y como 

a mi me gusta decidir,...y mandar,… y, sobre todo, sobre lo que me 

corresponde, que me lo tomo muy en serio, como que los chavales son cosa mía. 

 

¿La clave es estar? 

 

Cuando tengo que programar reuniones, intento ocupar los momentos más 

tranquilos,… además ya no estoy tanto por la labor de hacer tanta cosa afuera 

porque, además, para que luego la chapa se la pongan otros,… Dicen: “En 

Badia se trabaja muy bien”. Pero se trabaja bien porque todos los que 

trabajamos aquí damos facilidades para que todo el que llega: “oye, ven a 

verme, si necesitas algo, si tienes dudas, te pasas, quedamos, te explico,…”. 

Siempre hay disponibilidad y cercanía. Cuando hacen protocolos por 
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absentismo, protocolos de infancia maltratada,… nos llaman, nos convocan y 

vamos a las reuniones y estamos presentes. Y a la hora de hacer el protocolo 

tenemos voz y voto, yo y otra gente del centro, que no voy yo solo. Pueden 

convocar a la directora o a quien sea… Entonces sí que estamos presentes, pero 

ya son cosas muy concretas en que nos convocan un día a una hora y, al cabo de 

3 meses igual has de ir a otra. Pero ya no se trata de estar haciendo un servicio 

fuera, porque yo no tengo que suplir la falta de servicios que pueda haber en 

Badia, eso es un tema municipal, que lo gestionen ellos. Yo no soy un agente 

municipal.  

 

¿Tienes contrato a jornada completa? 

 

Si. Vengo por las mañanas i el miércoles por la tarde, que normalmente 

dedicamos a reuniones. Y luego, la idea… que, lo que dicen por un lado i lo que 

pretenden que hagas, por otro…no encaja del todo porque…la idea es que 

además de las 37 horas y media, que incluyen 2 horas y media de preparación 

de materiales, como los profes. Yo hago tutorías con chavales y me va bien 

planificar alguna dinámica o algún ejercicio para trabajar el tema de que es 

trate. Esas 2 horas y media yo las podría trabajar en casa, preparando allí las 

actividades o yendo a comprar materiales,… Entonces realmente, de presencia 

efectiva en el centro han de ser 35 horas, y lo lógico es que tu estés cuando hay 

alumnos, pero si tu sabes que tu tienes un tema por la tarde o fuera de horario, 

pero que tiene que ver con tu trabajo, lo que haces es que te gestionas y si yo se 

que voy a salir a las 5 de la tarde porque tengo una reunión, lo que no voy a 

hacer es entrar a las 8 de la mañana. Supongo que habrá gente que se lo 

gestionará de otra manera, porque yo tengo compañeros que hacen el horario 

muy rígido y entonces no cabe nada fuera de él. Si haces de 8 a 3, si hay alguna 

reunión u otra cosa en ese horario, lo haré, pero cualquier cosa fuera de horario 
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no lo haré. Y a eso tienen todo el derecho del mundo porque con la ley en la 

mano nadie los puede criticar. 

Los primeros años, en que yo había acompañado más a menudo a los chavales a 

cosas como natación, el refuerzo escolar, el casal,…yo sabia que entre unas 

cosas y otras iba a salir a las 8 de la tarde…Entonces lo que no vas a hacer es 

entrar a las 8 o las 9 de la mañana. Yo no estoy autorizado a hacer horas extras, 

con lo cual son horas que regalo, así que yo hago mis 35 horas. Siempre haces 

de más. Pero lo que te quitas es la obligación de entrar a las 8 si sabes que 

acabas a las 8 de la tarde, porque yo no vivo aquí. Si hago la parada para comer  

dos horas, ¿qué hago? ¿Sentarme en una plaza un rato? Yo aquí no vivo y no 

puedo irme a casa i volver en un rato, yo estoy aquí tirado. Pero eso me han 

dejado hacerlo siempre. No me controlan. De hecho yo no ficho cuando los 

profes  y otros compañeros sí lo hacen y les hacen un seguimiento de la 

asistencia y del horario. A mi no, porque luego llegan momentos en los que…yo 

se cuando tengo que hacer de más y cuando de menos. Cuando me tengo que 

quedar una tarde para atender a una mamá, porque no podemos coincidir en 

otro horario, yt se que voy a salir a las 5 y media, no entro a las 8 de la mañana. 

Pero en un centro en que te impongan una rigidez en el horario dices, vale, de 8 

a 3 todo lo que quieras, fuera de ese horario, nada. Yo siempre he hecho más 

horas de las que me tocaban, porque el cómputo, al final, sale negativo. Pero no 

me sabe mal hacer reuniones de tarde, porque se que me lo puedo gestionar y 

compensar en cuanto al horario. Intento compensar, sobre todo para no 

quemarme. Ha habido años que he hecho muchas horas, en que llegaba cada 

día a las 10 pero me iba todos los días a las 8 y comía aquí, delante del 

ordenador, porque aquí el centro está abierto hasta las 9 y media, porque hay 

ciclos formativos. 

Entonces, por hacer  horas, puedes hacer las que quieras. Pero la verdad es que 

al final quema mucho, así que intento gestionarlo así también por bienestar 

personal. 
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¿Cómo son las relaciones con el equipo docente? 

 

En principio, las reuniones son una vez por semana, pero si durante la semana 

se ha presentado alguna situación que he tenido que gestionar, muchas veces 

tengo que dar respuestas más inmediatas. Pero sí que es verdad que todo acaba 

llegando al equipo. “Que sepáis que el alumno tal está expulsado desde ayer”… 

les digo al equipo docente. Además cada miembro del equipo de orientación 

está en un equipo. Están repartidos los 4 orientadores, de manera que cuando 

llegamos a la reunión de departamento de orientación, todos los niveles están 

cubiertos, porque hay un miembro en cada equipo docente. Entonces si hay 

algún caso que haya que hablar, el orientador nos lo trae, lo explica y entonces 

igual tomamos decisiones conjuntas o miramos a ver que se hace.  

 

¿Entonces no tratas temas directamente con profesores y tutores? 

 

A veces si que trato directamente. Si que es verdad que luego hay una parte  

formal… “bueno, pues haz la petición formal de derivación a la CAD o a la 

atención psicopedagógica, y con esto que me cuentas, rellena el papelito y luego 

ya veremos”. Pero es que, si no es algo muy social, igual no me toca a mí. “Te 

va bien hablar conmigo porque yo conozco al chaval”, pero si el chaval tiene 

dislexia, yo eso no lo tengo que diagnosticar ni que atender. Los demás 

problemas sociales que pueda tener, sí, pero ese no. Entonces siempre acabas 

diciéndole que cumpla el formalismo de rellenar el papelito de atención 

psicopedagógica: “nos lo pasas, i en la reunión del departamento de orientación 

decidiremos”. En principio lo cogerá sólo el orientador que tienen asignado su 

curso, pero puede llevar el caso conjuntamente con el TIS, o con el tutor,  o 

incluso el tutor i el TIS. Luego si que te buscas un huequito, o dentro de la 

reunión de equipo, para explicar. “vamos a empezar a trabajar con este 
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chaval…”, o si no te apetece hacerlo en la reunión de equipo, directamente 

hablas con el tutor i él ya lo explicará al equipo docente que corresponda. 

Entonces hay una estructura en que todo está bastante cubierto. Luego, como en 

todos lados, hay muchas intervenciones que se hacen… yo distingo entre los 

casos asignados, que son míos, y las atenciones puntuales que… por ejemplo, 

un niño que la ha liado parda, que lo hemos echado y está ahí afuera en el 

pasillo porque ha amenazado a un profe: “¿puedes hablar con él un 

momentito?” Y sé que voy a hablar un día o dos con él y igual ya no vuelvo a 

hablar. De intervenciones puntuales con chavales diferentes, al final acabas 

haciendo 17.000, y muchas veces ni siquiera te hacen la demanda explícita, sino: 

“este la estaba liando por los pasillos de arriba… anda, bájate conmigo, vamos a 

hablar y quítate de en medio, que si te quedas aquí en medio se te oye mucho… 

te vienes conmigo, luego ja parlem, ya miraremos y tal”. Luego hay un nivel 

muy funcional, muy de estar por casa: “oye, le puedes echar un ojo a este en el 

patio?, que me parece que se está metiendo en rollos raros”.  Y nadie te ha 

pedido nada por escrito y tú no haces una devolutiva. 

 

¿Crees que si se dan este tipo de demandas es porque el equipo docente 

valora tu trabajo? 

 

Si, es que yo tengo esa suerte, te lo he dicho des de un principio. Es que a mi a 

veces me vienen a buscar por cosas que igual al tutor o al jefe de estudios no se 

las dicen. Incluso pareces un profe de área normal. Te explican: “en la clase tal 

con éste he tenido este incidente”. Y no es su tutor. “le he dicho si no traía los 

rotrings y me ha dicho que en casa no tienen dinero”. Igual viene y me lo dice 

directamente a mí y se salta al tutor. Al tutor ya lo repescaremos luego. No 

puedes hacer nada sin que no se entere, y que acabe saliendo en el equipo: “a 

fulano se le ha dado una ayuda o una beca, o se ha citado a la familia, a ver que 

explica”. Pero al final todo el mundo se acaba enterando. Con los años, con la 
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cercanía,…: “oye que tengo a esta muy tonta. A ver, siéntatela tu, porque a mí 

me ha dicho esto pero no me cuadra”. Al final a mi me falta formalizar o poner 

por escrito muchas de las cosas que hago. Ahí en esa pila hay todavía papeles 

del año pasado por pasar al ordenador, que es lo de menos. La intervención está 

hecha, ha dado el resultado, esperado o no esperado,… y poder justificar que 

yo, el año pasado, tal día, no me estaba tocando los huevos sino que estaba en 

una entrevista con un alumno que estaba haciendo esto o lo otro…es que no me 

lo piden, no me lo han pedido nunca. Si ahora me voy y no vuelvo, no me dicen 

nada. Entienden que estoy haciendo faena. Desde siempre. El hecho de haber 

estado haciendo durante años los 4 equipos educativos, hace que luego… tienes 

que invertir para luego recibir. Ninguno duda, cuando me pasan un caso, de 

que lo voy a atender bien, de que le voy a dedicar horas… Si yo le digo: “Oye 

mira, esto no tiene mucha solución, desde mi punto de vista, hay que  

aguantarlo como sea”, o si digo, “me voy a poner a trabajar y no se cuantos…” 

Entonces, si que es verdad que cuando tú haces por verte, por que te conozcan y 

por que te valoren un poco, la faena te llega sola. 

 

¿Y en la relación con los padres también existe esa confianza? ¿El trato es 

siempre directo y personal? 

 

En mi plan de trabajo siempre hay un apartado… Si, yo trato directamente. Es 

el caso el que motiva…de lo contrario yo no tendría por qué hablar con padres. 

La figura es la del tutor, sea de grupo o individual. Eso está estipulado, además 

por ley es así, pero en el momento que yo trabajo con un chaval, la mayoría de 

casos que tengo asignados, que son casos que yo voy a seguir, que  igual los 

llevo todo un año o más, como chavales que incluso de 1º a 4º han estado 

conmigo… entonces sí que hay una parte de trabajo con las familias. Y yo 

contemplo desde visitas domiciliarías, “que no viene el padre, pues ya voy yo, 

no te preocupes”, proporcionar pautas socioeducativas en el ámbito familiar, 
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contención emocional familiar,… Además también… yo no voy prácticamente 

nunca a la casa de ningún chaval,  aparte de algún caso muy cascado. 

 

¿Vienen padres por su cuenta? 

 

Los que ya me conocen un poco, sí. Es un poco como lo de los equipos: depende 

para lo que tú te valides. Por ejemplo, llega la época de preinscripción o de 

matrícula, yo suelo estar por fuera. Hay padres que vienen a matricular a su 

hijo en primero, que no me conocen de nada, y el primer día ya hablan conmigo 

porque nadie les hace caso y: “¿para entregar los papeles?, sí no se preocupe, yo 

la llevo”. Entonces muchos de ellos ya me conocen sin que yo les conozca y me 

referencian como una figura cercana, accesible, que si me preguntan algo yo me 

hago cargo, aunque no sea cosa mía: “bueno, pues vamos a buscar a papito que 

es él quien te lo va a solucionar”. Se crea una cultura tuya, de la manera de 

hacer en el centro, que las familias ya vienen… por ejemplo, ayudo en el tema 

de las becas de educación especial a principio de curso, a rellenar las 

solicitudes… luego, cuando tienen alguna otra cosa, me buscan a mí, y yo luego 

ya derivo, si es un tema de tutor o de lo que sea. Igual que normalmente, 

cuando tienen alguna queja, depende de que cosas, las familias no son tontas, 

no me identifican a mí. A veces quieren ir a hablar con la directora, por el tema 

que sea. Sí que hay otra veces en que me buscan directamente a mí: “el niño 

últimamente me está llegando tarde a casa y con los ojos raros y no se qué…”,  

pero depende de lo que te dejes ver. Pero para eso hay que estar. Para eso, si 

sabes que hay un día de jornada de puertas abiertas, aunque sea fuera de 

horario, también te quedas. O si hay una fiesta un sábado en que van a venir 

familias, te pasas un rato aunque no estás obligado a venir. Pero eso es una 

inversión que luego te ayuda, le sacas un rendimiento. 

 

¿Y con los alumnos pasa algo similar? 
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Algunos me vienen a explicar cosas aunque no sean míos: “que con mi 

novio…me he quedado embarazada…i tal…” Son chavales muy normalitos con 

los que nunca antes había hablado y me piden ellos hablar conmigo. Ni el tutor, 

ni tal… A veces son los propios chavales. Yo creo que la clave es la 

accesibilidad. Si además eres poco burocrático en ese sentido… Tal y como me 

vienen algunos alumnos, yo les podría decir: “oye vete a buscar al profe de 

mates y háblalo con él”. Y con algunos que son muy pesados y que te buscan 

para todo, al final los marcas así: “Si te ha puesto un parte, te serenas, y cuando 

veas que él está tranquilo, vas tú y negocias el parte, lo que ha pasado, y si te lo 

quitan o no. Si tu me dices que no te ves con capacidad de hablar con él a solas, 

yo voy y te acompaño, pero de entrada, no. Y si no, busca tu tutor y que te 

ayude o tu jefe de estudios”. Pero sí que es verdad que si eres accesible ellos te 

referencian para todo y te van buscando para todo y te van explicando todo. 

Tienes que invertir por un lado para luego recibir por el otro, y eso siempre lo 

he hecho. Siempre he hablado con todos los alumnos. Los primeros de curso de 

la ESO estoy bastante en la puerta en las entradas y salidas, sobre todo cuando 

se van a las 3 menos 20, veo como se relacionan de otra manera, ellos me ven a 

mi, hablamos… hay chavales que me hablan mucho y ni siquiera sé como se 

llaman, porque son normalitos y no tienen problemas, pero como me ven 

siempre por el pasillo y siempre estoy sonriendo, y le guiño el ojo, o gasto una 

broma… eso tiene su rendimiento. Eso al final es lo que te posibilita que 

muchos chavales confíen en ti para contarte cosas cuando nunca los has tenido 

en un despacho hablando. En realidad no saben ni lo que soy: si soy profe, si 

soy psicólogo, si soy… Cuando empiezo a intervenir con un alumno, lo siento y 

le explico primero, y cuando hago alguna intervención con algún grupo, una 

tutoria u otra cosa, aprovecho y les explico, pero me da igual… también me va 

bien esa parte de indefinición, porque para los alumnos ya va bien. Para ellos 

soy el Quique, o a veces me llaman profe, no hay problema: “tú ven, explícame 
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lo que sea y luego ya veremos a quien le toca”. Y normalmente conmigo se 

sienten muy cómodos para explicar las cosas como han sido de verdad: “sí, yo 

la cagué aquí, pero es que luego el profe me ha dicho tal cosa y también se ha 

pasado 3 pueblos…”. Como hay una relación de confianza, de cercanía, de 

accesibilidad, de…”bueno, yo te voy a escuchar y luego ya veremos lo que 

pasa”. Y eso ellos lo perciben muy fácilmente, y chavales que apenas me 

conocen de nada, porque son normalitos y buenecitos, dicen: “yo quiero ir a 

hablar un día contigo”, “bueno, cuando tengas algún motivo hablamos, si no, te 

toca estar en clase”. Pero sí que es verdad que en general los chavales te 

referencian bien a su manera, bien como una pieza de ayuda. Luego, 

exactamente que pieza es, no saben, pero saben que eres alguien a su favor y 

entonces te buscan, y eso es lo importante. Para eso también, lo que decía antes: 

horas en el centro. Tienes que estar aquí, te tienen que ver por los pasillos… 

 

¿Qué potencialidades ves en la figura del TIS aquí? 

 

Aquí hay un problema de marco legal, porque por ejemplo yo me veo muy 

capacitado para hacer talleres. 

Necesidades hay muchas, obligación, ninguna, pero el marco legal es el que 

juega aquí. Yo si que veo que hay algunas cosas que entrarían mucho más 

dentro de nuestras competencias que en las de otros profesionales, como, por 

ejemplo, hacer ciertos talleres de autoestima, habilidades sociales, cohesión de 

grupo… El problema de esto,  muchas veces, está a nivel organizativo, porque 

si lo quieres hacer un poco bien y con cara y ojos… Claro, yo no puedo estar con 

un grupo yo solo, pero aquí tampoco sobran los profesionales como para estar 2 

en una aula, o todas las horas que necesitaría. Yo, si puedo entrar en una 

tutoría, el grupo está con su tutor, y yo entro y hacemos una dinámica. Pero eso 

tampoco descarga al tutor de… y ya está bien que el tutor tenga que estar y se 

involucre, eh?  Porque a veces parece que… pero depende que cosas, o no 
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puedo gestionarlas o… ¿sabes? Por ejemplo en la comisión esta de participación 

y adolescencia, hay días que voy solo o voy con otro de los profes que lleva la 

tutoría técnica de participación. La coordinadora pedagógica no puede venir 

siempre. Pues al final acabas siendo un transmisor informador de información 

porque al final es: “bueno, para tal día planteamos hacer un encuentro y los de 

este instituto y los del otro instituto de Badia y tal…” Y al final no puedo 

decidir nada: “bueno, pues sí, ya me lo apunto, ya le diré a la Núria, lo hablo 

con ella…” Entonces hay cosas que sí podríamos hacer pero hace falta el 

respaldo legal detrás. Tomar ciertas decisiones sobre ciertos alumnos, o poder 

jugar depende que papeles… creo que un TIS, es un muy buen adjunto a la 

dirección. Yo aquí lo que hago muchas veces es facilitar el trabajo de la 

dirección. Cuando cito a una familia para explicarle porqué a su hijo le van a 

abrir un expediente de 2 meses sin pisar el instituto, y la familia viene aquí 

dispuesta poco menos que a pegarte. Entonces hay muchas funciones… de 

todas las funciones del TIS, hay algunas que son directas con alumnos, hay 

otras que tienen más que ver con proyectos del centro, como la mediación, los 

delegados,… participación en la dinámica del centro, como todas las reuniones 

a las que voy, los claustros,… proyectos comunitarios en los que he participado, 

como el pla eductiu d’entorn, el proyecto skywalkers, el protocolo de 

situaciones de riesgo i maltrato de infancia i adolescencia, etc. Pero el papel que 

juegas allí suele ser muchas veces anecdótico. Puedes decir tu opinión, pero no 

puedes tomar decisiones. Yo no pudo decir: “el centro se compromete a tal”. Yo 

no puedo comprometer al instituto porque me dirán: “¿tu que pintas?” pero 

algunos aspectos del tema de coordinación pedagógica i de intervención con 

alumnos y tal, sí que podría ir un poquito más allá.  

 

¿Estar adjunto a dirección te permitiría oficializar algunas de tus funciones? 
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Aquí todo el mundo lo sabe. El otro día me decían medio en broma: “pero tu 

mandas mucho”. “Si, mando mucho, pero lo tengo pactado”. Es un mando de 

facto. A la hora de la verdad, yo puedo pensar que se acabará haciendo lo que 

yo diga, sobre todo si es uno de mis alumnos. Lo tengo clarísimo. Pero eso no 

me lo avala nadie. Es decir, que si un día yo dijera: “no, mira, este alumno, 

como para él 6 horas de ESO son súper complicadas de aguantar, le recortamos 

la de primera hora de la mañana y la última, porque son las que le van mal: la 

primera porque se duerme i falta, y la última porque ya está nervioso y la lía”. 

Normalmente nunca me dirán que no. Además para esto necesito que me firme 

la familia, que me firme alguien del equipo directivo,… pero sobre todo la 

familia, te tiene que autorizar. Pero si yo propusiera esto, por mucho que a mí la 

familia me diga que sí, si el jefe de estudios me dijera no, aquí tendríamos una 

bronca, y depende de cómo, saldría ganando él. Y delante de dirección pinta él 

más que yo, porque a él lo han escogido i el TIS les viene dado: si te gusta, bien, 

i si no… Pero depende que decisiones… aquí lo que me salva es que llevo 

muchos años, me valoran muy positivamente y tengo muy buen rollo, pero hay 

decisiones que tomo que luego, no las he consultado pero informo. Igual le digo 

al jefe de estudios: “oye Isma, mira, que al final con este haremos esto” “Ah, 

vale, vale, no pasa nada”. Y en ese momento a él igual no le parece lo mejor, 

pero pasa, lo mismo que si yo no estoy y ellos deciden algo. Si se ha dicho esto, 

ya está dicho y no pasa nada. Pero en un momento dado de pelea, yo no tendría 

ningún poder, y en temas que trascienden al centro y que tienen que ver con el 

entorno municipal, yo no puedo ser un bocachancla y comprometerme a lo que 

no tengo derecho a comprometerme, porque después puedo llegar aquí i me 

dirán: “¿tu porqué has dicho que el día tal nos íbamos de excursión?” 

Se trata del hecho de poder ocupar algún cargo. 

 

¿A nivel directivo? 
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O no directivo. Pero, por ejemplo, esos cargos de tutorías técnicas que se llaman 

aquí. Pues la tutoría técnica de participación, la de escolares,… En los centros 

hay muchas tutorías técnicas que te permiten que haya gente que se encargue 

de algunas cosas concretas como fiestas, festejos, coordinación del 

profesorado,… la tutoría  técnica de TIC, que se encarga de todo el tema de la 

informática… hay muchísimas tutorías técnicas. Prácticamente todo el mundo 

en el centro tiene un cargo, y supone una hora o dos de reducción de docencia 

para dedicarte a eso. Y aquí, en el centro, cada profesor tiene un cargo. Hay 

tantos cargos como profes. 

Yo no tengo cargo, pero depende de qué tutorías técnicas, creo que las podría 

llevar bien. No es algo que yo eche de menos. Pero, como pasa en la tutoría 

técnica de participación, como cada año cambian al responsable, y el único que 

sabe de qué va el rollo soy yo, pues al final acaban preguntándome a mí. Yo soy 

quien sabe cómo va todo, yo soy quien va a las reuniones,… aunque no 

suponga ningún extra a nivel económico, pero… aquí, cuando entras en la 

función pública, cada cargo que ocupas y cada responsabilidad que tienes, por 

lo menos te dan unos puntitos y te dan un título que avala y que, de aquí a 4 

años igual eso hace que yo tenga acceso a un concurso de traslados o lo que 

sea… Claro, tú estás desarrollando y haciendo muchas cosas que, en realidad, 

pasan por alto. Es decir, después de 10 años trabajando aquí, o más, yo he 

intentado que me convaliden las prácticas de Pedagogía y no me las han 

convalidado, y eso, en parte, es porque no puedo acreditar…con mi plan de 

trabajo, la directora me dijo: “llamo donde sea, que me hagan las entrevistas 

que quieran, voy donde haya que ir,…”, y le dije: “es igual, Charo, déjalo”. A 

fin de cuentas lo que quieren es que te matricules y pagues. Punto. Pero si eso 

hubiera estado reconocido… y dentro de mi expediente laboral de la 

Generalitat, cuando yo lo imprimo, salieran todas esas tonteriítas, igual que los 

cursos de formación que haces se quedan reconocidos, se quedan grabados,… y 

ya no porque te den más o menos puntos pero, coño, lo hice, pues ahí está. Y a 
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veces te sirve incluso a ti para decir, hostia, si el 2007 es verdad que hice esto. 

Porque pasan los años y al final te olvidas de muchas cosas. Sabe mal porque 

aquí, a la mínima que a uno de los docentes les piden cualquier cosa, siempre es 

reconocido, siempre: una tutoría, lo que sea, y ellos luego lo pueden presentar 

como méritos. Y luego, por otro lado, el hecho de que hay cosas que yo creo que 

haríamos muy bien. Por ejemplo, trabajar en grupo, tener un grupito de 3 o 4, 

con algunos chavales, depende de qué cosas está muy bien, pero claro, yo no 

puedo estar con un grupo. O lo hacemos de manera ilegal, o… Ya sé que en 

según que centros se hace, y yo lo he hecho cuando me ha dado la gana, o he 

visto yo la necesidad… pero eso se está permitiendo, porque hay una ley que 

dice que no, pero el que tiene que controlar esa ley… o a inspección no le parece 

mal y dice: “yo por esto no te voy a preguntar. Ya sé que lo estás haciendo mal 

y por lo tanto yo hago como que no sé nada”. Bueno, pues cada uno…el que 

quiera ser negligente, que lo sea. 

 

¿Tú verías bien que se regularizara esta competencia de los TIS sobre los 

grupos? 

 

Sí. Si esto va acompañado…a mí, que me pongan a hacer un crédito variable, 

una optativa de competencias sociales, o una optativa,… porque las optativas, 

además, te las puedes inventar, puedes ofertar las que quieras, …una optativa 

de mediación, de habilidades sociales,… tener todo el año una hora fija en que 

yo entro en el tercero A, los lunes de 8 a 9 para hacer tal, y que eso sea durante 

todo un trimestre, porque luego haré el B i el C, o durante todo el año porque 

tendré una hora en cada uno… De la manera que sea, sí que da pie. Yo creo que 

se pueden trabajar muchas cosas. Creo que un TIS sí sería competente a ese 

nivel porque, además, como la formación es parecida a la del educador social, a 

ti lo mismo te da trabajar con individuos que con grupos. Incluso para trabajar 

depende que cosas es mejor con individuos y para según que otras, es mejor 
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con grupos. Entonces, si hubiera ese reconocimiento…lo que pasa es que en el 

momento que reconozcan eso, como son funciones más de docencia, nos van a 

tener que subir de categoría profesional i nos van a tener que subir el sueldo, y 

eso no les hace gracia. Con lo cual, si lo sigues haciendo, si tu cubres la falta de 

profesorado que tiene tu centro con el TIS, i a todo el mundo le parece bien, 

aquí nadie va a decir nada, pero si luego alguna vez pasa algo, le cortarán el 

cuello al TIS i al director. Y en inspección dirán: “yo no sabía nada”. Y son esas 

dos personas las que van a asumir responsabilidades. Bastantes 

responsabilidades asumo yo cuando un niño aquí se pone malo y me lo llevo 

corriendo al médico en mi coche, que eso tampoco estamos cubiertos del todo y 

con inspección he tenido alguna bronca, porque dicen: “pues no lo hagas”. Pues 

lo dejo que se muera allí y ya, una vez muerto, que venga la funeraria a 

recogerlo,… Entonces, puestos a cometer negligencias o asumir 

responsabilidades que no te corresponden, yo soy muy particular para eso 

porque, a fin de cuentas, ahí cuando tu asumes un grupo o asumes funciones de 

docencia o lo que sea, les estas salvando el culo a la dirección del centro y yo, 

mira… si tú, cuando entras como director ves que hay una serie de necesidades 

y no pides que te las cubran desde fuera a quien te las tenga que cubrir, no me 

pidas que lo haga yo, que yo, aquí, cuando ha hecho falta, he pasado el mocho 

en el vestíbulo y no se me caen los anillos. Ahora, por lo que me están pagando 

al mes, asumir un grupo, aunque sea una hora a la semana, no me sale de las 

narices. Punto pelota. O el día que tenga un conflicto con un padre. O “si llega 

inspección y se formula una denuncia, inspección te dará un informe en mi 

contra porque yo estaba dando clases porque yo no tengo porqué darlas”. Igual 

lo sabían, igual de viva voz lo sabían, y han dicho: “bueno, vale, yo miraré a 

otro lado”. Pero en el momento que haya algún problema te van a dejar con el 

culo al aire. Entonces ahí se acaba tu carrera profesional, por lo menos dentro 

de la función pública. Y vuélvete a buscar las castañas como sea o vuelve a 

hacer de camarero o vuelve a hacer de monitor de tiempo libre. Entonces, no. 
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No me da la gana de salvarle el culo a nadie, ni a la dirección del centro, ni a los 

cuerpos de inspección, ni al sistema general: que prevean lo que van a necesitar 

y que prevean que del conjunto de la jornada lectiva, hay materias que no hace 

falta que las dé un docente o un titulado universitario. Es que, además, la 

mayoría de veces eso viene por el título que tu tienes. Sí que es verdad que con 

la FP, y cuando acabaron… hay mucha gente que están de profes ahora  sin 

título universitario y se les habilitó. Porque cuando acababa la formación 

profesional, la FP y el BUP era… o los echabas o los mantenías. Y se optó por 

mantenerlos. Hay gente que sin carrera universitaria son profes de secundaria, 

que eso ahora, si lo intentas hacer, no te dejan. Y eso, en un momento dado, 

como convino y como había dinero para todos,… y si decías que no, era mucho 

más fuerte el pollo que te iban a montar i tal, pues te los comiste a todos. Pues 

ahora, también. O tragas o no tragas, pero si estoy a medias y te limpio el culo 

cuando te conviene, pero luego, si me mancho de mierda, no me vas a limpiar 

tú,… oye, mira, ponemos las cosas en su sitio, que yo no tengo 20 años, tengo 

gastos que afrontar cada mes,… y no tengo que cubrir donde no lleguen los 

demás. Yo tengo mi parcela, y mi parcela, realmente, si tú te pones, para 

trabajar con casos individuales, no te lo acabas, y más en un tipo de centro 

como este, que es tan grande y en que el entorno social es el que es. Pero es 

igual el que sea, porque siempre saldrán chavales, y si no, siempre podrás hacer 

prevención. Precisamente la lástima que me da de no poder trabajar con grupos 

es que muchas cosas,… pudiendo hacer prevención desde el trabajo en grupo, 

igual entrando en los primeros durante un trimestre, trabajando las normas, o 

como manejar sentimientos como la frustración, etc., seguro que a cierto nivel te 

evitarías muchas otras cosas. Es un problema que se tienen que plantear las 

mentes pensantes que, además, para eso cobran 3.000 € al mes y están en el 

despacho sentados sin saber todavía bien, bien, que hacen, porque a mi todavía 

no me queda claro. A mi no me toca ser el salvador de nada, de hecho, para eso 
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estoy estudiando pedagogía y cuando crea que ya toca, haré otras cosas. Me 

quedan dos años de grado.  

 

¿Piensas aplicar en este trabajo tus conocimientos de pedagogía? 

 

Es dar un poco de continuidad. Cuando estudié integración social, recuerdo 

que mi profe, que era pedagoga… La figura que sobra en medio es un poco la 

del educador social, porque para el trabajo más de peón tienes al TIS, luego 

tienes al pedagogo social, que es el que organiza i tal. Entonces la figura que va 

a caer es la de educador social. Por eso yo no estudié educación social. Yo me 

pasé directamente a pedagogía porque mi idea era hacer pedagogía social. Yo 

aquí, si no me reconocen, por mucho que sea pedagogo y tenga la titulación, 

por mi categoría laboral, yo aquí, de pedagogo no voy a hacer en mi vida. 

Además, el día que decida hacer de pedagogo, igual no me toca este centro, 

porque tendrán una lista y me mandarán donde sea. Y yo tengo muy claro que 

quiero hacer docencia como tal. Al pedagogo o psicopedagogo en el centro, le 

puede tocar hacer clase…  

Pero el hecho de que yo tenga otras cosas no quita de que yo esté contratado 

aquí como TIS. Yo no pudo hacer más, por mucho que mi categoría profesional 

me permita. Es como si estuviera haciendo algo de logopedia. No, si detecto un 

chaval que habla mal, me toca mandarlo al EAP y que allí digan a donde va. Si 

yo veo que nadie está haciendo un tratamiento con ese chaval y sé que haciendo 

algunos ejercicios puede mejorar, igual no me cuesta nada sentarlo aquí… pero 

igual, depende como, igual ni lo pongo por escrito. Al final vas con un poco de 

picardía, porque  te pueden decir. “¿y tú porqué haces esto?” y ¿cómo lo 

justificas? ¿Qué soy muy buena persona? Pues si, pero el infierno está 

empedrado de buenas intenciones. Entonces, yo, a veces, ya me ha pasado más 

de una vez, que por intentar hacer cosas por los chavales que son los que me 

importan a la hora de la verdad, luego vienen y me tiran de las orejas, pero me 
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gusta saber en todo momento porqué lo estoy asumiendo. Y cuando haces un 

rollo de estos, normalmente asumes por el sistema. El sistema es el que no llega, 

el sistema es el que falla y entonces a mi me da por hacer de más. No, perdona, 

no me da la gana. Ya te digo, hay mentes pensantes que se supone que están 

toda la puta mañana en un despacho para pensar este tipo de cosas. Pues que 

las piensen. Y si no, que los quiten a ellos para ponerme a mi, ¿no? (RIU) 

 

 

8.4.3. ENTREVISTA: Núria Gres (Coordinadora pedagògica) 

 

Dilluns dia 27 d’abril de 2015. 12:00 a 12:45 h. 

 

Formació acadèmica i trajectòria laboral? 

 

Me llamo Núria Gres, soy funcionaria y tengo mi plaza como profesora de 

inglés en el INS de Badia del Vallès. Los últimos 8 años estoy en el equipo 

directivo y soy la coordinadora pedagógica, con lo que aparte de dar las clases 

de inglés, me ocupo un poco de…es un cargo un poco de cajón de sastre porque 

hay que coordinar un montón de actividades, programas y cosas de este tipo y 

esto es lo que más forma parte de mi tarea. Con el Integrador social, con 

Quique, estamos en contacto diario i preparamos bastante trabajo juntos. Es una 

pieza fundamental en el centro, el integrador social, en un centro de estas 

características.  

 

¿Qué necesidades propias (de formación, de competencias, de espacios de 

trabajo,…) presenta o percibe el equipo docente a la hora de hacer frente a los 

problemas sociales del alumnado i de dar respuestas a nivel socioeducativo? 
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Mira, cada vez está más claro que… y sobre todo en este entorno. De alguna 

manera, las prioridades de los chavales tienen muy poco que ver con lo que les 

intentamos dar en el centro, con el currículum, con la parte más académica de lo 

que hacemos aquí. Encontramos además,… en estos entornos sociales más 

desfavorecidos se nota mucho más el tema de las crisis económicas…se ha 

notado muchísimo en cuanto al montón de gente que se ha quedado en el paro 

pero que al mismo tiempo han bajado… y siempre han sido bajas en esta 

población, pero últimamente mucho más, las expectativas de los chavales. 

Entonces, son chavales muchas veces muy desmotivados… pero porque…es 

que tienen razón, es decir, si tú te pones en su lugar y ves lo que ven ellos a su 

alrededor, es muy difícil que puedan tener ellos mismos fe en que la formación 

o lo que hacemos aquí les servirá para algo real ahí fuera, cuando ahí fuera 

están viendo lo que están viendo, ¿no?  Desmotivación, sobre todo, que la 

desmotivación viene por muchísimos  factores hoy en día pero, sobre todo, el 

gran problema que encontramos los docentes es el como motivar a los chavales, 

como convencerles de que realmente lo que estamos haciendo aquí, aunque 

ahora ellos, inmediatamente, no vean su utilidad, la tiene, la verán, y que tarde 

o temprano nos lo agradecerán, porque luego… yo estoy harta de que vengan  

alumnos, exalumnos ya mayores, que te vienen a ver y te dicen: “Núria, si te 

hubiéramos hecho caso…” A mí y a todos mis compañeros. Y es cierto, pero no 

lo ven y, en este momento, estamos luchando contra un escepticismo… son 

“ateos”, digamos, y tienen fe 0 en lo que les explicamos, en que todo esto pueda 

servir para algo, en que el esfuerzo que se les pide (que ya es mínimo, porque la 

ESO…) valga la pena. Ni ellos ni nosotros ni nadie,… no te esfuerzas si no 

piensas que tu esfuerzo va a servir para algo, ¿no? Y ellos… nos cuesta mucho 

venderles el producto este, porque no son chicos más tontos que en otro sitio… 

Si que es verdad que tienen más problemas económicos que en otros sitios, pero 

sobre todo lo que hay aquí es una desmotivación absoluta. Luego aquí también 

se da que las familias… Badia es una población muy, muy, muy subsidiada. 
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Muchísima gente cobra ayudas de muchos tipos, que yo no digo que eso esté 

mal, ¿eh? Es evidente que es necesario, pero ¿qué pasa? Que te encuentras 

familias donde no trabaja nadie y donde dentro de todo, pues…no diré que 

viven en la abundancia, pero tampoco pasan hambre, y por tanto…yo he tenido 

niños de primero de ESO que me dicen: “pues yo quiero vivir del paro como mi 

padre”. Cosas de estas, ¿no? Y que te lo dice un chaval de 12 años: ¿y para qué 

voy a estudiar? Y dices: “no, hombre, no, que si me dices que vives del paro, lo 

que me estás diciendo es que te voy a mantener yo o el otro o el otro…no es 

algo que cae del cielo”. Pero claro, eso no lo entienden. Es esto, la 

desmotivación sobre todo. 

El tema de la desmotivación, yo creo que en otros entornos se suple con la 

familia, que está detrás y te dice: “mira, me da igual que tu cuestiones para qué 

te sirve o no…tu de momento tienes que aprobar porque esto es lo que hay. 

Luego, más adelante ya se verá”. Aquí, muchas veces nos encontramos que las 

familias no hacen este trabajo porque no están, no pueden, no saben, o lo que 

sea. Hay una falta de modelos positivos familiares y en la población, porque 

esta población, una de las características también que la marca más y que le 

hace más daño es…en todas partes hay barrios marginales o más o menos de 

entornos más…pero en la misma población los niños pueden jugar o ver o 

conocer a niños que son hijos de un médico, de un abogado, porque son del 

barrio antiguo de la población de toda la vida… pueden ver otras cosas. Aquí, 

la uniformidad social es tal que no ven modelos de otro tipo. Es como una 

especie de gueto que está cerrado por las autopistas. Además aquí la gente se 

casan entre ellos, o sea, son endogámicos. Con los hijos repiten los mismos 

esquemas… 

 

(CANVIEM D’IDIOMA I A PARTIR D’ARA FEM SERVIR EL CATALÀ) 
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Pel que fa a la figura del TIS, els encàrrecs que li ha anat encomanat el centre 

han anat evolucionant al llarg del temps? 

 

Si. Al principi ell es centrava, sobre tot, en temes... o sigui, el que diu 

estrictament el seu perfil. El centre li demanava, sobre tot, en casos de nens que 

petaven a l’aula i que no se’ls podia aguantar. Aleshores necessitàvem algú que 

pogués estar amb ells: “vinga, va, anem a fer un volt,...” I amb el temps, amb 

altres estratègies que ha anat adoptant el centre, també pel perfil del Quique i 

també perquè, clar, ens hem anat coneixent tots plegats ¿no? Cada  vegada està 

més ficat en temes de participació de tota mena. Ja no és només amb els temes 

dels nanos que necessiten un reforç especial, que són de risc social, sinó en 

temes generals de participació de tot l’alumnat. Ell està molt ficat en les tasques 

de delegats de classe, de mediació i resolució de conflictes, també fa formacions 

pels alumnes interessats en ser mediadors. Tenim aquest servei de mediació 

que funciona molt bé, i ell és qui s’encarrega de formar aquests mediadors i de 

fer-los-hi una mica l’acompanyament mentre comencen les seves tasques de 

mediació. Treballem també en un programa de prevenció del ciberbullyng, 

ciberassetjament, amb  col·laboració amb mossos d’esquadra, i ell és qui fa de 

nexe entre els mossos d’esquadra i nosaltres, organitzem el tema de quins 

alumnes poden fer-ho, com transmetre la formació que reben aquests xavals 

formats per la policia... Després fan ells de formadors dels alumnes de primer i 

de segon. Ajuda també en un altre programa  que tenim d’ajuda i 

acompanyament d’alumnes de primer d’ESO, que els alumnes de 4t. voluntaris 

els hi fan una mena de tutorització per facilitar la seva integració. El Quique 

coordina també aquest programa. O sigui, tota mena de programes i activitats 

de participació i  col·laboració entre tots. 

 

Per tant, el centre ha anat ampliant les actuacions en l’àmbit socioeducatiu? 
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I la gran diferència és que ja no només es dedica a un perfil determinat 

d’alumnes, sinó que tracta amb tot tipus d’alumnat perquè quan tractes amb els 

delegats, normalment són els millors alumnes... Li permet tenir la visió de tots 

dos perfils. 

 

Aquesta evolució es va decidir i consensuar explícitament entre el 

professionals del centre? 

 

No va haver en cap moment allò de dir: “va, anem a seure i anem a redactar 

una nova...”. No, va ser una evolució natural perquè el seu perfil ho permetia... 

en moltes coses, al final el que importa és la persona concreta que està. I ell, 

doncs el seu perfil ho permet, li agrada, té aquestes potencialitats, ho varem 

veure i aleshores el centre se’n beneficia també, clar. 

 

Quines estratègies i competències pròpies de la seva especificitat 

professional aporta el TIS? 

 

Sobre tot la relació amb l’exterior. En quant a competència el Quique fa coses 

que nosaltres no podem fer en el sentit de que ell igual se’n va a casa d’un 

alumne i se’n va a buscar-lo i el porta. Te relació amb tota la penya que es posa 

aquí a fora a vendre haixís o a vendre marihuana. També surto jo i parlo amb 

ells perquè aquí “ya somos colegas todos”, però ell sobre tot, no? Els coneix a 

tots i sap... té una possibilitat d’intervenció amb famílies, amb germans grans, 

amb ex-alumnes, gent que  ja no és d’aquí però que després resulta que tenen 

molta influència amb el que passa aquí dintre. Doncs ell té aquesta... Després, la 

seva feina, al no exigir que de 8 a 9 estigui aquí o de 9 a 10 estigui allà. Al tenir 

aquest horari, això li permet fer tractaments molt més individualitzats i molt 

més llargs on pot desenvolupar tota la seva capacitat d’empatia i d’arribar fins a 

on cal amb els xavals, que a vegades nosaltres, per falta de temps,... no tant de 
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temps com de que sona el timbre i  jo tinc que estar en una altra classe, o... això, 

un docent té les hores súper tallades, tenim 60 minuts i no més, i ell no.  

 

Quines diferències trobes entre el TIS i els docents en el tracte que s’estableix 

amb pares i alumnes? 

 

Per començar, els temes que tracta el docent, lògicament, son acadèmics, com ha 

de ser, en canvi el TIS parla, sobre tot, d’altres coses. Quan un xaval... quan 

diem que un xaval és del Quique, és perquè els problemes acadèmics d’aquest 

nano, arriba un punt que són el de menys. Prèviament necessita que se li 

solucionin una altra sèrie de coses a aquest noi o noia. I és el Quique qui, 

evidentment li pot parlar en un altre llenguatge i d’altres temes que no són els 

que nosaltres toquem normalment, tot i que un bon tutor, a vegades, també 

entraria d’aquesta manera, però no sempre es pot. En canvi, ell si, i el fet de 

dedicar-se a pocs xavals, també li permet dedicar-s’hi més estona i de manera 

més completa. 

 

Per tant, el treball individualitzat amb casos problemàtics ara es solapa amb 

el treball en programes pel alumnat en general? 

 

Si, ara fa totes dues coses. 

 

Quines capacitats del TIS valoreu des de l’equip docent? 

 

Doncs, la capacitat d’empatia que té i de connexió amb xavals que nosaltres, a 

vegades, hem donat ja per “deshauciats”. Capacitat d’intervenció a dintre i fora 

del centre. Per nosaltres és la figura que trenca, diguéssim, les fronteres del 

centre. Nosaltres, en la nostra feina, tenim molt clar... perquè a més, a més ha de 
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ser així. La nostra feina comença i acaba dins d’aquest edifici, com ha de ser, per 

altra banda. 

 

Amb trencar fronteres et refereixes a la relació amb pares i alumnes o també a 

relacions amb altres entitats, serveis i recursos de l’entorn? 

 

Sobre tot pares i alumnes. El tema d’altres entitats tipus pla d’entorn o 

educadors socials de carrer, o així, tots tenim contacte  amb ells perquè, 

evidentment, venen aquí sempre i estem en col·laboració amb l’ajuntament. 

Però ell és el que més, ell és el que treballa més estretament. Està molt 

involucrat,... hi ha una comissió de participació del pla d’entorn i després hi ha 

els educadors de carrer de l’ajuntament de Badia on ell, també, sempre està 

coordinat amb ells en totes les actuacions que fan. Però sobre tot és la capacitat 

d’apropar-se a la gent fora de l’institut, fins al punt d’anar a les cases, a les 

botigues, a on sigui que se’ls pot trobar. Ha anat a buscar nens, els ha 

acompanyat a casa,...coses que nosaltres no fem ni podem. És que és això, és 

que ja no és qüestió de voler, és que la nostra feina és una altra. 

 

Quines potencialitats o aspectes que es poden reforçar veus en la feina que 

desenvolupa la figura del TIS? 

 

Posats a fer una mena de carta als reis, per exemple, ja no és el TIS. Hi hauria 

també, penso, eh, una espècie de comissió TIS que transcendiria a l’institut... ja 

hi ha el departament d’orientació, per és clar, són profes i, o per tant, amb els 

avantatges i inconvenients que suposa el fet de ser profe, sobre tot aquest, que 

la seva feina acaba en les quatre parets de l’edifici. L’altre dia jo vaig anar a un 

institut per escoltar experiències i així i parlaven de que allà, els alumnes amb 

dificultats i els alumnes que els han d’expulsar, doncs tenen un servei en el pla 

d’entorn d’aquell municipi, Sant Celoni, que el que fan és que al xaval aquest, 
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quan l’expulsen, li busquen una feina, però hi ha algú que el segueix. I aquell 

xaval, aquella setmana que està expulsat, en contes d’estar a casa seva, com 

estan aquí, que tornen pitjor del que han marxat, perquè, clar... Què es trobaran 

aquests nanos a fora i casa seva? El que passa és que jo també entenc als profes 

que diuen: “aquest nano a l’aula no pot estar perquè no ens deixa fer la feina i 

perjudica tothom”. Val, doncs, què fas amb aquest tio? Doncs, allà, quan els 

expulsen, dons estan igual una setmana ajudant a l’hospital del CAP de Sant 

Celoni, o està ajudant a... són serveis “reals” a la comunitat. Però clar, això 

suposa que hi ha una persona allà que està al seu costat, i perquè el tio aquest... 

jo ja m’imagino algunes cares: “lo sueltas en un hospital i sortim en els diaris”. 

Però en canvi, si hi ha algú amb ell que està... “no, no, tio, t’han dit que has de 

fer això, i t’han dit tal i tal...”, canvia radicalment. Ens explicava aquella noia, la 

coordinadora pedagògica d’allà, que els xavals veuen tot un altre món, i que les 

expulsions aquestes els hi serveix per adonar-se’n del que hi ha aquí fora. És 

una manera de motivar, de trencar fronteres, ajudar-los-hi a que vegin que el 

que fem aquí sí que té connexió amb la vida de fora encara que de vegades no 

ho vegin... Llavors, jo penso que la funció d’integració social ha de ser... clar, no 

pot quedar-se a l’institut, perquè si es queda a l’institut no integres en la 

societat. Jo m’imagino, idealment, doncs, una cosa d’aquest tipus, que gestionés 

aquests xavals que el sistema educatiu no els hi podem donar resposta pel tema 

que sigui, ja no m’hi fico,... algú els ha d’atendre, algú els ha d’acollir, i els hi 

hem de donar una resposta que no s’acabi dins l’institut. La meva carta als reis 

pel futur passaria una mica per aquí... trobar una manera de donar resposta als 

desintegrats socials. 

 

Feu o contempleu fer quelcom en la línia dels “projectes singulars”? 

 

Com els aprenentatges en serveis, sí. Sí que tenim coses d’aquestes però es que 

aquí també s’ajunta una altra cosa... A Sant Celoni, per exemple, ens explicaven 
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que tenen la tira de llocs on els nens poden fer coses. Badia, per contra, té molt 

poques, té el CAP, té l’ajuntament, però no trobes empreses, no hi ha res, no hi 

ha gairebé activitat econòmica... Llavors ja hi ha... problemes de transport, 

problemes d’assegurança durant el transport,... és què el que sembla trivial no 

ho és gens. Que puguis fer una cosa d’aquest tipus és difícil.  

 

Contemples nous àmbits que es puguin obrir a les intervencions del TIS?  

 

Sobre tot el treball a fora amb xavals que a l’institut... a fora en combinació amb 

el que fem a dintre, però a fora. Amb xavals d’aquests que ja es veu que tenen 

difícil “aguante”, difícil inserció en el sistema educatiu. Sobre tot els xavals que 

són... que si diem que hi vagi el Quique és perquè és un xaval que dona 

problemes... a veure... Llavors aquests nanos tenen una sèrie de necessitats molt 

especials. Algú els ha d’atendre quan estan aquí fora. I si els expulsem, que 

molts d’ells, desgraciadament, els expulsem més del que voldríem, doncs, algú 

els ha d’estar atenent. És un càrrec de consciència fort. El que passa és que no 

pots fer-hi res, o no pots fer-hi res institucionalment, perquè no t’ho permet. 

Llavors, falta... falta aquesta figura que fes de transició real entre l’institut i el 

que passa fora amb aquests nanos. 

 

Es fa un treball de prevenció de totes aquestes problemàtiques a través de 

tutories, programes específics...? 

 

Sí. El que t’he comentat sobre el programa del ciberbullyng, el ciberassetjament, 

és un programa de prevenció perquè els mossos d’esquadra varen veure que 

cada vegada més rebien denúncies... a nosaltres també ens estava passant que 

cada vegada més, les baralles i els conflictes que esclataven aquí dintre, resulta 

que venien per coses que s’han dit al facebook, al wathsapp o no sé què. I també 
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xavals... no saben massa bé distingir entre el que és una brometa o és un insult o 

és... bueno,... 

 

A banda d’aquest programa, treballeu temes relacionats amb les habilitats 

socials, per exemple, o amb el desenvolupament personal? 

 

Sí. Tenim a 1er. i a 3er. una matèria de competència social. Específicament es 

tracten habilitats socials, presa de decisions, dilemes morals... Són aquests grans 

eixos. Vull dir que sí que ho fan els profes d’orientació. Això està incorporat en 

el currículum en aquest centre, sí. A 1er. i a 3er. d’ESO... jo n’havia donat un 

curs... I aquest any... ara ho fan els orientadors o psicopedagogs. I després tenim 

tota una sèrie de projectes de centre que també estan incorporats al pla de 

centre, com són el side-car, que és la tutorització dels petits per part dels grans, 

el servei de mediació de resolució de conflictes entre iguals, els delegats i 

delegades de curs, que tenen la seva reunió mensual i ens fan arribar les seves 

propostes... i el Quique doncs, ha agafat un paper molt protagonista en la 

organització i coordinació de tots aquests projectes.  
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8.5. Annex 5. 

 

INSTITUT LA RIBERA (Montcada i Reixac) 

 

8.5.1. OBSERVACIÓ PARTICIPANT 

 

Dia 25 de març de 2015. 

 

Com que fa dies que vaig escriure un missatge a la Cristina i encara no he rebut 

resposta, faig una primera visita al centre La Ribera a primera hora de la tarda. 

La porta és tancada i toco el timbre. M’atén de manera molt amable un pare de 

l’AMPA, que em comenta que aquesta tarda no hi ha pràcticament ningú, 

tampoc la Cristina.  

 

Dia 26 de març de 2015. 

 

Torno al centre La Ribera pel matí. La porta és tancada també a aquesta hora. 

Després de tocar el timbre m’obren des de recepció i demano per la Cristina, 

que en uns minuts, em rep al seu despatx, darrera d’un taulell, al costat de la 

secretaria. Em diu que tot just m’estava escrivint un missatge. Ha consultat amb 

direcció i no han posat cap inconvenient en que sigui entrevistada. Em comenta 

que davant la imminència de setmana santa, amb tot el que suposa pel centre a 

nivell de feina pels professionals, és millor deixar-ho per dates posteriors. Així 

ho acordem. A més, organitzarà la sessió per tal que pugui haver també una 

persona significativa de l’equip docent a la que pugui entrevistar. Ens 

acomiadem i marxo. 
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Durant la estona que he estat al centre es respirava força tranquil·litat. Era hora 

de classe i imagino que tothom estava per la seva feina. 

La Ribera és un barri de Montcada i Reixac, on el nivell socioeconòmic és baix i 

la taxa d’atur alta, i en que l’índex d’immigrants de fora de l’estat espanyol 

(sobre tot magrebins i subsaharians) és prou alt, situant-se al voltant del 80%. 

La resta de residents són majoritàriament immigrants de la resta de l’estat 

espanyol d’èpoques anteriors corresponents als fluxos migratoris de la segona 

meitat del segle XX.  

 

Dijous dia 16 d’abril de 2015. 9:30 h. 

 

Arribo per fer la entrevista. La Cristina surt al passadís, ens saludem i marxem 

a la sala de professors a on hi ha la Joana Sáez, coordinadora pedagògica de 

primer cicle de la ESO, que serà la persona de l’equip docent entrevistada. 

Tanmateix totes dues estan presents durant les respectives entrevistes. La Joana 

reforça algunes de les respostes de la Cristina, intervenint per iniciativa pròpia i 

aquesta fa el mateix quan entrevisto a la Joana. De fet, durant les entrevistes, 

que faig de forma consecutiva, totes dues van intervenint i complementant el 

que diu la que està sent entrevistada. 

 

 

8.5.2. ENTREVISTA: Cristina Izquierdo (TIS)  

 

Dijous dia 16 d’abril de 2015. 9:30 h. 

 

L’entrevista es realitza en presència de la Joana Sáez (coordinadora pedagògoca 

de 1er. cicle d’ESO i tutora de l’aula de diversificació curricular), que fa algunes 
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intervencions en el decurs de la mateixa. Aquestes intervencions  apareixen en 

la transcripció precedides del seu nom (JOANA). 

 

Formació i trajectòria professional? 

 

Sóc educadora social. He esta treballant en centres d’acollida de  menors, a un 

centre d’acollida de dones amb nens, serveis socials, orientació laboral i, 

finalment, vaig acabar aquí, perquè vaig presentar-me a la llista. Volia provar 

altres àmbits també, després de fer altres coses, volia provar els instituts i 

l’adolescència. Em vaig presentar a la borsa i al cap d’uns mesos o un any o així 

em van trucar, i aquí estic des de llavors. 

Sóc educadora social però aquí només demanen el títol de TIS, però amb la 

diplomatura podies accedir a la plaça.  

Vaig arribar a aquest centre perquè ja vaig marcar a la meva sol·licitud les zones 

que m’interessaven: Barcelona, Vallès Occidental,... el que més a prop quedava 

de Barcelona, perquè jo sóc d’allà. 

 

Quan vas arribar aquí no coneixies Montcada en absolut?  

 

No res. Vaig venir, fins i tot, a veure l’institut abans d’incorporar-me. Això va 

ser el 2008. Porto 7 anys. 8 cursos, crec. Vaig començar encetat el curs... el febrer 

va fer 7 anys. 

 

Quin lloc ocupes en la organització escolar? 

 

Quan vaig arribar no havia hagut mai la figura del TIS en aquest institut. En 

aquest moment estaven en un pla d’autonomia de centre. El TIS era una cosa 

nova per l’equip directiu. Vaig arribar i em van donar les funcions que havia de 

fer i després, clar... a nivell de coordinacions, jo em coordino amb serveis 
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socials, centres oberts, l’ESMIC que ho fem a través de la psicopedagoga de 

l’EAP, el casal de joves i els centres cívics que hi ha. Això ho fem a través de les 

comissions socials. Després també estic a la comissió de la diversitat. Estic a la 

comissió de convivència, als claustres i a les reunions de nivell de primer cicle, 

per què els meus nanos estan principalment a primer i a segon de la ESO. 

Al claustre tinc veu però no tinc vot i a la resta de reunions i, com qualsevol 

dono la meva opinió sobre el tema (RIU), més en la vessant social, moltes 

vegades, per explicar al professorat com està la situació i per què aquest nen fa 

això deixa de fer això, no? Una mica, tota la situació que pugui tenir, i tinc la 

tasca de tutora individual d’alguns alumnes (li recorda la Joana), això si. Tinc 

uns alumnes assignats, que són als que jo faig el seguiment més individual, 

però estic una mica per tots els nanos, per tot el tema social, i si s’han de 

centralitzar totes les demandes d’absentisme o traspassar a serveis socials, o... 

tot el tema de traspàs d’informació entre el serveis socials i el centre el portem jo 

i el cap d’estudis, en principi.  

I la coordinació amb l’infermera (li recorda la Joana), que ve un cop per setmana 

del CAP per això de “salut i escola”, un programa que fan. I després entro a 

dues aules: entro a l’aula 19 que és l’aula d’adaptació curricular 3er. i 4t. a fer 

tallers i amb un profe, i l’aula 9, que també faig la tecnologia que, com que 

s’adapta, fem com tallers. 

 

Participes en les reunions de 1er. i 2on. on es tractem temes curriculars? 

 

Si, es tracten temes curriculars, però llavors, clar, també és temes de fer un repàs 

dels nanos, no? I què tal, com va aquest nano? Doncs ha començat a estar així o 

aixà. Doncs mira, jo tinc la informació de que el nano, doncs, realment, dons 

està passant per aquesta situació i, pot ser això és conseqüència de..., no? I una 

mica, posar-los al dia sobre això. Si també hi ha algun nano que falta molt... 

doncs aquets nano està començant a faltar. Vale, doncs fes-me la derivació que 
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jo ja ho passaré a serveis socials i a veure com ho entomem. O, si jo conec a la 

família, ja parlaré jo amb ells, o quan vingui la família a parlar amb tu, parlem, 

saps? Parlem de temes curriculars però per l’altra  banda també parlem de 

temes... 

 

Tu et centres en casos individuals? 

 

Si, però si se’m demana alguna cosa a nivell grupal també... no tinc 

inconvenient. Si fem una cosa determinada amb un grup o... 

 

Els casos que tractes, quines problemàtiques solen tenir? 

 

Absentisme, manca de límits,... 

 

Per tractar els teus casos et coordines de manera informal amb els professors i 

tutors? 

 

Si, per què els alumnes estan a les aules. Els meus estan a dins de les aules i jo 

no els trec a totes hores. Jo els trec en hores determinades en les quals, depèn el 

dia, depèn qui em vingui i qui no puc fer algun treball més grupal de treball 

d’habilitats socials, i depèn com, xerrem en grup directament o a veure què ha 

passat aquest dia, o per què t’han posat aquest parte, o... una mica de reflexió,  

el que hem fet, la nostra actitud i el que podem canviar els uns i els altres.  

 

Et poses d’acord amb profes i tutors a l’hora de programar aquestes activitats? 

 

Jo els vaig a buscar quan vull. Tinc unes hores assignades, però si necessito 

treure’ls més, i el profe no té inconvenient, que normalment no el té, li demano: 

“m’en porto aquest nano”, i ja està.  



 

 

Annexos 

 

216 

És un centre molt petit. Vull dir... és que jo, en qualsevol moment, si m’arriba 

alguna informació o els profes han de contactar amb mi, a més de les reunions 

de nivell, i a més de...no? És: “Escolta, que aquest nano, tal...” vull dir... ja busco 

al seu horari també que tingui algun lloc i ens ho parlem. No hi ha problema. 

 

Hi ha molta proximitat, no? 

 

Déu n’hi do. Si, som un centre molt petit. És una de les coses bones d’aquest 

centre, ens coneixem tots i jo conec... excepte els nous que han arribat de 

batxillerat, conec a tots els alumnes. I de vegades truquen pares i pregunten: 

“¿mi hijo ha entrado por la puerta? Doncs, sí, no? Normalment... “ha passat ara 

o ha passat més tard, o encara no ha sortit...” Bé, tenim aquest...   

 

Va ser diferent els primers anys que ara, quan coneixes a tots els alumnes? 

 

Si, però de seguida et fas, eh? Perquè són uns 35 profes. Tampoc no són tants. I 

alumnes uns 300. Comparat amb altres centres és molt petitó. Trobo que ens 

coneixem tots... 

 

Ha anat a menys el volum d’alumnes als institut? 

 

En general als instituts ha anat a més. És a infantil i a primària que ha baixat, 

perquè ara estem amb els fills del  “baby boom” de quan va ser la bona època 

de bonança aquí. L’any passat ja va haver molta demanda a tots els instituts, i 

en canvi a P3 no hi havia tanta, perquè són els nens que venen d’ara, de l’època 

de la crisi. 

 

És diferent aquí que a Barcelona ciutat?  
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No, a Barcelona, tot i que pot variar una mica, està tot ple. Ho dic per 

experiència pròpia (RIU), per la meva filla. Als instituts no ho sé, però a infantil 

no han baixat les matriculacions, està igual. Si algun vol un cole en especial... 

 

Com valora l’equip docent, segons la teva percepció, la tasca que fas? 

 

Hi ha de tot, penso. Hi ha gent que no entén la figura i no la entendrà mai, i 

gent que la valora molt positivament i que pensa que som molt necessaris i que 

hauríem d’estar a més llocs. Hi ha una mica de tot, com a tot arreu. Jo no em 

sento en cap moment... vull dir, jo em sento bé. Em sento valorada.  

Hi ha gent que entén molt bé les tasques que faig i les necessitats que cobreixo. 

Hi ha gent que no t’acaba d’ubicar...molta gent nova que arriba: “ets la TIS? 

Però ben bé que fas, i quina és la teva feina, i com t’ho fas?, i no se què... no? I 

gent que “ni le va ni le viene”. Hi ha gent que ha estat treballant en centres a on 

hi havia TIS i hi ha gent que no. Llavors et pregunten quina és la teva funció, la 

teva tasca,... si. I gent que ho valora molt positivament i gent que no ho valora. 

 

JOANA: Però jo penso que, fins i tot la gent que no pugui entendre massa bé la 

funció, que la pugui valorar menys, jo crec que l’agraeix en el sentit que en 

algun moment ella pugui fer alguna acció puntual en alumnes que poden crear 

conflicte en l’aula. Igual hi ha gent que... 

 

Van comprovant sobre la marxa que és una persona que soluciona 

problemes? 

 

JOANA: Com a mínim, si més no, si te l’emportes una estona i em deixes una 

mica més lleugera la meva aula... Jo, fins i tot, penso que la gent que no deu 

entendre massa la funció, fins i tot, des d’aquest punt de vista, la pot apreciar. 
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Però amb el pas del temps els docents se’n adonen que hi ha unes necessitats 

que cobreixes? 

 

Si, però bé, els que porten junts pràcticament els 7 anys, gent que..., com que 

cada any també canvien moltes coses de l’equip, no?, de l’equip de profes, els 

que arriben nous i que també els hi has d’explicar i que fins que comencen a 

entendre ben bé què estàs fent, no? I tot plegat... 

 

La gent que va venint nova... hi ha de tot. La borsa de treball està oberta a 

tothom. Ve gent que mai abans no havia fet substitucions...  

 

JOANA: La gent que ja té un bagatge en substitucions pot tenir experiències, 

però si hi ha gent que és la primera o segona substitució que fa, té molts pocs 

referents. 

 

És això. És una borsa oberta a tots els llicenciats, que dic jo. Llavors, a partir 

d’aquí, tu ets llicenciat però no tens perquè tenir vocació, ni tens perquè 

entendre les problemàtiques socials o... no? Jo vinc aquí a fer classe y ja està. 

 

Els profes se’n adonen en la seva pràctica de que hi ha problemes que van 

més enllà d’allò purament docent? 

 

Clar, però depèn del centre docent a on estiguis i depèn el nivell de d’allò social 

que tinguis i... si, clar n’hi ha molts... i n’hi ha molts que són molt conscients i 

que... però és com tot, no? No han estudiat educació social, no és que diguis... o 

magisteri, o una cosa així molt dedicada a dir,... bueno, és que totes aquestes 

coses no només és..., no? Tens moltes més coses al voltant. El que passa és això, 

clar. Per això també estic jo una mica a vegades allà a les reunions i dic: “Bueno, 

al tanto, és que aquest nen està passant per això, això, això i això...” No el 
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justificarem, però anem a veure com ens ho podem fer perquè, clar, a lo millor 

expulsar-lo no és la millor opció o... o sí. O se li ha de parar els peus ja perquè ja 

casi no tens límits i nosaltres els hem de limitar. Bueno, també és una mica 

saber... Moltes vegades es queden sorpresos de les situacions dels nens, perquè 

no s’ho esperen: “Ah, clar, per això és així” I veus un pare i llavors entens 

perquè el nen és així... 

 

Llavors, fas una mica de pedagogia sobre aquests temes amb el professorat? 

 

Bueno, tots aprenem de tots. I jo també aprenc molt dels profes perquè jo, 

realment, no estic a les aules, no estic a les classes, i també ha de ser difícil 

gestionar alumnes complicats a dins de les aules a més de la resta d’alumnes. 

Vull dir que... jo, de vegades també penso que... és que, clar, jo no hi estic aquí 

dins. No em toca estar allà fent una classe amb 30 alumnes i tens 2 o 3 allà que 

no saps ben bé com fer-t’ho, no? I n’hi ha gent que ho porta millor i hi ha gent 

que... 

De vegades hi ha famílies que jo conec i que...d’això...i que, pues de vegades 

algun profe em demana: “pots estar tu a la entrevista? I jo els hi dic: “Ja estaré jo 

a l’entrevista” Perquè jo sé com és aquesta mare o aquest pare, que segurament 

saltarà, però després la podem calmar, si nosaltres no baixem, ella no baixarà,... 

i així estic una mica també, allà... pues fent una mica la d’això... la mediació 

entre l’alumne, el profe que ha tingut el conflicte amb l’alumne, la mare que 

defensa el seu fill, però que el fill no té del tot la raó, li fas entendre a la mare 

d’una altra manera... quan no estàs al conflicte també és més fàcil, no? Trobar-te 

de dir... no t’agafa tant amb calenton  i tu pots dir: “bueno, si, si, pasa esto pero 

tu hijo tampoco es...” no? Llavors, bueno, al final acabem bé, com a mínim amb 

un bon entente, sense crits i sense... 

 

Els pares tenen clar quines són les coses per les que poden comptar amb tu? 
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Si, déu n’hi do. Potser el nom tècnic no. És a dir, jo sóc la Cristina per tots els 

pares i els alumnes, però...si, si, es dirigeixen... més les famílies que conec de... 

perquè tenim històrics de germans i germans i germans, i ja saben ben bé el què, 

no? També saben que tinc contacte amb serveis socials, que parlo amb ells, que 

ens coordinem, que... bueno, saps? I si, normalment hi ha coses que si, que ja 

venen directament a mi, no?  

Ells saben que jo no sóc profe, no sóc alumne, estic en un terme mig, no?...què 

és això, que a mi no em pilles amb el calenton de què he tingut un enfrontament 

amb el teu fill sinó que...no? Potser podem parlar d’una altra manera i, bueno, 

si...penso que moltes, si. Hi haurà famílies que no em coneguin també. Perquè 

tampoc els seus fills no són... vull dir. Però encara així, penso que si. Saben que 

per qualsevol cosa poden parlar amb mi. A més, també, si he mediat en alguna 

cosa entre algun profe i ells, i... 

No venen a mi per qualsevol tema però, si, pregunten per mi per determinades 

coses. 

 

Per temes docents, per exemple, no t’aborden? 

 

No. Parlen amb el tutor. Jo faig més el tema de beques...gestiono el tema de les 

beques de l’ajuntament, tot el tema dels terminis, tot això, també són conscients 

que ho porto jo. 

 

La comunicació amb pares és individualitzada sempre?   

 

En el meu cas, si. Jo no he fet coses grupals. Jo, si el nen no és meu, no és 

tutorando meu, li dic al tutor individual: “mira, escolta, que hi ha aquest nen, 

que jo trucaré els pares per què...com ho fem? Truques tu? Truco jo?” I ja està, 

però si són meus directament estan assignats  i truco jo.  



 

 

Annexos 

 

221 

 

I els alumnes, com veuen la teva figura? 

 

A vegades tampoc no saben ben bé el que faig. Vull dir que,... tenen aquesta 

d’allò de dir...clar, molts em diuen, a vegades, “profe”. I jo, sempre, des que 

vaig començar, dic: “jo no sóc profe, sóc la Cristina”. Llavors, bueno, a vegades 

a algun li han preguntat: “¿y que hace la Cristina? I altre contesta : “Pues ayuda 

a los niños”, o no se què, o... cadascú diu una mica la seva, però bueno, sóc la 

Cristina, estic aquí i ja ho saben. 

 

I saben per quines coses poden venir a tu? 

 

Bueno, a mi em pregunten bastants més coses. Els nens, eh? Si. Perquè també 

estic com en un lloc estratègic. Estic just allà al mig de secretaria. Perquè estic 

aquí totes les hores, totes les hores que estan ells, perquè sempre em troben, 

estic al pati. És que, clar, estic totes les hores i llavors, quan em venen i diuen: 

“porque esto...?” “No, li dius al teu tutor individual”, i ja està, no? O tal, o qual, 

però determinades funcions que si em toquen, doncs, sí. I em diuen el que sigui. 

I moltes vegades també et dic, siguin els meus o no, si he de parlar d’alguna 

cosa o si em de solucionar quelcom, ho parlem i veurem quines són les opcions 

i quines són les alternatives, no? 

 

Per iniciativa pròpia t’aborden per consultar problemàtiques? 

 

Si.  

 

Detectes problemàtiques a partir de les demandes dels alumnes?   
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Dels alumnes o del tutor, també, perquè em diu: “com podem tirar això 

endavant, per quines vies?” Perquè a vegades també els hi dic als nens. Dic: 

“home, jo us puc ajudar”. Vull dir que hi ha coses que no em puc guardar per 

mi, o sigui que no els puc dir: “es que esto queda entre tu y yo”. La meva 

confidencialitat acaba just quan acaba la teva desprotecció, o sigui que hi ha 

coses que no, i a més és que no és bo per tu tampoc, llavors això, s’hauria de 

veure com ho gestionem, cap a on vols que tirem, cap aquí, cap allà,... 

 

Teniu aula de convivència? 

 

No. Tenim aula d’acollida. 

 

I pels alumnes disruptius als que els professors fan fora de l’aula, teniu algun 

mecanisme establert? 

 

No. Es queda el profe de guàrdia i no hi ha una aula de...no és... és qualsevol 

aula... 

 

JOANA: És una expulsió i el profe de guàrdia... 

 

El alumne va fora amb un profe de guàrdia. 

 

T’ho pregunto perquè en alguns centres hi ha l’aula de convivència, que pot 

servir per aquests situacions. Allà el TIS col·labora, normalment. Aquí no ho 

contempleu? 

 

Però el TIS ha d’estar totes les hores allà ficat? Perquè, clar, si a cada hora hi ha 

algun expulsat o algun cosa, pràcticament et passes el dia allà. Clar, jo de 

vegades hi passo i veig que hi ha algun expulsat i veig que és un dels meus o un 
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d’aquests que tinc més d’allò, entro i “què ha passat” i “què vols dir” i si que li 

fas la reflexió i parles i “vinga, ves a parlar amb el profe, què això no són 

maneres i...”, no? Però així estipulat, estipulat,... ho faig d’una manera més 

informal. És que si hagués d’estar totes les hores, crec que estaria tot el dia 

ficada, no? En alguns moments no, però... 

 

JOANA: Totes les hores hi ha guàrdies. A totes hores pot haver algun expulsat i 

llavors no faries res més. 

 

Quan sento que algú tanca la porta o fot algun crit, dic “bueno, tate” . Igual que 

surt algun de l’equip directiu a veure què, si veus que el profe ho gestiona bé i 

que no hi ha problema, tu et mantens al marge, però si veus que la cosa va a 

més, vas “apagando fuegos” que diem. Vull dir que,... això també és part de la 

feina, no? 

 

També teniu la CAD? 

 

Si. Aquí estem la cap d’estudis, la psicopedagoga del centre i la pedagoga de 

l’EAP, i allà parlem dels casos d’aquí del centre, i després, a aquesta s’afegeix 

un cop cada 4 setmanes o cada 5, les de serveis socials, que llavors es converteix 

en comissió social. Més o menys, els casos que estan a la CAD també estan a la 

comissió social. No tots, perquè  la CAD també es tracten molts temes 

d’adaptacions curriculars i nens que s’han de valorar, si tenen algun dictamen o 

tenen alguna cosa que els impedeix seguir el ritme d’aprenentatge... no només 

causes socials. I a l’altre fem tot el tema social i el seguiment de temes socials 

que tenen ells i que nosaltres... o nens nous que tenen problemes d’absentisme, 

els passem a la comissió, o...  

 

Dins l’organigrama del centre, tu t’integres en la CAD? 
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Si. Aquí si que estic, però, bueno, és clar, no... no estic a cap departament. 

Hauria de ser al departament d’orientació, però com que no sóc profe no estic a 

cap departament. Estic com a PAS, personal d’administració i serveis, què són 

les conserges, l’administrativa, i jo.  

 

Però tens el teu despatx? 

 

Si, tinc altres tasques i altres funcions, però com que al  departament ens tenen 

posats així... Allà, quan vaig al departament, he d’anar al personal 

d’administració i serveis. I aquí no estic a cap departament en si.  

 

Existeix aquí al centre el departament d’orientació pedagògica? 

 

Si. 

 

Com a TIS, veus potencialitats en quant a noves funcions que pugui assumir 

la teva figura? 

 

I tant. Hi ha possibilitat de fer més coses sempre i quan tinguem més marge. Hi 

ha moltes possibilitats de fer moltes coses, però t’han de donar més marge. Més 

marge legal, més marge... més flexibilitat, més poder emportar-me els nens, no? 

Què això també depèn molt de l’equip directiu, però realment, dins de la 

legalitat, no? Nosaltres sempre som acompanyants “de”... ajudem “a”, 

col·laborem “amb”, no? Precisament perquè som... perquè la figura és TIS. Jo 

crec que si estiguessin com educadors, aquestes responsabilitats les podria 

assumir jo, no? Ja no seria acompanyant “de”, seria... Jo m’emporto el meu 

grup, perquè vull fer... per exemple, han obert una protectora d’animals, i 

emportar-me un grup de nens jo sola com a responsable d’aquest grup, per què 
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no tinc cap problema en assumir-ho. Anar allà i treballar certes coses amb els 

nanos allà, però... cada cop que  dius alguna cosa d’aquestes és no, no, no, no,... 

O sigui que, podria assumir moltes més coses? Penso que si. I això depèn de,... 

es una d’allò política i de que el centre també estigui disposat, no? Jo suposo 

que si al centre li dones... dius, ostres, ja te responsabilitats com qualsevol altre 

profe, potser també et donen més marge, no? Tot i que jo se que hi ha TIS que 

tenen més marge, perquè l’equip directiu ho decideix així, no? Però si a nivell 

polític hi hagués un interès per això, doncs clar... i des d’allà arribés la 

normativa de que no és acompanyant “de”, sinó què és de pròpia.... doncs, si. 

 

Reclames una categoria professional equiparable a la del docent? 

 

Si. I si cal fer alguna classe determinada d’habilitats socials, o de fer un taller 

d’alguna cosa, que no hi hagi cap problema, clar. O sigui que, jo, donar 

matemàtiques o donar altre matèria, ni em veig... o potser si que em veig 

capacitada per a primer de la ESO, però que és que no és la meva feina, no? Ara, 

si em dius, hòstia, doncs, no sé, tens tot un d’allò de tutories que et pots muntar, 

a veure quin tipus d’activitat voleu fer per treballar quelcom determinat. Doncs, 

és clar que si, per suposat, per això estic aquí. Clar, ara ets ajudant “de”, no? Si 

algun profe m’ho demana, doncs si, mira, podem muntar unes activitats i fem 

això, fem allò, però tot és a remolc de... i que es poden fer moltes coses també, 

però es podrien fer moltes més. No ho dubto pas, clar que si.  

 

Estàs demanant la possibilitat de fer més coses amb els alumnes? 

 

Si, però sola, com si diguéssim, sota la meva responsabilitat, sota el meu parer, 

com un profe de català que fa la seva classe de català, doncs jo fer també, 

presentant una programació i una proposta i tal, però dir: “si, si, està tot aquí”. 
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Això hauria d’anar acompanyat de més presència a reunions i coordinacions?  

 

No. Jo penso que a les reunions i coordinacions ja estic present. Potser a alguna 

reunió de departament. 

 

En tot cas, augmentar les teves atribucions? 

 

Més aviat, més responsabilitats. 

 

Més pes de la teva presència? 

 

No se si és més pes o... no se ben bé com dir-ho. Es tracta de que sigui jo qui 

presenti les coses. I que ara, si algú m’ho demana, ho faig i podem muntar 

quelcom i... però bueno, quelcom més estipulat. Dir: “mira, tens... faràs 3 classes 

a la setmana d’habilitats socials en aquesta, en aquesta i en aquesta”. Doncs jo 

m’ho munto, presento la meva programació: sí, estem tots d’acord o tal, i ja està, 

i resultats i... I no només a nivell dels meus nens sinó que és a nivell grupal de 

tots, perquè aquests nens estan a dins d’un grup, i aquest grup tampoc... també 

necessitaria això... i una mica això. 

 

Treballes a jornada completa, coincidint amb l’horari lectiu? 

 

L’horari que fan els profes no. Ells fan menys hores que jo. 

 

JOANA: Tu fas 37,5 hores i nosaltres de presència fem menys. La resta són per 

preparar coses a casa. 

 

Jo també tinc 2 hores i mitja per preparar coses però l’equip directiu considera 

que haig d’estar aquí i ja està. 
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Trobes a faltar flexibilitat en l’horari? 

 

A vegades, si. Saps que passa? Que clar, tenint totes les hores aquí... Jo abans al 

principi, quan vaig començar invertia moltes de les meves hores, moltes. També 

treballàvem les 3 tardes i llavors, fins i tot de vegades acompanyava els nens a 

altres llocs. Al casal de joves, al centre cívic,... però clar, arriba un punt que ja 

no... et limites a les teves hores i si algú necessita alguna cosa en concret, ho 

faré, però en principi... és que estic des de les 8 del matí fins a les 3 de la tarda, i 

els dilluns fins a les 17:30 h. Si algun nen em demana alguna cosa especial, 

doncs si,... és clar, ho faràs perquè tu vols fer-ho, però no perquè... ah!, doncs 

mira, em trec dues hores d’aquí i me les poso aquí baix... no perquè tingui 

aquesta flexibilitat. Jo crec que l’horari hauria de ser més flexible, és molt rígid. 

Hauria de ser-ho. 

 

I per tractar amb pares i recursos de l’entorn, l aquest horari t’ho permet? 

 

Normalment ens ho busquem. Jo ho deia més per si algun nen en concret em 

demana quelcom en particular: “Hòstia, Cristina, em pots acompanyar a tal 

lloc?” Doncs faré l’esforç perquè ets tu, però... 

 

I en aquests casos ho has de fer en hores teves, fora de l’horari laboral? 

 

Si, com tothom, suposo, en aquest centre. Tothom posa hores seves. O molta 

gent, diguem-ho així. 

 

Tens un contacte quotidià amb l’entorn, el barri?  

 

Si. 
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Hi fas vida? 

 

Bueno, déu n’hi do el que sortim i el que ens coneixen. Però molta vida no faig 

perquè jo haig d’estar al centre, però si que ens coneixen,... vull dir, vas per La 

Ribera, veus ex-alumnes, veus pares, no? I saludes, parles, et pares... i llavors es 

pregunten: “qui és?” “doncs, és la Cristina, és no se qui,...”. com jo, molts altres 

profes que també... 

 

JOANA: I com que hi ha germans de germans de germans,...doncs, clar... 

 

I ara parem,... i sempre trobes. Igual no coneixes a l’infermera del CAP i te la 

trobes a no sé a on i... Quan trobo ex-alumnes que els hi va bé me’n alegro, però 

altres vegades em sap més greu perquè no... bueno, has posat... has fet tot el que 

has pogut però la vida va com va i no tothom... cadascú tria el seu camí, que dic 

jo...  

 

 

8.5.3. ENTREVISTA: Joana Sáez (coordinadora pedagògica de 1er. 

cicle d’ESO i tutora de l’aula de diversificació curricular). 

 

La Cristina és present a l’entrevista i hi intervé. Les seves intervencions  

apareixen en la transcripció precedides del seu nom (CRISTINA). 

 

Dijous dia 16 d’abril de 2015. 10:30 a 11:00 h. 

 

Formació i trajectòria professional. 
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Em dic Joana Sàez, sóc pedagoga de formació i fa relativament poc que em 

dedico a aquest món. Jo vinc del món de la empresa i fa 8 anys que estic al món 

de l’educació. A l’edat que tinc és relativament poc... 

 

Vareu coincidir totes dues a l’hora d’incorporar-vos al centre? 

 

No. Ella un parell d’anys abans. Jo fa 8 anys que estic al món de l’educació, però 

en el centre aquest és el meu 6è curs. Vaig començar com a psicopedagoga al 

centre. Vaig estar 2 anys. I ara estic fent la diversificació curricular a l’atenció a 

la diversitat. Estic atenent un grup petit de 2on. d’ESO, el que seria l’equivalent 

a una aula oberta, que ara ja no es diu així. Ara es diu diversificació curricular, 

que són adaptacions... una planificació diferent per alumnat amb problemes 

educatius. Bàsicament és tota la meva experiència en ESO, perquè anteriorment 

vaig estar treballant només en un altre centre de secundària. Vaig fer alguna 

coseta a primària, quan tot el tema de la sisena hora, durant un any, i després 

vaig passar a secundària.  Tota la meva experiència bàsicament està aquí, 6 

anys.  

 

Llavors, el teu càrrec aquí al institut és de pedagoga? 

 

Però jo no faig les funcions de psicopedagoga. Las vaig fer, però ara ja no. Estic 

fent atenció a la diversitat. El que passa és que també faig coordinació de 1er. 

cicle i la meva tasca docent és exclusiva des de fa un parell d’anys dins l’aula de 

diversificació curricular. Al inici feia vàries matèries a primer de la ESO, però 

ara des de fa 3 anys estic exclusivament a l’aula de diversificació curricular fent 

diverses matèries: català, socials, visual i plàstica, tecnologia, treball 

cooperatiu,... o sigui, una mica de tot. També sóc tutora d’aquest grup. 

 

Quines necessitats socioeducatives veus a l’escola? 
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Socials, moltíssimes, perquè tenim un alumnat amb molta càrrega social, amb 

problemes familiars, econòmics, ... i lògicament, tot això repercuteix 

indiscutiblement en el procés educatiu i en el procés d’aprenentatge dels 

alumnes. 

 

Són temes derivats del context? 

 

Si. Del barri, de les situacions familiars, del context econòmic actual,... 

 

Hi ha molta població immigrant al barri? 

 

De fet a l’inici de La Ribera, quan es van construir els habitatges, tot eren 

immigrants de la resta de l’estat espanyol i ara són immigrants de fora. El 

percentatge no te’l sabria dir, però per unes oposicions que vaig preparar, vaig 

saber que era prou alt. Em refereixo a alumnes del centre. Potser ara han variat 

les procedències, perquè hi ha hagut anys que potser teníem més xinesos o 

pakistanesos, marroquins sempre hi ha hagut,...potser han variat les 

procedències, però tenim un índex d’immigrants important. I mobilitat. Gent 

que ve, que a meitat de curs marxa, que després a final de curs torna a 

venir...tenim gent amb molta càrrega... 

 

La figura del TIS cobreix al centre totes les necessitats d’aquesta mena? 

 

Cobrir-les totes no se si les cobreix, però que és indispensable, per descomptat 

que si, perquè... dic que no sé si les cobreix perquè com què la població és tan 

àmplia no arribem a tots. Ella no té hores per atendre tota la gent  que pot 

necessitar en un moment determinat consultar-li un problema, una situació, una 
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angoixa, o un moment de tranquil·litat, no? Però què és bàsica, per descomptat. 

Pot ser faria falta, més.  

 

Creus que cal avançar en la institucionalització del TIS? 

 

Quan parlàveu abans del pes de la figura del TIS, jo pensava en  el dret a vot en 

el claustre, per exemple, com a mínim. Ja que treballes directament amb tants 

alumnes i tantes circumstàncies... 

 

CRISTINA: Els instituts haurien de tenir un departament o una àrea social. 

Nosaltres la tenim perquè és una zona com la que estem, però jo penso que 

coses socials hi ha a tot arreu. Penso que tots els instituts,... i a primària. Vull dir 

que és que aquestes coses van sortint i n’hi ha i n’hi ha hagut sempre. El que 

passa és que nosaltres “fuimos los escogidos” per a unes zones determinades 

molt concretes i perquè va arribar una remesa de diners d’Europa.  

 

Aquí hi ha molta concentració, però sí que és cert que en barris de Barcelona 

també hi ha... en barris on fins i tot no els tinguin tan catalogats. 

 

CRISTINA: No cal que estiguin catalogats. En general jo penso que és una 

figura que... tot el tema social que no s’ha tocat mai, es podria començar a tocar 

i començar a treballar altres coses, altres àrees... 

 

En altres instituts el TIS s’integra en el departament d’orientació. Aquí no ho 

contempleu? 

 

Aquí, per exemple, el departament d’orientació, és veritat que està molt en 

contacte amb ella, per tot el tema social i demés, però a nivell pedagògic està 

més centrat en la orientació acadèmica, i potser se li hauria de donar aquesta... 
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Potser en els centres en que el TIS s’integra en el departament d’orientació, deu 

tenir la mateixa categoria que els docents... 

 

Creus que caldria potenciar d’alguna manera entre l’equip docent, aquesta 

idea d’incorporar allò socioeducatiu de manera més instituïda? 

 

Jo penso que coordinacions ja n’hi ha. Som un grup molt petit i tots ens 

coneixem i estem molt en contacte i ella, qualsevol informació que té de seguida 

la passa i nosaltres, si tenim alguna necessitat, també. Hi haurà profes que més 

o que menys, no?  

Potser jo, com que treballo amb ella,...si ella entra en les meves aules per 

treballar en el taller de tecnologia... doncs, tenim un tarannà diferent  i, 

possiblement, sí que seria bo que en determinades àrees o en determinats 

moments o circumstàncies, ella pogués també fer aquesta mateixa funció que fa 

amb mi, amb un altre situació. I potser també el professorat l’entendria molt 

més,... que jo crec que la entén prou bé la seva funció, però podria també 

col·laborar molt més en... 

 

Veus possible potenciar encara més el treball col·laboratiu entre docents i 

TIS? 

 

El que passa és que no a tothom li agrada treballar en conjunt perquè ens 

trobem, fins i tot a nivell de docents, que no a tothom li agrada treballar dos 

docents a la mateixa aula. 

 

Pel que fa a les relacions amb serveis i recursos externs al centre, ho 

canalitzeu a través de la TIS? 
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CRISTINA: Tot es canalitza a través de la CAD o la comissió social: amb serveis 

socials, amb centres oberts, centre cívic, els SMIC, que nosaltres ja no 

preguntem directament sinó que és l’EAP, perquè no surtin tampoc 

determinades coses... però la coordinació la fa ella i nosaltres, des de la comissió 

social i la CAD, traspassem la informació. A menys que hi hagi un cas especial 

que el porti l’EAIA i que llavors jo li digui: “doncs us coordineu entre vosaltres, 

que tu ets la tutora de grup, i si tens més a mà la Eva, que és l’educadora que 

entra dins de l’EAIA d’aquesta persona, i llavors es donen els “mails” o una 

cosa determinada de... però normalment, si, perquè és més fàcil trobar-me a mi 

durant totes les hores i és més fàcil gestionar-ho tot a partir d’aquí. Perquè jo 

me’n assabento i se’n assabenta el tutor i qui sigui. 

 

JOANA: A més tu coneixes tots els casos. Nosaltres com a tutors podem tenir 

més informació dels nostres tutorats, però tu els coneixes a tots.  

 

CRISTINA: També és una bona manera per què la informació arribi a tot arreu... 

que a vegades, la cosa entre l’un i l’altre no acabes de saber ben bé el què... 

 

La informació es traspassa amb fluïdesa, doncs? 

 

CRISTINA: Si, està bé que vagi fluida, però de vegades calen els seu filtres. A 

vegades t’expliquen moltes històries que dius,... bueno, no cal tot això. No 

respecte al que pugui explicar un professor, perquè de vegades som el que som 

i de vegades parles, i un altre nen s’assabenta... coses així, que parles a la sala de 

profes i no te’n adones que hi ha un nano... hi ha coses que no cal. És quelcom 

personal i privat d’aquell nen, ho se jo, ho sap el tutor, si cal que sàpiga alguna 

cosa determinada, però tampoc cal donar-li voltes. És bàsicament el que 

necessitem per poder treballar i per poder evolucionar en aquest cas. Punto. 

Tota la resta, si és necessari en algun moment ho traurem i si no aquí es queda. 
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És la privacitat del nano també. Perquè a vegades, que tothom sàpiga la seva 

vida...i dius, hòstia, no cal. Ni que vagis explicant la teva vida a tot arreu, no cal 

si no vols, no cal. Jo moltes vegades ho dic: “estic aquí però tampoc no et trauré 

coses si no vols ni t’obligaré. Faltaria més”. Per això és millor canalitzar les 

informacions i poder dir: “bueno, doncs això és l’important i tota la resta sobra. 

Sobra en aquest moment i no cal que tothom ho sàpiga”. Que aquesta 

informació serveixi per treballar, no només per explicar-ho. 

 

Quines potencialitats veu l’equip docent en relació a la Figura del TIS? 

 

Es poden fer moltes més coses. Jo treballo a l’àrea de tecnologia i tot i així, 

sempre que la necessito o que ens va bé organitzar-nos, li demano que vingui a 

fer altres coses en altres matèries, coses més manipulatives, perquè com deia 

ella, segons ens quines matèries no pot desenvolupar aquesta funció. A mi, és 

una eina que s’agraeix molt, és un recurs que em ve molt bé perquè, bueno, pots 

treballar més directament amb els alumnes. I jo penso que pot ser important. I 

després altres projectes, ella a vegades ha proposat algun projecte com quan 

fèiem l’hort o, fins i tot, el de la piscina, que és un projecte que ara nosaltres 

estem aplicant a l’aula 9 i la idea va sortir d’ella. Vull dir que ella, des de la seva 

visió menys acadèmica te també moltes propostes. Aporta propostes molt 

interessants per treballar amb aquests alumnes perquè els coneix molt d’a prop 

i sap quines són les seves inquietuds, quins són els seus punts més,... I en 

algunes matèries, com adaptació, com el tema de la piscina que, insisteixo, és 

una proposta que va fer ella fa 2 o 3 anys, i aquest any ha vingut bé i s’ha pogut 

aplicar i és la programació d’educació física de l’aula 9. És un tema 

absolutament de docència, com l’hort, altres tallers,... 

 

Veus positiu el treball sistemàtic de la TIS dins les aules? 

 



 

 

Annexos 

 

235 

Al centre no se sol fer. Nosaltres ho fem perquè ella te unes hores assignades 

amb mi i perquè, bueno, en determinades hores podem jugar una mica. Ella fa 

amb mi les hores de tecnologia, que les tenim el dilluns a primera hora, de 8 a 

10, però hi ha algun dia que jo li he demanat que a una hora que no te alumnes, 

si pot venir a fer-me un cop de mà a l’hora de visual i plàstica i fem un treball 

manipulatiu de treball cooperatiu, però bueno, és una cosa que més o menys 

ens ho arreglem nosaltres. Però no està previst. 

 

De la mateixa manera, aquestes col·laboracions es podrien estendre a la resta 

de professors? 

 

Jo crec que sí és una bona idea. Que sigui factible ja no ho tinc tan clar. Primer 

perquè no a tot el professorat li agrada treballar acompanyat, no? I després 

perquè a nivell organitzatiu jo no sé si l’equip directiu estaria disposat. O que 

amb les coses que fa la TIS dins les seves funcions, tingui prou temps per tot 

això. 

 

CRISTINA: Clar, entrar a totes les classes... Però en moments determinats, què 

algú vulgui fer alguna cosa en concret o... no hi hauria problema, el que passa 

és que després... totes les hores amb tothom no puc estar i quan algú fa una 

classe magistral de socials, per exemple, estar jo allà és una mica absurd. 

 

JOANA: Però sobre tot en les manipulatives, visuals i plàstiques.  

 

CRISTINA: Hem treballat tecnologia amb nanos conductuals que podien haver 

fet alguna cosa, no? Precisament per controlar una mica les eines i que estigui 

tot... “que no me coja un martillo i se lo estampe al otro en la cabeza” Això 

també ho hem fet però és això: no hi ha res estipulat, és tot molt... 
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JOANA: L’any passat, per exemple, diversos divendres varem col·laborar amb 

les activitats de tutoria, dinàmiques de grup i demés... però una mica més entre 

nosaltres. Perquè això no està previst 

 

Generalitzar això implicaria transformar una mica la manera de treballar al 

centre? 

 

Aquí s’ha d’implicar tothom i veure quin punt de vista te cadascun de 

nosaltres. Som nosaltres, els docents els que hem de tenir aquesta predisposició.  

 

A banda de les polítiques educatives, hi ha marge al centre per encetar canvis 

en aquest sentit? 

 

CRISTINA: Des del meu punt de vista, no sé si hi ha marge o cadascú es busca 

el marge on vol o on pot, a nivell de la responsabilitat que tu assumeixes 

respecte a un altre. Penso que és això, que cadascú assumeix el que vol o el que 

pot assumir. 

 

Com a centre, teniu certa autonomia per organitzar-vos? 

 

CRISTINA: En certes coses sí, però després estem molt marcats per tot el tema 

de les lleis i, clar... “jo vull marxar amb aquests alumnes” “no, no pots marxar 

amb els alumnes tu sola” o ... bueno, sembla que sí, que tinguis certa autonomia 

però després, no? Estàs molt dirigit i... quin és el nivell de competències, i quins 

resultats acadèmics teniu i tal... bueno, no sé... per una banda sembla que sí 

però per l’altra... que sí, que podria entrar a les classes i ningú no diria res, però 

bueno, també és una mica el canvi de xip o de que algú estigui disposat a 

treballar així. És això, cadascú té el seu tarannà també, i la seva manera. A mi no 

m’importaria sempre i quan això sigui de profit i no entrar a les classes per què 
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sí. Tot depèn del que s’estigui disposat a assumir i n’hi ha moltes coses que no 

estan tipificades ni estan a cap lloc i estàs “ahí en el margen” i la responsabilitat 

l’ha d’assumir l’equip directiu, que al cap i a la fi són els que després han de 

donar al cara o les respostes. Llavors cadascú fa el que considera que ha de fer i 

el que entra dintre de les seves... És una mica això, perquè jo estic a expenses 

d’ells i jo no puc fer les coses pel meu compte. 

 

JOANA: Però tu has fet propostes i direcció les ha valorat o no les ha valorat en 

funció de les circumstàncies que hagin hagut. 

 

CRISTINA: Clar, jo no estic a l’equip directiu. Jo no sé fins a quin punt 

assumiria coses que no haig d’assumir, no sé com dir-t’ho. És acatar el que ells 

pensen i ja està. 

 

Creus que la vessant socioeducativa s’hauria d’incorporar més obertament a 

la pràctica docent? 

 

CRISTINA: Jo crec que nosaltres som un centre molt obert en aquest aspecte. 

 

JOANA: Ho tenim molt en compte, ho treballem molt. 

 

CRISTINA: Si, ho tenim molt en compte. Jo, moltes vegades, el que dic és que 

abans de que aprenguin matemàtiques prefereixo que surtin personetes d’aquí 

que sàpiguen dirigir-se a una persona, que no cridin a un adult, i que puguin 

anar a una feina i poder fer una entrevista decent. I que els hi puguin donar 

aquella feina. Aquesta és la meva fita. I amb això penso que tot sortiria molt 

millor. Apart de les matemàtiques que puguis aprendre, de la llengua i de tota 

la resta, inclús de si et treus o no et treus la ESO. El que passa és que ara el tema 

de formació és molt important perquè està la cosa com està. 
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JOANA: I des del departament t’exigeixen resultats. 

 

CRISTINA: Si, però nosaltres el currículum ocult que fem aquí és brutal, i que 

ningú  no ens pregunta ni ens demana resultats sobre això. I podries dir: “mira, 

doncs aquell nano...”  Però és el que hi ha: “gages del oficio”. També hi ha 

profes que s’impliquen en els temes socials i que ho entenen i que fins i tot 

deixen de fer una classe per parlar d’alguna cosa que ha passat... n’hi ha també, 

clar. 

 

JOANA: Però al final, el departament passa unes proves, diguem-ne, objectives, 

que diuen que els nens treuen aquestes notes o aquestes altres. Evidentment, hi 

ha una catalogació de tipologia de centre i demés, però el que t’estan dient és: 

“alerta que tu no estàs donant els valors que toca,...” Tot i que el departament és 

conscient que té pocs TIS, però estan,...però al final el que compta són... els 

resultats acadèmics
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8.6 Annex 6. 

 

INSTITUT BRUGULAT (Banyoles). 

 

 

8.6.1. OBSERVACIÓ PARTICIPANT  

(A la seu de l’empresa Orió Serveis Socioeducatius) 

 

Dia 30 de març de 2015. De 9:30 a 11:30 h. 

 

A la seu d’Orió Serveis Socioeducatius, a Banyoles, hi ha convocada una reunió 

del coordinador amb 3 educadors socials de que disposen i que treballen en 

instituts d’educació secundària. Van arribant els convocats, la Núria, el Carles i 

la Sònia, a banda del coordinador, el Xevi. El lloc és una planta d’un edifici 

d’oficines en un barri de Banyoles. A l’interior del pis, tot un seguit d’oficines, 

moltes d’elles buides, en una de les quals treballa la Núria, que ja hi és quan 

arribo amb el Xevi i Sònia. Passem a una de les sales amb una taula rodona i 

cadires, per fer la reunió.  

M’afegeixo a la reunió, que comenta cap a les 9:30. L’objectiu que cerca el Xevi 

convocant aquesta reunió és fer un seguiment de la feina que realitzen els 

professionals d’Orió en els centres. Els educadors tampoc no mantenen gaire 

contacte entre ells de forma quotidiana i, per tant, aprofiten per intercanviar 

experiències i aprofundir en la mútua coneixença tant des del punt de vista 

professional com personal. Cada educad@r explicarà exhaustivament, durant 

una estona, tot el referent als continguts de la feina que realitza al seu centre. 
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Prèviament he acordat amb tots quatre, entrevistar a dos d’ells en finalitzar la 

reunió. Els entrevistats seran la Núria i el Carles.  

Comença la reunió i el Xevi introdueix el tema, passant la paraula a la Núria, 

que exposa tota la informació relativa ala seva tasca. Un cop que ha acabat el 

seu relat, pren la paraula la Sònia. 

La Sònia treballa a un INS de Girona. S’adscriu al departament de diversitat, 

atès que a l’INS on treballa, no hi ha departament de psicopedagogia. La seva 

feina es centra majoritàriament en la resolució de conflictes que, segons explica, 

es tracten per dues possibles vies. D’una banda conflictes de resolució 

immediata i, de l’altra, conflictes que necessiten dissenyar estratègies i encetar 

un procés de diàleg. També fa dinamització de patis i dóna suport a l’aula 

oberta quan no te una altra feina o disposa de temps per fer-ho. A banda d’això, 

també estableix contactes amb els Serveis Socials de la zona. 

Finalment, és el Carles, que treballa a 2 INS (S. Feliu de Guíxols i Vidreres), qui 

fa les aportacions al voltant de la seva feina. Un cop que es dóna per finalitzada 

la reunió el Carles i jo ens quedem a la sala per fer l’entrevista, mentre que el 

Xevi i la Núria tornen a les seves respectives feines.  

 

 

8.6.2. ENTREVISTA: Núria Pacheco (educadora social)  

 

Dia 30 de març. 12:15 a 13:00 h. 

 

Formació acadèmica i trajectòria laboral? 

 

Vinc del perfil de monitoratge i direcció d’un esplai. Vaig fer educació social i 

després pedagogia, perquè a la UdG, si venies d’una carrera d’educació, quan 

encara hi havia diplomatura i llicenciatura, podies fer, en 2 anys 
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psicopedagogia o pedagogia, i jo vaig triar aquesta darrera. Ho vaig allargar 6 

anys perquè treballava i fa poc més d’un any que l’he acabat.  

Vaig entrar a treballar ara fa 8 anys a Orió. Vaig ser la primera treballadora i 

vaig entrar per treballar a instituts. Primer vaig treballar a Cassà de la Selva, 

desprès vaig afegir Celrà, i ara estic al INS Brugulat de Banyoles. 

 

Llavors vas ser de les primeres educadores que van entrar als instituts? 

 

Aquí a Girona, sí, perquè no hi havia ni el Berenguel, ni la Sònia,... 

 

Llavors, tens una llarga experiència, no? 

 

Si, una mica, perquè a més cada centre és un món. Ara estic treballant al 

Brugulat, però a més estic treballant d’educadora social en un projecte 

comunitari que es desenvolupa en els barris on està l’institut, i en el que porto 8 

anys treballant. Per tant, molts nanos dels que hi ha a l’institut ja els conec de 

fora, és a dir, d’haver treballat en el projecte comunitari. A més jo sóc filla del 

barri i això també m’ajuda en el meu treball. M’ajuda pel fet que als nanos de 

l’institut, sovint els he tingut anteriorment a casals, colonies,... i, d’altra banda, 

el fet d’haver estat treballant en aquests barris a les tardes, perquè el teu treball 

no només comença al matí, sinó que a la tarda també pots acabar de treballar 

molts temes, perquè tens la família, tens el nano a la plaça,... 

 

Dins de l’institut, com et relaciones amb els diferents òrgans? 

 

Per una banda, i estic molt contenta en aquest sentit, es reconeix molt la figura 

de l’educador en aquest institut, vull dir que és molt ben valorada d’entrada. En 

quant als claustres, el de principi i final de curs, hi participo. En el de principi 

de curs explicant  que torna a haver la figura de l’educadora social, i a final de 
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curs, una memòria. Tots els departaments presenten com ha anat el curs i jo 

també presento algunes dades sobre els cursos en que he intervingut més, quins 

nenes, a l’aula de convivència quantes persones hi van entrant, quin seguiment 

has fet,... bàsicament perquè els professors també vegin i tinguin una idea del 

que fas, perquè de vegades passa que durant un temps estàs intervenint molt en 

certs cursos i en altres no tant, perquè per ells mateixos són  molt vàlids i la 

gestió de l’aula ja la saben fer o perquè ja estan fent el treball individual en cada 

cas, i en altres cursos has d’intervenir-hi més. Per tant al claustre de professors 

intervinc a principi i final de curs.  

Després, el despatx on se m’ubica és el de psicopedagogia. Estic amb la 

psicopedagoga.  

 

No et sobta que en alguns instituïts (com passa algun cop) no hi hagi el 

departament de psicopedagogia? 

 

Si. Coordinador pedagògic n’ha de tenir segur, perquè forma part de l’equip 

directiu. Però m’estranya que no hi hagi psicopedagog, com en el cas de 

l’institut on treballa la Sònia, perquè pensava que era una figura totalment 

reglamentada.  

 

A banda del claustre, et coordines a altres nivells amb l’equip docent? 

 

La CAD. Al Brugulat fem 2 hores, el dimecres les dues últimes hores del matí. 

Allà sempre assisteixo a les reunions i després porto a terme les comissions 

socials, que són les coordinacions amb serveis socials i l’EAP social, que, aquí al 

Brugulat, es fan 4 vegades durant el curs: octubre, desembre, gener i maig.  

També formo part de l’aula de convivència que és aquest projecte que hi ha al 

Brugulat, i també coordino aquesta aula, que és on hi passo més temps.  
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A l’aula de convivència treballeu temes de currículum? 

 

L’aula de convivència és un espai... és una aula petita on hi ha 6 taules i cadires 

i una taula de professor. Bàsicament, el que es fa és que quan un alumne és 

expulsat pel profe a principi o meitat de classe, ha de baixar a aquesta aula. Allà 

hi ha una graella i el profe que hi ha de guàrdia,... per exemple si sóc jo apunto 

el nom de l’alumne, el curs en que està, i qui l’ha fet fora. Li dones un full que ja 

tenim dissenyat i establert, que és una mica d’informació de l’alumne. Ell ha 

d’escriure perquè l’han expulsat, què faria perquè no tornés a passar, i firmar.  

 

És una mena de treball de reflexió? 

 

Exacte. Després la reflexió la faràs més... de vegades hi ha professors de guàrdia 

que li donen i ja està, i continuen fent la seva feina, i l’alumne es queda allà 

assegut. Però a mi em va molt bé per parlar-hi, per estar allà parlant sobre el 

que ha passat,... Per tant, també ses tracta de gestionar aquesta aula. El full que 

fa l’alumne ha de quedar registrat. Al Brugulat hi ha intranet i jo, al principi de 

la setmana següent passo les incidències de la setmana anterior, perquè quan un 

profe expulsa un alumne l’ha d’entrar a intranet perquè contabilitzi com a 

incident. Si no ho fa, ho he de fer jo i em guio amb el full de reflexió que ha fet 

l’alumne: “segons l’alumne explica que....” . 

 

Establir un diàleg de reflexió en aquell moment no està previst? 

 

Això depèn de la persona que hi hagi allà. De vegades et pots trobar que el 

profe que està de guàrdia allà també és el tutor , i això li va molt bé però pot 

passar que l’alumne ompli el seu full sense que hi hagi cap mena de diàleg amb 

el profe. El que sí és obligatori és que l’alumne faci feina durant el temps que 
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està allà: o el profe que l’expulsa li dona treball per fer, o fa deures que tingui ell 

o el profe que hi hagi a l’aula de convivència li dona alguna feina.  

 

En totes les coordinacions que m’has explicat, els temes curriculars queden 

fora del teu àmbit d’actuació?  

 

Aquí no hi entro. Si que ho tinc en compte quan arriben les avaluacions. 

En les reunions dels equips que fan a les tardes he entrat en algun moment 

puntual, però si haig d’explicar algun cas d’intervenció, vaig directament al 

tutor i ell ja informa a l’equip docent o parlo amb la psicopedagoga perquè en 

aquest cas, al Brugulat treballem molt conjuntament i per tant és aquesta 

persona qui informa.  

 

Les comunicacions són amb el tutor o amb la coordinadora pedagògica? 

 

En el centre la coordinadora pedagògica a l’hora és coordinadora de primer 

cicle, que és 1er i 2on d’ESO. Després, la coordinadora pedagògica que forma 

part de l’equip docent, és coordinadora de 3er. i 4t d’ESO, segon cicle. Amb 

aquestes 2, és amb les que faig el traspàs d’informació i després elles ho porten 

a terme a l’equip docent. Elles també formen part de la CAD. 

 

I amb tutors? 

 

Amb tutors sí, per casos que tinc que faig seguiment a llarg termini. Ja sigui per 

entrevistes amb les famílies en que jo també hi vaig, traspàs d’informació de les 

actuacions,... En aquests casos busco el tutor o el em busca a mi. Ens trobem 

d’una maner un tant informal. I amb els alumnes que faig treball a llarg termini, 

tinc un pla de treball,... o també puc treure un alumne de la classe, però intento 

no fer-ho perquè els altres reneguen i és una mica lleig. Llavors intento fer-ho al 
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pati o en un moment establert de treball intern. Li dius: “mira, el divendres  

quedem a aquesta hora i et passes pel despatx”, i parles amb el profe que té en 

aquest horari i li dius. “mira, vindrà mitja hora tard”, i tu fas aquest espai més... 

 

En aquestes qüestions, hi ha una part de la teva feina que depèn de les teves 

estratègies? 

 

Si. Això és molt important i ho vas veient en cada centre pels que passes. Hi ha 

centres que tenen una dinàmica de treure alumnes, altres que no,... el Brugulat 

és molt flexible en aquest aspecte. Vull dir que cap profe, per ara, m’ha dit res 

de... Ho faig molt poques vegades i si ho faig és en hores de tutoria, perquè si hi 

és el tutor, el deixarà venir sense cap problema, però si no és així intentes 

quedar o li envies un correu. “tal dia he quedat amb el teu alumne”, o de 

vegades  a serveis socials, si algun dia hi he estat treballant, per un tema greu, 

amb la família i l’alumne, a vegades també venen a l’institut, i l’alumne s’ha de 

perdre una hora de classe perquè ha de fer el seguiment a serveis socials. 

Després intentes coordinar, el tutor o el professor que té, amb serveis socials, 

consergeria per què quan vinguin de serveis socials l’avisin perquè estigui al 

cas que aquest alumne... Clar, tota aquesta feina... és important. Tothom té el 

seu paper. El conserge, si ve la família i hi ha qualsevol cosa també ho ha de 

saber, i tu li has de deixar notar que aquesta hora d’aquest dia vindran de 

serveis socials. A més, jo no hi sóc tots els dies, jo hi vaig dimarts, dimecres i 

divendres. No estic tot el matí, en total 11 hores i mitja.  

 

No dóna per gaire 11 hores, no? 

 

No, no. Ja et dic, jo tinc l’avantatge que conec moltes famílies d’entrada, pel fet 

d’estar treballant al barri. Justament fa poc vaig tenir una trobada amb una 

família que la confiança, clar... al casal del barri tinc els 4 fills seus, una família 
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d’Àfrica,... el primer any varem estar treballant molt intensament amb el fill 

gran... per tant hi ha molta proximitat i això ajuda molt. I quan tu veus que, 

d’allò, que te’n vas a casa seva,.. perquè jo penso que fer d’educadora no és per 

quedar-te a l’institut. Jo me’n vaig a casa,  i si la família no t’ha vist jo hi vaig. I 

en casos d’absentisme jo m’hi he presentat, he tocat el timbre a les 9 del matí, i... 

sempre pensant que la figura de l’educador ha de sortir molt a fora.  

 

Però per fer això és necessari tenir temps i una certa flexibilitat horària? 

 

Jo en aquest sentit no tinc cap problema. Aquesta setmana no, l’altra, que hi 

havia tot el tema de les avaluacions amb les empreses, que havia d’ocupar més 

hores,... aquí a nivell d’empresa també podia combinar una altra feina perquè 

saps que et requereix i després ho compenses. I a l’institut també, a l’altra 

setmana,... Com que havia deixat tantes hores et compensa i, mira “aquest dia 

em trec aquestes hores” i cap problema. Ho has d’adaptar i aprofites moments 

en que molts estan en una sortida, per exemple, moments en que no hi ha gaire 

feina a l’institut, que hi ha mènys nanos i, per tant, saps que pots fer això. 

 

Estàs contractada per la Generalitat? 

 

No. Ara mateix és l’AMPA de l’institut que paga la meva figura, i al Brugulat 

tenen el sistema de qualitat ISO que els hi permet rebre alguna cosa que cada 

vegada és menys. Abans tots aquests calés anaven per l’educador i ara és menys 

i és l’AMPA qui fa un suport econòmic.  

 

Tens possibilitat d’establir coordinacions entre recursos socioeducatius del 

poble i l’institut? 
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Banyoles és una ciutat en que això es pot fer, i si tens xarxa... En aquest sentit, si 

vius aquí i has participat al món del lleure, estàs fent servir diferents eines aquí, 

a Banyoles,... es pot fer.  

 

Aprofites molt les teves 11 hores de treball, no? 

 

S’hi queden parats. De vegades quan arribo... perquè jo sempre dic el mateix, jo 

estic11 hores,... i no s’ho creuen. Jo a l’institut no faig pati. No tinc un temps per 

esmorzar, temps lliure,... jo quan estic allà estic treballant. No vaig a la sala de 

professors a... I al pati també m’agrada ser-hi, perquè veus molt al pati. També 

s’han de dinamitzar els patis. Per sort al Brugulat el departament d’educació 

física també dinamitza els patis. Quan es fa un torneig de futbol o quelcom així, 

també ho fan, però s’encarrega el departament d’educació física, i tu l’únic que 

fas és estar-hi. I et fixes en coses,... si hi ha molts nanos que es concentren en un 

lloc, vigilem,...però no faig res més, no dinamitzo. Aprofito per parlar amb els 

nanos,... si em diuen que un nano últimament no fa gaire feina, parlo amb ell. 

“home, amb el que m’ha costat trobar aquest recurs, si no fas la feina t’ho 

haurem de treure...”. També veig com es relacionen... 

 

Com et veuen els alumnes en general? 

 

No em veuen com una profe, però tampoc com a col·lega. Jo, les normes de 

centre... es a dir, si la norma és que 3 incidències... com en aquest cas, en el 

projecte singular que estic, com que és un premi entrar en un projecte així, 

perquè només poden entrar 8 o 9 alumnes cada cop, el que queda molt clar és 

que cal seguir les normes del centre. Si es marca que 3 incidències hi ha un 

càstig, es compleix caigui qui caigui. Crec que l’educador ha de fer complir les 

normes del centre però també ha de ser flexible i fer reflexionar molt. Tu ja saps 

que passarà si continues així. No cal enganyar, sinó informar i ser-hi, i amb 
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l’alumnat és això. Jo sóc la persona amb la que poden comptar i que ha d’haver-

hi un feed-back, és a dir, ni per tu ni per mi. En el moment que... tens casos molt 

complexos i molt complicats, i casos en els que estàs treballant des de 1er. 

d’ESO i veus que es complica la situació familiar i torna-hi perquè la situació 

familiar torna a canviar, i torna... Si tu ja hi has estat treballant aquesta persona 

ja et ve a buscar, no necessites tu anar-hi. I jo de vegades els hi dic. “Si passa 

alguna cosa pots venir, no haig de ser jo sempre qui vingui”. I passa. I és això. 

Ells saben on estic ubicada, si hi ha algun cas que d’allò li traspasso a la 

psicopedagoga, i si no ells em venen a buscar.  

 

Per quins temes et venen a buscar? 

 

Són temes de conflictes amb algú, situació a casa,.... El que passa és que els has 

de conèixer... 

 

I venen ells abans de que vinguin els pares? 

 

Si. I si hi ha bona entesa amb serveis socials també t’acabes assabentant, si n’hi 

ha bona comunicació t’acabes assabentant i tu ja sabes quina situació te aquell 

alumne i per tant tu has d’estar més alerta per si es manifesta alguna cosa dins 

de l’institut. A vegades passa i a vegades no passa. Per això et dic que és molt 

important la coordinació amb serveis socials, és clau perquè tu puguis detectar 

coses. Jo, a l’institut sóc uns ulls. Qualsevol cosa que hi hagi, si m’ho dieu, 

podem treballar conjuntament, perquè sóc jo qui està amb els nanos.  

 

Totes aquestes comunicacions amb els alumnes són de caire informal? 

 

Si. Però quan es presenta una situació en que veus que s’ha de treballar ja, faig 

un pla de treball individual, en aquests casos en que se que hi ha problemes i 
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que s’ha de fer un seguiment, i vaig controlant les coses que fem i els recursos 

que utilitzem. He hagut de fer algun contracte: “quedem en això i d’aquí a dues 

setmanes en tornem a parlar”...ens ho mirem: “no”...doncs: “veig que tu no tens 

ganes de comprometre’t”,... doncs tornem a relaxar. En 2 setmanes veus que ell 

va en picat cap avall i li tornes a dir: “bé, ara tens ganes de comprometre’t?”. 

T’estic explicant un cas que està passant, abans de setmana santa i ell ha dit que 

si. No ho havia aconseguit fins ara. Li fas veure: “varem fer això, no vas voler 

comprometre’t, varem deixar passar dues setmanes, has vist que vas baixant en 

picat, en notes, en incidències, en recursos que no estàs aprofitant,... vols fer 

alguna cosa, ara?”...”si”. Quan tornem de setmana santa parlem i ho mirem. 

Has d’anar amb cada un... Si només tires endavant tu... es a dir, o fas que es 

comprometi o és impossible, perquè és ell qui ho ha d’acabar aprovant. Tu l’has 

d’ajudar i li has de facilitar els recursos. Però és ell qui ho ha d’acabar valorant i 

qui ho ha de tirar endavant. Tu li has de donar les estratègies, li has de  fer 

valorar, però és la persona qui ho fa.  

I el control. Com que són nanos que molt sovint no tenen control a casa, no hi 

ha ningú qui els controli, doncs mira... L’altre dia vaig anar al supermercat i 

vaig veure els mossos amb un xinès i uns quants allà, i vaig pensar: “segur que 

hi ha algun dels meus”, i vaig passar amb cotxe. I saben quin és el meu cotxe i 

em van veure. Doncs ja tens una informació més, que quan ja has parlat amb el 

pare... la família no d’allò, i el dia que passi alguna cosa podràs donar aquesta 

informació de més que tens. I ells ja tenen un control al darrere perquè n’hi ha 

que fan de tot perquè no tenen control al darrere. Jo intento que les famílies se’n 

adonin que han de controlar els fills. Els nanos això també ho veuen, que hi 

ets...ha d’haver-hi això, aquest feed-back: “jo t’ajudaré, però si veig que tu no... 

jo també ho dic a casa teva, perquè els teus pares són responsables”. 

 

Els nanos perceben com a positiu el fet que estiguis a sobre d’ells i te’n 

preocupis? 
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Si. Per això és important ser als patis. És aquella figura que  ells saben que els 

pots ajudar i demanes un compromís. I també els pots ajudar amb recursos. Hi 

ha Nanos que demanen anar a algun recurs i l’hi dic que fins que no s’ho 

guanyi no li donaré, perquè han d’entendre que no tot és gratis i les coses de 

vegades costen molts diners, perquè hi ha llocs on hi ha nanos que estan pagant 

20 € l’hora, i jo els hi dic als meus: “i tu, què pagues?, res, doncs si no ho 

aprofites li donarem a un altre”. Els hi ensenyo la llarga llista que tinc i els hi 

dic: “tu ara estàs aquí, però...”. Els hi has de fer saber perquè del contrari, de 

vegades els malacostumes. 

 

Tu veus potencialitats en aquesta feina a l’hora d’ampliar els àmbits 

d’actuació? 

 

Jo, a l’ajuntament de Banyoles sempre ho dic: “la figura meva, que pot estar 

treballant al barri i té un treball a les tardes al barri, amb nens i nenes i nois de 

diferents edats, treballar amb les famílies, fora de l’institut, i a l’hora, poder 

entrar a l’institut, al sistema educatiu formal, i fer un cop de mà, per mi seria 

ideal tenir la figura de l’educador social. Perquè estàs a dintre i estàs a fora, 

veus, observes,... la feina que a vegades no acabes a dintre l’acabes a fora, feina 

de fora... Un dia va haver una baralla a tres quarts de tres, agafant un bus, i a les 

quatre de la tarda, jo ho sabia perquè un nano m’ho havia xivatat. Perquè estic 

al barri. I a partir d’aquí pots actuar. Després, al vespre envio un correu a 

l’equip directiu: “compte perquè hi ha hagut una baralla amb aquesta persona”. 

El tutor pot prevenir que passi quelcom més en alguna activitat o sortida. Clar, 

tu fas això. Aquesta informació, en aquest cas, la vaig aconseguir pel fet d’estar 

les tardes treballant. Jo, al matí no havia anat a l’institut i a la tarda, els propis 

nanos t’ho diuen.  
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I els professors de totes aquestes problemàtiques es troben totalment al 

marge? 

 

Trobaràs el professor que sap gestionar bé la seva classe, com a tutor, i aquell 

que no.   

Jo els hi aporto les informacions que aconsegueixo. També als patis, veient com 

es relacionen, preveient els problemes que poden sorgir en els diferents grups 

d’alumnes... Després miro de que siguin conscients que quanta més gent 

vigilem i estiguem a sobre  observant aquestes dinàmiques, més ràpid podrem 

actuar evitant que creixi el problema. 

 

A banda de participar en la CAD, el POTS i l’aula de convivència, també fas 

actuacions relacionades amb l’absentisme? 

 

Si però es tracta d’aquells casos en que... jo penso que és un aproblemàtica més. 

Hi ha casos d’absentisme, hi ha casos d’abandonament escolar, de...  

 

I a tot això et dediques tot el que caldria, o trobes a faltar temps? 

 

Si pogués dedicar més hores, podria treballar-hi molt més, clar. El que passa és 

que l’equip t’ha d’ajudar, però penso que amb mitja jornada una persona en un 

centre educatiu pot funcionar. Perquè hi ha certes tasques que si només 

s’encarrega l’educador social, també penso que estem fent mal al sistema 

educatiu, perquè el tutor també ha de... ha de ser una cosa mútua. Tu, poder 

donar informació de fora, tu, poder treballar a fora... I el càrrec de tutor també 

és per resoldre temes, del contrari es poden acostumar a gestionar l’aula, les 

seves matèries, i a nivell personal ja no treballar-hi, i penso que tot això pot ser 

contraproduent perquè quan marxa la figura de l’educador, què? Si fos una 

figura que saps que serà sempre allà, sí, però...  
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I contemples la possibilitat de treballar dins l’aula, compartint l’espai amb el 

tutor o professor?  

 

Si la figura de l’educador es converteix en un tutor d’un grup concret i tot, jo 

penso que això no te a veure amb la figura de l’educador perquè: et quedes el 

grup més complicat que hi ha? Fas classe amb ells i ja està? Penso que no, 

perquè si hi ha un grup complicat i n’hi ha grups complicats, és qüestió de 

centre, no és qüestió de que una figura d’educador t’hagi de resoldre això. Jo 

penso que la figura de l’educador és una persona que ha d’estar al centre 

treballant conjuntament amb el professorat, amb l’equip directiu, amb la CAD, i 

poder estar fora, poder fer coordinacions ben fetes amb serveis socials, amb 

altres recursos de la ciutat. Poder tenir flexibilitat per a certa hora poder marxar 

del centre i anar a veure la família,... ha de ser un educador que pugui estar a 

fora i a dintre. Perquè si ocupes un educador en fer classes o així, per molt que 

estiguis treballant un grup conflictiu, l’important és que se sàpiga gestionar bé. 

Si tens un grup conflictiu i fiques tots els alumnes en un mateix sac, tens una 

bomba d’explosió. L’interessant d’això és separar bé aquests perfils, trobar els 

recursos necessaris,... del contrari és molt complicat. 

 

Així, la clau de la teva feina la trobes en el nexe d’unió entre escola, família i 

entorn, més que participar en qüestions docents o curriculars? 

 

Si ho pots fer, ho fas amb un sentit. Jo faig una hora de classe a aquests alumnes 

perquè els hi estic fent la coordinació a nivell d’empresa. Truco, hi vaig,... per 

tant necessito un espai per poder parlar amb ells, però ho fas amb aquest sentit, 

una hora entre els tres dies que venen a l’institut. Aquest nanos van al seu grup 

classe, o van a flexible,... fan com els altres quan van a l’institut. Es fa aquest 

projecte de manera que no sigui una cosa de ells i prou. Aquest projecte ha de 
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ser ben valorat. Nosaltres, per exemple, ara, tornant de setmana santa, el 

dimecres fem la CAD i començarem a fer el llistat de l’alumnat de l’any que ve. 

Valorarem l’alumnat que ha repetit, com estan de desmotivats amb els 

estudis,... es valora una mica tot dintre d’aquests 8. I fins a final de curs, 

marquem un ítem a complir. Per exemple el que ha de treballar la puntualitat, o 

el que suspèn 6 ha de suspendre 4 per entrar al projecte. Marquem un ítem i, a 

partir d’aquí els incloem al projecte, perquè del contrari, t’acaba entrant un 

nano que ja està molt cremat de... 

 

Personalment, que aportes a la CAD? 

 

Jo aporto les explicacions de les intervencions que estic fent,  o com vaig veient 

l’aula de convivència,... A la CAD hi ha les 2 psicopedagogues, el professor de 

l’aula d’acollida, l’EAP, i jo. Es tracta, per exemple, el relatiu al protocol 

d’absentisme, de vegades venen professionals externs, com psicòlegs, per 

aportar informes sobre casos determinats,... és l’espai on li donem el cos a la 

diversitat.   

 

Veus factible que la figura de l’educador a l’escola es pugui consolidar, en 

general?  

 

Aquí ja fa 10 anys o més que tenen la figura de l’educador. Hi creuen, però el 

que passa és que la qüestió econòmica condiciona molt. Aniria bé tenir un 

educador a mitja jornada, però els recursos,... un AMPA que pagui tota una 

mitja jornada d’un educador... Hi hauria d’haver una aposta des d’ensenyament 

o a nivell municipal, com a ciutat, potenciant aquesta figura, que és una cosa 

que fa temps que estic reclamant i, ara que venen les eleccions he anat a tots els 

partits d’aquí, perquè ho veus que és la clau. Parles amb els centres educatius... 

és la clau de figures que estiguin a fora i a dintre. 
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Però per què la generalitat finança educadors socials en certs instituts i en 

altres no? 

 

A vegades són instituts que són singulars... no sé quin nom tenen. Instituts que 

per la problemàtica que tenen a vegades tenen instaurada la figura de 

l’educador. A vegades els equips d’educadors socials de l’àrea de benestar 

social, depenent del territori i de la tasca que fan, també poden anar al centre 

algunes hores en un cas concret. 

 

Creus que caldria una aposta política clara? 

 

Si. I de vegades figures com la de mediador, que pugui estar en una zona del 

territori fent intervenció comunitària amb algun projecte, en els barris a on 

estàs, per conèixer les famílies, els nanos del barri, l’entorn,... I a l’hora treballes 

una mica l’escola... Les escoles de primària, per exemple no en tenen 

d’educadors, la gran majoria, és més a secundària, l’educador va de tant en tant 

des de l’àrea de benestar social a fer reunions allà. Però que tu puguis estar a 

l’escola, que puguis estar a l’institut, perquè moltes famílies tenen nanos a 

l’escola i a l’institut, i que puguis fer un treball de seguiment real d’aquests 

casos... això seria tot un èxit per una ciutat. Per tant és una figura flexible que 

pot estar treballant en temes de mediació, temes comunitaris, temes en l’àmbit 

formal,...i pot anar fent un seguiment d’aquests casos. 

 

Potser una institucionalització definitiva de l’educador als INS ajudaria a que 

la societat comencés a associar aquesta figura amb unes funcions pròpies i 

concretes com passa amb les altres professions? 
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Ara mateix, jo crec que l’educador s’adapta a la realitat de cada centre. Com que 

no està instaurat, cada centre considera on el necessita i els llocs on pot... en 

alguns casos estan per apagar focs, o en altres casos que volen que es facin 

càrrec de certs projectes, o centres en que volen que s’integrin en certes 

comissions i es responsabilitzin de casos concrets,... Ara mateix, els educadors 

que podràs veure treballen en horaris diferents, fent el que els hi demanen,... 

Per que fos una figura complerta hauria d’estar totalment reglamentada, i 

desprès jo penso que ha d’haver-hi flexibilitat per adaptar-se una mica a cada 

entorn, vigilar,... jo penso que no pot ser que un educador estigui fent classes. 

Pots fer de suport, ... 

 

Ho dius pel que fa el Berenguel all seu institut? 

 

Si. Jo penso que la feina de l’educador no és fer classe. Jo també ho vaig fer. A 

Cassà vaig estar una època fent classe.  

 

Però això passa perquè ningú no ho vol fer, no? 

 

Si, però per això està la figura de l’inspector, penso. Igual que també els 

projectes singulars, si tu mires la llei, et marquen unes hores d’empresa. Doncs 

hi ha centres que es passen. No sé qui ha dit que els de 4t. d’ESO ja no van ni a 

l’institut (la Sònia). Algú hauria de dir-ho aquí, no? Aquí, a la meva ciutat, en el 

Brugulat i en el Pere Alsius és totalment diferent el projecte. Segur que ho pots 

adaptar, però si més no, hi ha una llei que et marca com han de ser aquests 

projectes i algú ho ha de controlar. És a dir, falten figures que puguin controlar 

aquestes coses, perquè del contrari tot dependrà de si hi ha centres que ho 

gestionen bé o si hi ha altres que no... 
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La llei preveu certa autonomia dels centres per a gestionar-se en aquest 

sentit? 

 

Si, però de vegades també fa por. Per sort mai no hem sentit res de cap nano 

que se’ns hagi accidentat en una empresa, perquè hi ha moltes coses a nivell 

legal que no estan reglamentades. I surten aquests projectes, que com a centre 

els agafes perquè els necessites i els consideres necessaris, però com que 

després depèn de cada centre i de normatives diferents,... 

 

No fa la sensació de què, de fet, es van provant coses? 

 

Si. Jo vaig tenir sort  perquè tenia l’experiència d’haver treballat en 2 instituts. Jo 

tenia molt clar el que volia fer en aquest cas, i tenia molt clar que havia de ser 

un grup reduït i un perfil molt concret, perquè del contrari vas a cremar 

empreses. Nanos que veritablement es puguin salvar, es a dir que els hi hagi 

servit aquest projecte per motivar-s’hi que a nivell laboral funcionen, intentar 

que a nivell curricular se’ls hi adapti i que s’ho puguin creure mínimament. I 

aquell que no compleixi... Ara cap al gener hi va haver un que el varem donar 

de baixa: 16 anys, a nivell d’empresa, molt bé, però a nivell de centre no 

t’esforces, no fas els deures,... se t’adapta, vas a un grup classe... Si tu això ho 

expliques molt bé a la família a principi de curs, quin és l’itinerari, no tens cap 

mena de problema. La família entén que als 16 anys ja no és obligatori, no ho 

aprofita,... És que a vegades els podem malacostumar perquè els anem donant 

oportunitats que van desaprofitant i al final cal fer una mica d’estirada d’orelles 

i, oportunitat desaprofitada, a fora. En aquest cas concret, aquest nano es va 

quedar a l’empresa a on estava. Això va ser un èxit. Aquest nano està treballant 

amb 16 anys. 

L’adaptació dels nanos al món laboral és molt complexa en molts sentits, 

perquè se’ls vol fer molt adults, penso, i als 16 anys arriben de seguida i nanos 
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que van bé a l’escola, o no, i que poden funcionar a una empresa, però els has 

de fer veure que t’has d’anar formant sempre, aprofitar totes les oportunitats,... 

és molt complicat. 

 

 

 

8.6.3. ENTREVISTA: Glòria Isern. (psicopedagoga) 

(Realitzada mitjançant missatge de correu electrònic el 22 d’abril de 2015) 

 

 

Necessitats pròpies que presenta o percep l’equip docent (de caire formatiu, 

competencial, operatiu,...) a l’hora d’haver de fer front a qüestions de l’àmbit 

social o socioeducatiu. 

 

Manca de temps, formació i recursos per fer un treball educatiu global, en 

espais i temps fora de l’aula. 

 

Durant els cursos en que heu comptat amb la figura de l’educadora, hi ha 

hagut una evolució, transformació o canvi en els encàrrecs que el centre li ha 

encomanat? Quins i perquè? 

 

Les tasques han estat les mateixes però s’han anat ampliant en la mesura que 

participava en la creació i coordinació de nous projectes. Fa dos cursos: creació 

de tallers d’estudi assistit a les tardes per alumnes que necessiten suport escolar 

i tenen pocs recursos familiars i econòmics, creació d’un projecte singular amb 

alumnes de tercer d’Eso i necessitat de contacte i seguiment amb les empreses 

que acullen els alumnes. 
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Quines estratègies i competències pròpies de la seva especificitat aporta 

l’educadora?  

 

Coneixement de la realitat social del barri, implicació dins el mateix i servei de 

xarxa amb els recursos municipals, famílies, associacions, entitats... 

Establiment de recursos educatius extra-curriculars. 

 

Aspectes de la tasca de l’educadora que es valoren positivament. Per què? 

 

Col·laborar amb l’orientador del centre i gestionar la seva participació en els 

següents aspectes: Anàlisis i detecció de problemes. Impulsar i crear nous 

projectes per millorar mancances existents. Coordinar seguiment de 

problemàtiques socials dels alumnes. 

 

Potencialitats de la figura de l’educadora al vostre centre: 

 Aspectes a millorar o reforçar. 

 Nous possibles àmbits d’intervenció. 

 Altres funcions que pot assumir. 

 

Sempre hi ha esperit de millora...per tant, les millores van apareixent. 

No pot assumir gaires més funcions perquè el contracte és d’un temps limitat i 

ja fa més del que li pertoca. Només podria assumir més tasques si augmentés la 

càrrega d’hores.
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8.7. Annex 7.  

INSTIUT SANT ELM (Sant Feliu de Guíxols) 

 

8.7.1. ENTREVISTA: Carles Berenguel (Psicòleg)  

 

Dilluns dia 30 de març. 10:45 a 12:00 h.  

 

Formació acadèmica i trajectòria professional. 

 

Vaig estudiar psicologia a la Universitat de Girona. Em vaig llicenciar el 2005. 

Vaig iniciar el doctorat al institut de recerca i qualitat de vida. El que passa és 

que durant aquell any vaig tenir algunes desavinences amb la universitat i amés 

em va sortir una oferta de feina interessant que era a coordinació territorial de 

joventut de Girona, a la Generalitat, així que vaig deixar el doctorat. Em vaig 

posar a treballar i quan portava 3 anys treballant com a tècnic de joventut en 

programes d’emancipació, on també tocava temes educatius, un company em 

va dir que Orió cercava un educador per l’institut St. Elm, a S. Feliu de Guíxols, 

on visc, i em va semblar una bona oportunitat de feina. A més jo cercava un 

canvi d’aires perquè la feina a joventut era molt burocràtica, molt gris, molt 

funcionarial, i a mi m’agrada més el contacte amb la gent, el treball sobre el 

terreny. Així vaig entrar a Orió i vaig començar a treballar en el tema 

d’educació. Tot i així d’ençà que vaig començar la carrera ja donava classes 

particulars. Vaig estar en una acadèmia molts anys on feia repàs per alumnes de 

primària i secundària i on també vaig donar classe per a adults en temes de 

formació ocupacional com auxiliars de geriatria, aspirants a mosso d’esquadra, 

català per a adults... Però sobre tot, la meva especialitat era el treball amb 

adolescents en matèria de física, química, mates i biologia. En el fons el que 
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se’m dóna millor és ensenyar mates. Jo vinc de la branca de ciències, em 

considero un científic i m’agraden molt les mates la biologia, tot i que també 

m’agrada la història i la filosofia.  

 

En la feina actual com a educador, com t’integres en la organització escolar i 

et relaciones amb els diferents òrgans? 

 

Hem de tenir en compte que treballo en dos instituts, i les circumstàncies són 

diferents en cadascun.  

Quan vaig entrar el S. Elm va anar tot molt bé per què jo era ex alumne d’allà, 

molts profes són de S. Feliu,  i el 90 % de nanos els conec o conec les seves 

famílies. Jo crec que si entenem que la educació ha de ser comunitària, és molt 

important que els educadors siguin de la zona, cosa que s’està perdent. Jo veig 

una diferència molt gran entre els profes que viuen a S. Feliu i les que no, en el 

tracte que tenen amb els nanos. Perquè al cap i a la fi, és impossible que una 

persona que viu a Girona i se’n va a treballar a S. Feliu, tingui la mateixa relació 

amb els nanos que quan a la tarda surts a comprar el pa i te’ls trobes. Això no 

treu que puguis ser un bon profe igualment, però aquest grau d’empatia que 

s’agafa i aquest sentiment de pertinença, no és el mateix...quan coincideixes en 

festes o activitats del poble amb profes, alumnes, pares, en un ambient distès... 

És una relació més humana.  

 

I a l’institut, com són les comunicacions que estableixes amb els altres 

professionals? 

 

Jo al S. Elm faig el que vull, directament. Tinc carta blanca per tot. Em sento 

valorat, estimat, tant pels professors com per l’equip directiu com nanos i 

famílies. Si ja et coneixen tot és més fàcil. A més allà ja porto 5 anys i crec que 

també això em suposa una motivació extra que no tinc en altres llocs. És el meu 
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centre perquè he estudiat allà, és el meu poble, i treballo allà. Jo estimo el meu 

centre. De fet, el que més m’agradaria és quedar-me allà. 

 

Això suposa, doncs, que les comunicacions i coordinacions que estableixes 

amb docents i direcció és fluida? 

 

Ara mateix no ho és, per què si treballo 15 hores, de 8 a 10 faig 2 classes 

seguides, quan acabo la classe he de sortir al pati cagant hòsties per anar a fer 

d’àrbitre, quan acabo el pati tinc que tornar a classe per què tinc 2 hores més, 

desprès he de tornar al pati cagant hòsties per què torno a fer d’àrbitre, quan 

acabo he de tornar a classe per què tinc una hora més i després me’n he d’anar a 

casa cagant hòsties per què he fer el dinar, dinar i treure la gosa per, desprès 

anar-me’n a Vidreres al servei de la comunitat... Doncs no tinc temps per 

veure’m ni parlar amb ningú.  

I el dijous tinc el mateix horari però en contes d’acabar a les 13:30, acabo als 

14:30. Tinc una sola hora lliure, de 12:30 a 13:30, que sol ser per quedar amb 

alguna família, per fer la coordinació de la UEC o pel que sigui. I si no tinc res 

d’això el que faig és treure els resultats del futbol i penjar-los.  

 

Per tant no tens temps per coordinacions i reunions amb altres professionals? 

 

No. Jo vaig, arribo, tinc la meva classe,... Els de la UEC no coneixen cap profe 

que no sigui jo i els del Garbí (projectes singulars) només tenen 3 profes més: el 

de l’educació física que fa 2 hores, el de socials que fa 2 hores i la Soraya que en 

fa 4, que fa 2 hores d’anglès i 2 de naturals. La resta d’hores que fan a l’institut 

les fan només amb mi. 

Abans, quan jo treballava al St. Elm 30 hores, feia co-tutories de 1er., tècniques 

d’estudi als de 1er., tenia algun forat a l’horari,... 
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Ara visc una mica de renta. Si hagués començat a treballar al S. Elm en les 

condicions que estic ara, segurament no hagués acabat bé la cosa. Abans tenia 

un horari molt més esponjat i vaig poder conèixer tots els profes, l’equip 

directiu, i treballar amb tothom. A més durant 3 anys vaig tenir cada curs els de 

primer... Ara estic en un moment que conec tots els nanos de l’institut, fins i tot 

els de batxillerat, per les relacions d’anys anteriors o per que els conec del 

poble.  

 

Quan es va produir aquesta retallada d’horari? 

 

Fa 3 anys. L’institut tenia uns diners d’un projecte anomenat Proa, d’atenció a la 

diversitat. Els primers 3 anys jo feia entre 20 i 30 hores. Des de fa tres anys en 

faig 15.  

Abans feia co-tutories, però de facto jo era el tutor per què jo portava tota la 

dinàmica.  

Si el tutor no te res preparat i soc jo el que munto la sessió, els nanos això ho 

flairen i saben a qui dirigir-se per qualsevol cosa. Jo als nanos els hi dic de tot i 

cap d’ells s’ha queixar de mi al director. Al pati fem bromes, ens escridassem, 

tenim una relació més directa,... jo crec més en això que en,... moltes vegades he 

fet una colleja a un nano, mil vegades, i cap se m’ha queixat. Si el nano sap que 

tu l’aprecies i que no li vols fer res, i que l’únic que vols és el seu bé, i la lia i tu li 

dius: “ets un gamarús”, i sap que l’ha liat, no et contestarà, per què sap que tens 

raó. 

Jo sempre els hi dic: “aquí jo sóc l’últim mono”, i es foten a riure. El que vull dir 

és que a mesura que he anat fent això... un any em va dir la Maria José: 

“t’atreveixes a portar els més xungos tu sol? Li vaig dir: “mentre me’n donis 

feina m’atreveixo a fer el que faci falta”, per què jo sóc així. Jo porto aquest grup 

per què ningú no el vol portar, per què els profes el primer que em diuen és: “jo 
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no podria”. I jo penso: “pues jo si que puc i cobro la meitat que tu”. No ho puc 

dir allà, però és així.  

 

Professionalment, et sents integrat dins l’equip de treball? 

 

Si, totalment. Al St. Elm, si. Jo al St. Elm em sento, fins i tot, en molts moments, 

més recolzat que alguns dels professors d’allà, però també crec que m’ho he 

guanyat per què els profes no fan diversitat perquè no volen fer classe a 

aquests. S’estimen més fer classes de batxillerat, de 1er. d’ESO. Clar, a mi també 

m’agradaria, és molt més agraït. 

 

Es deleguen en tu feines que als professors no els hi ve de gust fer? 

 

Si els profes del St. Elm dediquessin les hores que han de dedicar a diversitat... 

Perquè jo, teòricament no puc estar sol a l’aula i passo 10 hores sol a l’aula amb 

els nanos, ... 

 

En aquesta aula on fas classe quins nanos hi ha? 

 

Els de projecte singular i els de UEC. També tenim servei d’aula oberta però 

tenen una altra tutora. Després tenim els del PFI (equivalent al PQPI) amb els 

que tampoc no treballo. Jo els envio, si cal, al PFI.  Jo estic coordinat amb els del 

PFI i cada any ho fem, i tenim molt bon rotllo perquè, a més,  jo els hi munto 

una xerrada amb tots els nanos que fan el PFI, amb els pares, i també et diré que 

algun nano, he hagut d’anar a casa seva i portar-lo de la orella al PFI. De fet, 

una cosa que feia i que ara no puc fer tant, era justament anar a buscar nanos 

del PFI a casa seva i treure’ls. Arribar, parlar amb els pares i dir-los-hi: “vinc a 

buscar el seu fill perquè s’apunti al PFI”, i anar a la mara, preparar els papers i... 

“a tu et matriculem”, a sac. I això m’encanta, perquè arriba un moment que 
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dius: “menys tonteries”. Aquest xaval no el podem estar trucant i,... arribem a 

casa, piquem, avisem a la mare i l’apuntem, i punto, i ja està, i menys històries.  

 

Aquestes 10 hores que fas de classe, com es distribueixen? 

 

8 hores són amb UEC i projecte Garbí (projectes singulars), i 2 hores són només 

amb el projecte Garbí. Aquelles 8 hores estic amb 16 nanos: 5 de la UEC i 11 del 

projecte Garbí. Projecte singular és el nom que li posa el departament 

d’educació de la Generalitat, però després, cada municipi li posa el nom que 

vol. A Vidreres es diu “FRACTAL”. 

Ara acabo amb el que t’estava explicant: si els profes haguessin de fer les hores 

que jo faig a diversitat, encara que només anessin per escalfar la cadira i jo ho 

fes tot, com passava amb les co-tutories, excepte amb algun tutor que 

s’implicava, cosa molt poc freqüent,... Ser dos a l’aula i que tots dos anem 

coordinats és  brutal, però és molt difícil, perquè “cada maestrillo tiene su 

librillo” i moltes vegades és impossible fer res junts. És millor que ho faci un.  

Això permet a l’institut que amb totes aquestes hores que s‘estalvien de 

professorat poden ofertar més optatives a batxillerat. L’institut St. Elm és molt 

petit, cada cop té menys alumnes de batxillerat i la única solució era suprimir 

optatives de batxillerat. El que fan és que, com que aquests professors no fan 

diversitat perquè la faig jo, poden ofertar més optatives. Això al centre li va de 

conya, a mi m’ho han dit: “mira, si no hi fossis tu, aquí no podrien fer això”. 

 

Llavors la valoració que fa l’equip docent de la figura de l’educador social és 

positiva? 

 

Es positiva per moltes raons. En primer lloc perquè jo li estic fent classe a qui 

ningú vol fer classe. A sobre m’agrada i ho faig bé. Tinc aquesta percepció 

perquè els nanos es fiquen amb menys embolics, estan més controladets,... 
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No trobes a faltar hores per coordinar-te, reunir-te amb docents i intercanviar 

informacions? 

 

No gaire. Si que és cert que si treballés a jornada complerta tot això ho tindria, 

però tinc quinze hores i a l’institut el que l’interessa és treure rendiment. 

I a Vidreres és pitjor perquè només tinc 10 hores i vaig 2 tardes 4 hores i una 

tarda 2 hores.  

A més treballo uns 25 hores a la setmana a casa meva donant classe de repàs de 

física, química, mates,... 

Allò ideal seria compactar totes les hores que treballo en una única dedicació a 

un centre, on em guanyés la vida, podria fer coordinacions amb tothom, més 

reunions amb famílies, preparar millor les classes i, a més, no aniria tant cansat, 

que això també es nota. El teu rendiment no és el mateix i, els nanos, quan estàs 

cansat t’ho veuen. A més, per controlar aquests nanos necessito el màxim 

d’energia i, si em permets, estar en un punt de mala hòstia, a vegades. Hem fet 

volat taules, cadires, i de tot, per la classe, ells més que jo. De fet m’han cremat 

la classe 2 vegades. Els de la UEC són els que solen tenir aquest tipus d’idees: “a 

veure que passa si encenem un cotó amb alcohol”.  

 

I la relació amb els pares? 

 

Jo només tinc una hora a la setmana en que em reunir amb els pares. A més hi 

ha el problema dels horaris: els coles obren només els matins i els pares, 

normalment, als matins treballen. Sobre tot, faig molt seguiment telefònic, però 

jo només tinc un telèfon mòbil, que és el meu personal, i el que passa és que... 

mira, l’altre dia que hi havia una vaga em va trucar una mara per preguntar-me 

si el seu fill havia de fer vaga l’endemà, trucades a les 8 del matí, les 9 de la nit, i 

el que vulguis. 
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Llavors els pares valoren la teva feina? 

 

Una mare no t’envia un whatsapp si no et té confiança. Estableixo una relació 

prou personal i això en passa amb molts pares. Ara mateix tinc un nano i al seu 

pare el conec des de fa molt més temps que a ell, perquè sempre està al bar del 

costat de casa. A vegades arribo a casa i em pregunten: “què fa el nano?”. 

 

Llavors en les comunicacions amb els pares no tens canals establerts 

institucionals sinó que tot és més aviat informal, no? 

 

Bé, ara hi ha algun alumne que me l’està liant i en aquest cas sí que he citat a la 

família i sí que faig servir més el protocol. Això és per quan el nano la està liant 

molt i li has fotut 4000 avisos i li dius que trucaràs al pare, però la torna a liar.  

Si el nano va bé no cal contactar amb els pares. A vegades diuen “quan va bé no 

m’ho dieu”. Però és que jo penso que el normal és que vagi bé, però ara hem 

entrat en el punt en que sembla que has de anar donant les gràcies per que fa el 

que toca, i tampoc no és això. A mi ningú  no m’ha de donar les gràcies per anar 

a treballar, és la meva obligació. Pues jo no tinc perquè donar les gràcies a un 

nano quan ho ha fet bé. Evidentment, els reforces positivament, però jo només 

truco les famílies quan els nanos van malament o si hi ha algun aspecte que no 

funciona. Per exemple si a educació física mai no porta la roba, truco als pares i 

els hi demano que la porti, perquè suspendrà gimnàstica per no portar la roba. 

Llavors els pares s’impliquen ni es preocupen de que la porti.  

 

Amb els temes curriculars i purament docents parlen directament amb els 

professors? 
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No perquè la majoria de les assignatures les faig jo. Els de la UEC no coneixen 

cap altre professor que jo i el del garbí fan 12 hores a l’empresa, i dels 18 que fan 

a l’institut, 10 les fan amb mi.  

 

I la relació amb la resta d’alumnes de l’institut? 

 

Tinc molt bon rotllo perquè tots som veïns de Sant Feliu... Amb ells tinc 2 vies 

d’accés: 

La lliga de futbol on, a més faig d’àrbitre. Durant 4 patis faig la lliga de futbol i 

quan no i ha lliga tinc guàrdia de pati si o si. Aquest contacte és molt bo perquè 

és un espai formal, quan no tinc lliga vaig voltant pel pati i puc parlar amb els 

nanos que jo vull o els que em venen. Fem dinamització de patis. Fem la lliga de 

futbol i podríem fer més activitats, però haig de fer d’àrbitre de la lliga perquè 

deixar que juguin sols és una mala idea perquè no hi haurà manera que es posin 

d’acord entre ells. Així sempre guanyaria la lliga el més fort, el que sigui més 

“gallito”. Per fer dues cosses malament m’estimo fer una sola però bé. Allò ideal 

seria planificar més activitats on hi hagués també més professionals, però també 

cal pensar que moltes vegades els nanos amb poder xerrar entre ells al pati ja 

estan contents. A vegades esta necessitat de dinamitzar els patis és una mica 

creada. Està bé que n’hi hagin coses però  també et diré que els més grans el que 

volen és tenir un moment per fumar-se la cigarreta. Ho entenc perfectament.  

Una altra via de relació amb el conjunt de nanos de l’institut són els serveis a la 

comunitat, en que passen els de tots els cursos. El que passa és el que et deia 

abans, que en part visc de renta perquè dels 6 anys que porto al centre, els 3 

primers feia co-tutories amb tots els primers i també els hi feia tècniques 

d’estudi 2 hores a la setmana, de manera que ara conec a tots els de cursos 

superiors per aquell fet. Amb els que entren ara, molts són germans dels que ja 

hi són i amb molts dels pares, que són de la meva edat, tinc amistat i relació 

personal.  
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La imatge que tenen de tu els nois de UEC i Garbí en comparació amb la resta 

d’alumnes de l’institut, es diferent? 

 

Si. Els meus em veuen com el seu tutor. Jo sóc el profe i sóc el referent.  

Amb els altres sóc l’educador, el profe jove, el profe nou, el profe guay, el 

hippie, el del poble,... A més els hi fa gràcia que porti el cabell llarg i la cinta... 

em veuen com un personatge alternatiu al que és un docent tipus.  

Quan anaven a primer i fèiem tutoria, tractàvem temes de la dóna, 

d’homofòbia, de racisme, de participació ciutadana,... perquè m’agraden molt 

totes aquestes temàtiques més socials, i jo penso que les tutories han d’estar per 

això.  

Jo portava també el tema dels consellers delegats, que ara ja no el puc portar,... 

Hi ha moltes coses que es feien al centre quan jo me’n podia encarregar i que 

ara que no hi puc, ja no es fan. 

També porto el tema de la marató de TV3, faig de spíker i els dono suport per 

fer actuacions a la Rambla per recollir diners,... recollim uns 1000 € cada any. 

Demanàvem un escenari a l’ajuntament i muntàvem actuacions de música i 

ball, que a més els hi eia il·lusió. Així anava coneixent als nanos també.  

Una altra cosa: la majoria de nanos que venen a casa meva a classes particulars 

són de l’institut, evidentment, i entre ells ho parlen: “aquest també sap d’altres 

coses”. D’entrada els hi estranya que un tipus com jo pugui tenir bons 

coneixements de mates i física, per exemple. Jo sempre els hi dic que tenen una 

imatge formada de mi, però per mi el més divertit són les mates.  

Jo crec que la majoria de problemes d’aprenentatge són coses mediatitzades i 

falses creences i estupideses perquè,  a més, jo els hi demostro. Pels nanos, en 

contes de provar de treballar i entendre les mates, és més facil seguir amb 

l’estereotip de que és una assignatura coco i difícil i anar suspenent-les tota la 

vida, i com que la seva mare també creu en aquest estereotip, ho accepta com 
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normal i aquest xaval no aprendrà mai mates, i a sobre, amb el consentiment 

dels pares.  

També hi ha instal·lat tot aquest discurs sobre les ciències i les mates de que són 

coses avorrides i dolentes i que l’important és la música, la plàstica, la 

creativitat,... L’altre dia parlava amb un nen de 1er d’ESO que treu molts 

excel·lents i li vaig preguntar què era el més li agradava i em va dir: “plàstica, 

perquè es més creatiu”. Li vaig preguntar si la lògica no és útil... Jo quan anava 

al cole el que menys m’agradava era música i plàstica, perquè era un negat i no 

m’agradava, però al final m’he convençut que tot és útil i tot és bo. Justament, el 

que ha d’aconseguir l’educació és veure si aquest nano és un artista en potència, 

un científic, un humanista, un esportista,... i a partir d’aquí treure-li tot el que 

puguem.  

Ara, quan veig que tots els nanos que no volen estudiar se’n van al batxillerat 

artístic, pensant que és  fàcil, i resulta que han de fer català, castellà, anglès,...i 

suspenen igualment... A més és un descrèdit pel batxillerat artístic. Hi ha moltes 

falses creences al voltant de tot això i apart sembla que els nanos són cada cop 

més hàbils i els pares més tontos. Jo el que faig quan venen a classe és dir-los-hi: 

“a mi no em vingueu amb històries”. Perquè que els seus pares se les creguin no 

vol dir que jo me les hagi de creure, i a partir d’aquí, funcionem.  Els nanos 

menteixen sistemàticament als seus pares en el tema de l’escola, però el fotut o 

el trist és que els pares se’ls creguin. S’ha de confiar en els fills però no passar 

per tonto. Tu creus que un pare es pot creure que aquest divendres passat no li 

he donat les notes al seu fill? Aquest pare és tonto, i aquest és el problema. 

Tothom sap que abans de Setmana Santa es donen les notes.  

 

Veus potencialitats, en el teu cas com a educador social, en quant a rols o 

funcions que podries assumir, i en quins àmbits? 
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Si. Jo el que veig és que, per començar, si n’hi ha profes,... ara faré una 

caricatura,... això no ho puc dir a la feina davant dels meus companys, perquè 

em tiraria pedres tothom, però cal dir la veritat i algú ha de dir la veritat i el que 

passa, perquè si sempre ens estem enganyant... Aquí el que passa és que 

moltíssima gent està de profe per tenir 2 mesos de vacances a l’estiu i això és 

una realitat i qui digui que no, s’autoenganya, per què jo he vist la diferència 

entre els profes vells i els joves, i jo sóc més dels profes vells. Em sap greu dir-

ho, però crec que la gent que fa 40 anys va començar a fer de profe era molt més 

vocacional que ara.  

 

I aquesta dualitat en el professorat com afecta a l’activitat a l’institut? 

 

Els vocacionals, d’entrada se’n van anar a viure lluny de casa seva per anar a 

treballar a l’institut. Ara la sensació que em dóna és que el perfil és de gent que 

són majoritàriament fills de classe mitja-alta, que ha anat a la UdG, s’han tret 

una carrera d’aquestes (filologies, història,...) i com que  d’aquestes carreres no 

hi ha feina de res, tots se’n van a fer de profe i tots viuen a Girona, i com que 

saben que si vius a Girona estàs ben connectat amb la província, on et toqui 

treballar no tindràs cap problema per anar-hi. S’apunten i ja els cridaran i si vas 

aguantant, al final entres, està claríssim.  

 

I totes aquestes qüestions com t’afecten professionalment? 

 

D’entrada, penso que cada cop m’agrada més la privada, i això que jo vinc 

d’una ideologia comunista. Vull dir que si jo en algun moment m’havia 

plantejat ser profe d’un departament, ara m’agradaria molt més muntar la meva 

pròpia acadèmia i fer les coses a la meva manera, com jo vull i com jo penso.  
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Tu agafes un professor, per exemple, d’anglès, que sap molt de la seva matèria, 

i que per això se’l ha contractat, però no serà capaç de posar-se al davant d’una 

aula de diversitat. 

 

El fet que la teva feina estigui molt centrada en l’aula de diversitat condiciona 

la teva mirada pel que fa a la docència? 

 

Això és ara, però jo he estat 3 anys fent de tot i ara disposo de 15 hores i m’he 

especialitzat en això. Perquè aquí s’han ajuntat 2 coses. Una que ha hagut 

retallada de diners i faig menys hores, i sort de l’AMPA, perquè si no fos per 

ells ja no estaria al ST. Elm. L’institut contracta l’educador però una part dels 

diners els posa l’AMPA. Per altre costat, al reduir hores, es van suprimir hores 

de coordinacions i altres activitats i van dir: “les 15 hores que treballes aquí et 

volem currant”. La segona cosa que va passar és que hi havia un profe de 

diversitat que era de puta mare, que era l’Isidre, que se’n va anar per fer de 

director a un nou centre, perquè volia començar un nou projecte i fer les coses a 

la seva manera,... Llavors van dir: “ara a qui li tocarà fer diversitat?” I ningú no 

volia anar, així que van dir: “aquest, tu, t’atreveixes?, doncs ja està”.  

 

Creus justificat el fet que hagis d’estar totes aquestes hores fent aquesta 

classe o hi ha altres feines que hauries de fer a l’institut? 

 

Hi ha mil feines a fer. El del consell de delegats ja no es fa, perquè teòricament 

ho haurien de fer els nanos i algun profe hauria d’estar ajudant, però a ningú no 

l’importa el consell de delegats. Després diuen: “no funciona perquè no venen”. 

Home, no venen perquè són xavals que estan descobrint què vol dir la 

democràcia i si no hi ha algú que es creu una mica la democràcia i que els hi 

explica una mica de què va el rotllo i tal, evidentment, no faran res. I si algú 

espera que xavals entre 12 i 16 anys s’autoorganitzin així, sols, és que,... Jo 
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sempre els hi dic: aspiro a tenir un consell de  delegats que s’autogestioni, que 

siguin els propis delegats vells que... Però has de fer un acompanyament durant 

anys, perquè jo sempre havia tingut l’esperança que quan els que feien 1er. 

d’ESO fessin 2on. de batxillerat i portessin 6 anys amb el consell de delegats i 

sabessin com funciona i tal, la informació aniria passant de generació en 

generació de boca a orella, i que ja no haguéssim d’intervenir. Però clar, si ets 

l’únic que creu en el projecte i l’únic que hi va, i després, quan et treuen les 

hores, ja no hi vas, de què serveix? 

 

A banda d’això es podrien fer altres coses? 

 

A la dinamització de patis vaig 2 dies a la setmana. Podríem fer 2 dies a la 

setmana, lliga de futbol, 2 dies a la setmana, lliga de bàsquet, i un altre dia, 

polseretes, tallers,... 

Pots treure molt de suc.  

 

I col·laboracions directes amb els docents, o coordinacions amb entitats 

socioculturals de la zona, per exemple, serien factibles? 

 

Jo conec totes les entitats socioculturals de la zona, perquè apart que he estat 

secretari del consell de joves, que eren 10 entitats, durant 5 o 6 anys, estic a la 

associació de colles de carnaval, al col·lectiu edumarxa, i a altres... 

 

Llavors tu tens capacitat per establir coordinacions entre totes aquestes 

associacions i l’escola? 

 

Si, a més he estat al consell general de joventut de Catalunya,... Hi ha moltes 

coses que no es fan. Jo, cada any em reunia amb el SIAD i muntava totes les 

xerrades. Ara es truca al SIAD i ho fan, però abans fèiem moltes més coses. 
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Abans arribava el 8 de març i teníem tot el cole empaperat amb el tema del dia 

de la dona. Ara això, doncs mira, alguna classe ho fa, altres no,... 

 

El que et falta és temps, doncs? 

 

Jo treballo 15 hores per fer aquests serveis i punt. I el que faig de més és perquè 

vull, perquè m’agrada, perquè al cap i a la fi és el meu institut, i perquè són 

coses que ja s’havien fet i em sap greu que no es facin, com allò de la marató de 

TV3. 

  

Llavors hem de pensar que l’institut no valora prou aquetes iniciatives com 

per invertir-hi els diners necessaris per tal que es puguin continuar fent? 

 

Jo el que veig als instituts és que els profes, el que fa anglès vol fer anglès, el 

que fa socials vol fer socials, i no els emmerdis amb històries que se surtin d’allò 

seu. Els profes no van d’excursió per no haver de  dinar fora de casa. A partir 

d’aquí.... Tu creus que els nanos han d’estar privats d’anar d’excursió perquè els 

profes no volen dinar fora de casa? 

I també, t’ho dic seriosament, jo el que no entenc és que no fitxin  a l’entrada i la 

sortida de la feina. És una cosa que trobo súper bèstia, perquè ja em poden 

explicar mil històries de que... una puta merda, és que ja està bé.  

Són coses que m’emprenyen. Hi havia un projecte que era el 3D, que era 

“decidim, debatem i dinamitzem”, que era un projecte per portar amb els 

delegats. Aquest projecte m’agradava perquè era un projecte amb els delegats i 

podia entroncar amb els consell de delegats, i vaig dir: “no podem fer la reunió 

un dijous a tal hora que és la única que jo puc?” I tots van dir que si menys una 

profe que va dir “no aquest dia jo no vinc”. Vaig estar a punt de dir-li “escolta, 

els dijous són laborables, eh!”. I no era una profe que feia un terç, perquè llavors 

no li hagués dit, ella està fixa en allà, té la plaça, com qualsevol, es treu un terç 
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de sobre per treballar menys, van cobrant triennis, viva la pepa,... i resulta que 

tu que estàs aquí fixa, no et surt dels nassos venir aquí per fer una reunió 

perquè aquell dia t’ho has muntat per no fer classe i  no has de venir. I jo que 

sóc un pringat amb un contracte de 10 mesos l’any de 25 hores, haig de 

sacrificar la meva hora lliure per fer això? Per què? 

 

Trobes manca d’implicació? 

 

Baixíssima, zero. Ja no és zero, és que una cosa és el que diem i una altra és el 

que passa, perquè diuen que a l’escola s’ensenyen valors i tal... una puta merda. 

A l’escola cada profe fa la seva matèria i ja està. I tot lo altre que diem hem de 

deixar de dir-ho perquè estem enganyant a la gent. Dir la veritat: els nanos fan 

aquestes assignatures i ja està. No diguem mentides perquè després de totes les 

mogudes que ha hagut amb les retallades... Si sents als profes, ells són els grans 

damnificats de les retallades i penses: “si us plau, pregunteu als pares dels 

nanos com els hi afecten les retallades”. Perquè amb tots els respectes, perquè et 

quedis sense la paga extra no et moriràs. I després quan hi ha una convocatòria 

de vaga, ningú no en fa, perquè que et descomptin 100€ ... o sigui que jo sóc 

l’únic gilipollas que farà vaga? A mi que no em va ni em ve, que treballo en una 

empresa privada... Si a mi, el que m’aniria bé és que es carreguessin tot el 

sistema públic i així tindria feina, segur. Jo estic defensant la escola pública 

quan són ells els primers que ho haurien de fer... 

 

Jo, quan feia 30 hores al S. Elm, 25 hores eren lectives. Un profe, de 37,5 hores 

setmanals, feia 22 hores lectives. A més, jo amb un contracte temporal i sense 

dies de festa, mentre que el profe és fix i te 10 o 20 dies de festa, vacances,... A 

més el meu sou és la meitat que el d’un profe. 
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A diferència de Vidreres, on tinc la sensació de ser el mindundi, el xaval que 

treu la merda del pati, i on no estic gens reconegut, en el S. Elm sempre he 

tingut el suport de l’equip directiu. La Maria José em va dir: “el institut, ara, 

sense  tu ni me l’imagino”. Ells saben que si un dia m’haig de quedar una 

estona més, ho faig. A més com que moltes de les empreses amb que 

col·laborem són de S. Feliu, si un dia vaig pel carrer i passo per allà, m’aturo i 

aprofito per comentar coses dels nanos de l’escola,... encara que no sigui en 

horari de feina. A mi m’agrada aquest punt en que et preguntes on comença la 

feina i a on acaba, m’és igual. M’agrada l’institut, m’agrada estar amb els nanos, 

i si un dissabte a les 7 de la tarda me’ls trobo al parc, m’estaré una estona 

xerrant amb ells. 

 

A mi a l’institut ja m’han dit que m’aguanten perquè sóc jo, que no tenen diners 

i que l’any que ve, ja veurem. No hi han diners.  

Jo, quan vaig entrar en aquest món, la sensació que tenia és que, de la mateixa 

manera que tot s’està privatitzant, una part de l’educació es privatitzaria. Tot 

això de les aules d’acollida, les UEC, Garbí... tot el que no sigui estrictament 

classe convencional s’externalitzarà, perquè surt més barat. Però ara ja no ho 

veig així perquè per externalitzar, els diners els ha de posar  algú, i els centres 

no tenen diners. Per tan, jo crec que el que faran serà retallar serveis. Jo crec que 

tot això està condemnat a desaparèixer. Jo, ara ja estic pensant en altres coses 

perquè crec que... 

 

Però la diversitat als instituts cada cop és més marcada, no? 

 

Si, però això no vol dir que hagin de tenir monitors a l’institut, si augmenten els 

costos. El que vull dir és que potser deixaran el tronc públic i a dintre dels 

instituts i haurà cosetes que seran monitors, de menjador, de castigats... això és 
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el que es farà perquè és el més barat, gent que cobri poc, estudiants, joves,... i 

que facin només vigilància. 

Del tema de contractar educadors socials per ocupar-se de projectes socials més 

concrets, res. Tot anirà cap a la precarització. S’externalitzaran serveis, com es fa 

ara amb les UEC, que cada cop n’hi ha més de municipals que les gestionen 

empreses, o els PQPI, que s’acabaran privatitzant. Els PFI en contes de ser 

públics, seran externalitzats i subcontractats.  

 

Al final penso que, de fet, és normal. Els diners que pugui tenir l’institut es 

poden invertir en moltes coses. Si volen tenir educadors, psicòlegs, 

psicopedagogs, que són llicenciats, això val uns diners, perquè són perfils 

professionals que tenen un cost. Per tant el primer que pensen és que aquest 

professional el tindran poques hores i per un preu car, o que considerarà car, 

independentment del que faci. I la percepció de l’institut és aquesta. I després, 

el que pensen és que el que fan aquests professionals és prescindible.  

 

Estàs dient que el tema econòmic es posa per davant de tot? 

 

És que és lògic. És el que deia Sòcrates: per poder pensar s’ha de  tenir la panxa 

plena. Un institut no pot contractar una empresa si no te diners. Jo no tinc un 

pensament capitalista, però intento ser realista. I el que vull dir és que no pots 

contractar gent per tirar endavant projectes si després no els podes pagar. 

 

 

8.7.2. ENTREVISTA: María José Royo (coordinadora pedagògica) 

 

Dilluns dia 4 de maig de 2015. 10:35 a 11:00 h. (Via telefònica) 
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Formació acadèmica i trajectòria professional? 

 

Soy licenciada en ciencias exactas. Aquí soy coordinadora pedagógica. Llevo en 

la enseñanza unos 36 o 37 años. Durante bastante tiempo he estado de Cap 

d’estudis i de coordinación pedagógica. Entonces, claro, mi relación con el 

Carlos es muy  directa porque soy la tutora del proyecto que lleva en el centro, 

aparte que ya lo conocía del pueblo y tal. Ahora mismo mi cargo es el de 

coordinadora pedagógica.  

 

¿Qué necesidades propias percibe el equipo docente a la hora de hacer frente 

a problemáticas del ámbito social o socioeducativo? 

 

El centro en que estoy trabajamos… tenemos reuniones con los equipos 

docentes una vez por semana y se gestiona la atención a la diversidad en todos 

los aspectos des de la CAD que también nos reunimos todas las semanas. 

Entonces la figura del Carlos,… aquí en el centro, como pensábamos que era 

necesario que los alumnos de primer nivel (de primero y segundo) se adaptaran 

con tranquilidad y comodidad a la nueva estructura, pues nos parecía 

importante trabajar las co-tutorías, y ahí entraba el papel del educador. 

Nosotros teníamos al Carlos como co-tutor en primero y segundo, que desde el 

equipo docente, pues se veía necesario hacer un seguimiento más 

individualizado a los alumnos y alumnas con la idea de cohesionar el grupo. 

Nuestros grupos son heterogéneos, no son homogéneos, ¿eh? Porque en 

nuestros grupos están de todos los niveles y de todas las condiciones. No los 

separamos por niveles, ni… entonces intentamos atenderlos dentro… de un 

micromundo. Nuestro mundo es así, pues en el aula lo mismo. Y ahí el papel 

del educador, del Carlos, es muy importante para aquellos alumnos i alumnas 

que les cuesta más cohesionarse con el grupo, que tienen algún problema de 

relación, o a nivel social o tal… 
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¿Qué estrategias i competencias específicas de la figura profesional aporta el 

educador a la dinámica del centro? 

 

Trabajamos en coordinación… Ahora menos, porque como nos han quitado 

horas,… Pero más que diferentes,… no diferentes… es que la palabra 

diferentes… Veía necesario que colaborara en la comisión de grupo y en las 

herramientas de estudio. Y se hacía conjuntamente, pero bueno… y esa era una 

labor importante. Y en cuanto a la misma idea de cohesión… porque por mucho 

que lo tengamos montado siempre hay cierta… hay guetos de razas y culturas, 

pues la idea… lo que pasa es que no lo hemos podido hacer por falta de horas  y 

otras cosas… mi idea era trabajar a las horas del patio, que hay 2 patios cada 

día, pues trabajar otras actividades…actividades que pudieran mezclar más a 

los alumnos y a las alumnas. En esa línea la figura del Carlos es muy 

importante. Ahora, por falta de tiempo lo que hace es una actividad, y intenta 

que los grupos… pues bueno, aunque sean de distintas etnias, que luego, a la 

hora de jugar pues no haya una guerra, ¿no? 

 

Entonces él tiene un perfil que no es exactamente el de un profesor, ¿no? 

 

No, no, no, no… Lo que pasa es que él si que actúa… claro, él tiene un grupo, 

que es el de la UEC (unitat d’escolarització compartida) de la que es tutor, 

bueno… co-tutor, porque yo también estoy por ahí. Y ahí sí que da… materias, 

las básicas, pero tiene, aparte de las materias… la función de tutor que integra, 

más que un profe normal. Un profe normal no es… el profe 

normal…entiéndeme la palabra normal… el profe normal va a ir a su 

asignatura y los que son más sensibles, pues están más por los problemas, 

aparte del tutor, que es otro perfil ¿no? Y el Carlos sería un poco medio tutor 

y… pero más…pues bueno, un integrador social. 
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¿Al mismo tiempo que da las materias hace la función de integrador? 

 

Si, si. En el grupo que él está, que son los de la UEC, que son sus alumnos, da 

las materias, da el nivel que se considera y tal, pero además lo que hace es más 

una labor de… bueno, el hace una labor de integrar estos chavales a nivel de 

normas, tanto en el espacio en que están ahora como en el medio en que estén 

cuando acaben de estudiar. Los hábitos, las normas y el comportamiento,… es 

básico. 

 

¿Ha habido, a lo largo del tiempo, transformación, cambio o evolución en los 

encargos que el centro ha ido haciendo al educador?  

 

Lamentablemente, ha habido eliminación de encargos. Al tener reducción 

económica ha habido reducción horaria, pero en la primera fase, cuando el 

Carlos podía trabajar más horas, la verdad es que funcionaba mejor. No es que 

funcionara él mejor, sino que  funcionaban una serie de circunstancias mejor, 

porque él podía asistir a la CAD,  que para todo lo relacionado con la atención a 

la diversidad era como básico, podíamos tener una hora de coordinación 

semanal que también está muy bien porque él está más próximo a los alumnos 

o alumnas de más diversidad, pero yo los conozco a todos, digamos, a los de 

diversidad marcada y a los que tienen algún tipo de problema temporal, o de… 

Entonces podíamos coordinarnos y hacer traspasos de información y buscar 

estrategias. Y eso lo hemos perdido. Pero sí que…él es un referente. Es un 

referente para un tipo de alumnado, es clarísimo. Se han perdido una serie de 

cosas más de estructura global, que es una pena. Son necesarias. 

 

¿Se ha perdido su colaboración en las coordinaciones? 
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Si, porque en las coordinaciones él daba paso a pautas de actuación que ahora 

no se pueden hacer. 

 

¿Qué valora principalmente el equipo docente del hecho de que exista la 

figura del educador en el instituto? 

  

Bueno, pues lo que te comentaba. La proximidad,… al tener más contacto con el 

grupo por las co-tutorías, y ser como una figura de contacto más directo, pues 

se obtiene información de aquellos alumnos y alumnas que tienen algún 

problema…más sociocultural, si quieres, pero bueno, es muy importante. 

 

¿Es la información que se obtiene del grupo de alumnos lo que más se 

valora? 

 

La información y las actuaciones, sobre todo. Está todo relacionado. Y se ha 

perdido una parte. 

 

¿Si no se contar con el educador en el centro, el equipo docente podría 

hacerse cargo de estas funciones? 

 

No. De todo lo que hace, no. O sea, que si el Carlos deja de trabajar por 

problemas económicos, habrá una parte de lo que hace que no se podrá hacer. 

 

¿Habría que buscar entonces una solución para estos alumnos?  

 

Bueno, si, la que hay, la carencia es la solución. Con el sistema educativo que 

tenemos, o son buenos o ya está. O son buenos o son muy malos para poder 

mandarlos a algún centro… que no es nuestra idea. Por lo menos aquí no 

actuamos así. Pero es así de lamentable. Él también viene los jueves por la tarde, 
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una hora a gestionar pues… lo que llamamos ayudas o compromiso con la 

comunidad. O sea, cuando están castigados de alguna manera, para intentar 

evitar el máximo posible de expulsiones a casa, etc., pues vienen al instituto y 

hacen trabajo o colaboran con el mantenimiento, y viene el Carlos. Si el Carlos 

no está, esa parte, por ejemplo, de poder intentar reconducir actitudes sin 

necesidad de llegar al castigo extremo, no lo podemos hacer. Y eso va muy bien 

porque, bueno, aunque no sea mucho tiempo, es el suficiente para hacer un 

intercambio de ideas, tener un espacio para la reflexión, en fin… Cuando no se 

cuenta con esto, vamos todos muy mal de tiempo y ya no se hace. Entonces se 

recurre a la sanción directa, o… 

 

¿Qué potencialidades ves a la figura del educador social en el centro? 

 

Bueno, lo que no se cubre en un centro de secundaria dentro de su estructura… 

por estructura, ¿eh? …con voluntad y tal se pueden cubrir muchas cosas, pero 

por estructura lo que no está, pienso yo, cubierto, es el trabajo social… o sea, 

intentar que las diferencias culturales no marquen la actitud. Y eso es muy 

complicado. Y con la ayuda… o con la intervención de un educador, pues sería 

más viable. Aparte de que es muy difícil gestionar el alumnado conductual, y 

con un educador, a veces, al tomarlo como referencia, pues, se pueden 

modificar actitudes. Y eso no está cubierto, ¿eh? Con el tipo de horario que 

tenemos… o de trabajo que tenemos, por muchas horas que le echemos, pues 

no… 

 

¿Crees que el educador podría ampliar sus ámbitos de actuación en el centro? 

 

No. Yo lo dejaría aquí. Ya interviene en las tutorías haciendo las co-tutorías. El 

absentismo, por ejemplo, lo gestionamos de otra manera, más que nada por 

necesidades de tiempo. Lo del absentismo lo llevo yo, pero de hecho, si tuviera 
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tiempo, él podría hacer visitas domiciliarias, cosa que yo no puedo hacer, 

incluir alguna coordinación con serveis socials, sobre este tema… Con una 

dedicación exclusiva en el centro, el educador podría hacer visitas a domicilio 

que, a veces agiliza muchísimo todo el proceso que hacen desde serveis socials. 

Y eso sí que lo podría hacer el educador, y estaría muy bien. 

Aquí, al principio, cuando trabajábamos mejor, cuando teníamos más horas en 

común con Carlos, él también participaba en temas de mediación. ¿Qué ocurre? 

Que al tener menos horas, pues, la mediación, si la quieres hacer bien no puedes 

hacer una mediación mirando el reloj. Entonces, claro, lo de mediación también 

lo llevo yo pero antes lo llevábamos mejor, ¿sabes? Y es importante. Bueno, 

nosotros valoramos mucho el servicio de mediación y entonces ahí también 

podría tener un espacio donde poder trabajar. 

 

¿Harían falta más horas? 

 

Si, el problema son las horas, porque ahora Carlos está aquí a media jornada o 

menos, 15 horas, y bueno, se nota mucho. Si fuera capaz de… o fuéramos 

capaces, o llegara dinero por algún sitio para poder tenerlo a jornada completa, 

claro, la cosa cambiaría.  

 

¿Aquí nunca ha estado financiada por la administración pública la figura del 

educador? 

 

Nosotros estábamos dentro del PROA, i una de las necesidades que expusimos 

fue la del educador. Entonces cuando teníamos el PROA, Carlos estaba aquí, no 

me acuerdo, pero unas 24 o 25 horas. Lo teníamos allí como prioritario y 

sacábamos el dinero del PROA. Cuando dejaron de mandar dinero, asumió una 

parte el centro, que había ahorrado algo,…y otra parte el AMPA, porque él está 

contratado a través del AMPA. Y conforme estos ingresos han ido…Ya te digo, 
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el PROA ha desaparecido y el AMPA tampoco tiene dinero, así que ha ido 

bajando el horario. 

 

¿El PROA era una iniciativa de la Generalitat? 

 

Si. Era un programa de centro, que algunos centros lo teníamos porque 

presentabas un proyecto, te lo daban… porque hacías cosas como… diferentes. 

Habías intentado buscar caminos un poco fuera de lo establecido con esfuerzo 

del centro, con colaboración,… y entonces, pues, un poco para ayudar. La 

ayuda era importante. 

 

  

 

  


