
 

 

 
  

 

L’EDUCADOR/A SOCIAL 
EN L’EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA, UNA 
NECESSITAT 
MANIFESTA AL PAÍS 
VALENCIÀ 

TREBALL FI DE GRAU  
AUTOR: IVAN DEL CASTILLO ÀVILA 

TUTOR: MIQUEL CASTILLO CARBONELL 

ÀREA D’EXCLUSIONS SOCIALS 

2019/2020 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

Grau en Educació Social 



 
1 

 

 

 

 

 

 

 

La meta final de la verdadera educación es no sólo hacer 

que la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute 

haciéndolo; no sólo formar personas trabajadoras, sino 

personas que amen el trabajo; no sólo individuos con 

conocimientos, sino con amor al conocimiento; no sólo 

seres puros, sino con amor a la pureza; no sólo personas 

justas, sino con hambre y sed de justicia. 

John Ruskin. 
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Resum 

La societat actual es caracteritza pels constants canvis i transformacions que possibiliten 

l'avanç tecnològic i social. Un ritme frenètic, el qual, dificulta en moltes ocasions que les 

persones puguin adaptar-se abans que el sistema canviï. L'escola del segle XXI, no ha 

sigut capaç de suportar aquestes constants transformacions i presenta, a conseqüència, 

unes necessitats que no poden ser satisfetes pel sistema educatiu. L'Educació Social, 

com a disciplina pedagògica que promou la inserció dels individus en les xarxes socials 

que l'envolta, per tant, suposa una oportunitat per donar resposta a aquestes demandes 

i necessitats que presenta el sistema educatiu. Una experiència que s'ha dut a terme al 

llarg de les darreres dècades a l'Estat espanyol de maneres molt diverses, cada àmbit 

autonòmic ha escollit el seu model o mecanisme propi. Aquesta pluralitat amb relació a 

la incorporació de l'Educador/a Social en el sistema educatiu, ha generat una disparitat 

de funcions assignades a aquesta figura professional, la qual cal abordar per construir 

col·lectivament una nova especialització professional. Aquest fet, doncs, ha de 

possibilitar que els àmbits autonòmics que no contemplen aquesta figura, i concretament 

el País Valencià, ho facin i regulin seguint l'exemple dels territoris que ja ho han legislat. 

 

Summary 

Today's society is characterized by constant changes and transformations that make 

technological and social progress possible. A frenetic rhythm, which, in many cases, 

makes it difficult for people to adapt before the system changes. The 21st century school 

has not been able to withstand these constant transformations and presents, as a 

consequence, needs that cannot be met by the educational system. Social Education, as 

a pedagogical discipline that promotes the insertion of individuals in the social networks 

that surround them, is therefore an opportunity to respond to these demands and needs 

presented by the educational system. An experience that has been carried out over the 

last decades in Spain in very diverse ways, each autonomous region has chosen its own 

model or mechanism. This plurality in relation to the incorporation of the Social Educator 

in the educational system has generated a disparity of functions assigned to this 

professional figure, which must be addressed in order to collectively build a new 

professional specialization. This fact, therefore, must enable the autonomous regions that 

do not contemplate this figure, and specifically the Valencian Country, to do so and 

regulate it following the example of the territories that have already legislated it. 
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Introducció 

Aquesta proposta de Treball de Fi de Grau –d’ara endavant TFG- es desenvolupa 

en modalitat d’assaig i l’objectiu, del qual, és realitzar una proposta de model 

d’incorporació des de l’àmbit de les funcions de l’Educació Social a l’Educació 

Secundària Obligatòria al País Valencià.  

A la primera part del treball es realitza una revisió bibliogràfica científica, 

exhaustiva, al voltant de les últimes publicacions relacionades amb la incorporació 

de la figura de l’educador/a social en l’etapa educativa de secundària, en l’àmbit de 

l’Estat espanyol. Aquesta revisió bibliogràfica ens permet identificar els principals 

models d’incorporació d’aquesta figura professional en el context educatiu, així com 

les funcions que es despleguen de cadascun d’aquests, en els diferents marcs 

institucionals i normatius de cada àmbit autonòmic que ja han implementat aquest 

perfil professional en l’educació secundària.  

Per això es presenten els principals estudis i reflexions des de l’àmbit acadèmic i 

professional, models de referència que interpreten el procés d’incorporació de 

l’educador/a social en l’educació secundària. En aquest context s’evidencia la 

disparitat tant d’assignació de funcions al professional de l’Educació Social en els 

contextos d’educació secundària; així com la gran dispersió com pel que fa al tipus 

d’encàrrec professional que la comunitat educativa i el marc legal autonòmic li 

atorga.  

En segon lloc, l’assaig centrarà la seva reflexió en les funcions assignades a 

aquesta figura professional en el marc de les comunitats que l’han incorporat fent 

especial esment a una valoració dels seus punts forts i febles. 

En tercer lloc, el treball vol esdevenir un espai de reflexió i síntesi, al voltant de la 

necessitat de regular i unificar les funcions professionals que s’assignen als 

educadors/res socials en l’educació secundària. És a dir, davant d’aquest nou 

escenari, un nou espai que esdevé entre l’Educació Social i l’educació secundària, 

quin és el lloc que queda, o millor dit, el lloc que l’educació formal cedeix a 

l’Educació Social? 

En la segona part del TFG s’assumirà, des d'una perspectiva d’assaig, la 

justificació de la incorporació d’aquest perfil professional en l’Educació Secundària 

Obligatòria del País Valencià. En aquest sentit es farà, a partir de la identificació i la 
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revisió de l’apartat anterior, una proposta de model de funcions específiques a tenir 

en compte per a la regulació de la incorporació de l’educador/a social en els 

centres d’educació secundària. Una proposta, que tot i ser concreta per a un àmbit 

territorial concret, partirà de la intencionalitat de ser vàlida i adaptable a la resta de 

territoris que no contemplen o no han regulat aquesta incorporació professional.  

 

Metodologia 

La metodologia escollida per a la realització de l’assaig es basa en una recerca 

bibliogràfica actualitzada, centrada en les principals autores i autors de referència 

que han desenvolupat les darreres investigacions relacionades amb l’Educació 

Social i l’educació reglada.  

La recerca bibliogràfica és la fase prèvia a tot procés d’investigació científica, ja que 

per mitjà d’aquest procés s’identifiquen les necessitats d’informació i el marc teòric 

de tota recerca. Aquest procés, per tant, estableix el marc conceptual a partir del 

qual inicia aquest assaig: les funcions i els models d’incorporació dels professionals 

de l’Educació Social en l’educació secundària.  

Algunes d’aquestes investigacions estan relacionades amb els processos que 

s’han dut a terme per possibilitar aquesta incorporació, tal com podem llegir a 

Ortega i Mohedano (2011), on s’analitza i compara les realitats de Castella i Lleó, 

Castella-la Manxa i Extremadura; en González, Olmos i Serrate (2015), on es 

descriu i justifica la intervenció socioeducativa que desenvolupen els educadors i 

educadores socials en els centres educatius. En aquesta investigació es planteja 

un estudi descriptiu-correlacional per mitjà d’una enquesta, entre Extremadura i 

Castella-la Manxa; i en Bretones, Solé, Castillo, Meneses i Fàbregues (2019a), on 

s’analitza de fons aquest procés d’incorporació a Catalunya.  

Des d’aquesta perspectiva de lectura i interpretació, s’identificaran els models 

existents tot analitzant les funcions que aquests atorguen a la figura professional de 

l’Educació Social en centres d’Educació Secundària Obligatòria.  

L’objectiu principal de l’assaig consisteix a realitzar, a partir de la revisió 

bibliogràfica, una proposta de model d’incorporació des de l’àmbit de les funcions 

de l’Educació Social a l’Educació Secundària Obligatòria al País Valencià. És a dir, 
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inicialment es realitza una revisió bibliogràfica de les investigacions i articles, que 

posteriorment s’analitza per extraure les funcions i els models d’incorporació 

professional de cadascun d’aquests territoris que ja ho han regulat. A continuació, 

es finalitza amb una proposta de funcions específiques per al País Valencià i la 

resta d’àmbits territorials que no contemplen encara aquesta incorporació.  

Per assolir aquest objectiu principal de l’assaig, doncs, cal establir uns objectius 

específics: 

● Identificar els models d’incorporació de professionals de l’Educació Social a 

l’escola, a l’Estat espanyol, a partir de les recerques realitzades des de 

l’àmbit autonòmic en l’educació secundària.  

● Discriminar a partir dels models identificats i de la bibliografia especialitzada 

més recent, les funcions que podrien ser específiques i definitòries de 

professionals de l’Educació Social en contextos d’educació secundària. 

● Valorar les oportunitats i les debilitats de les diferents funcions relacionades 

amb la incorporació d’aquest grup professional en l’etapa d’educació 

secundària.  

● Proposar un model d’incorporació de l’educador/a social en els centres 

d’educació secundària del País Valencià, tenint en compte les experiències 

autonòmiques de la resta de comunitats de l’Estat espanyol on s’ha donat el 

procés d’incorporació del perfil professional de l’Educació Social a l’escola. 

En l’Estat espanyol hi ha territoris on ja s’ha regulat o s’està regulant la incorporació 

d’educadors/es en els centres de secundària –Extremadura, Castella-la Manxa, 

Andalusia, Illes Balears i Illes Canàries– i d’altres que compten amb altres 

experiències i/o projectes d’acció socioeducativa (Galán, 2019) però que no 

atorguen el reconeixement professional que se’n mereix aquest perfil específic –

Aragó, Galícia o Catalunya, entre d’altres–. Així doncs, per l’elaboració de la 

proposta d’incorporació per al País Valencià es tindrà en compte només aquelles 

realitats que si han regulat o estan regulant-ho.  

Finalment, pel que fa a les funcions i tenint en compte la disparitat de models 

existents, s’organitzaran en funció d’àmbits específics per aquest perfil professional. 

Aquest fet permetrà identificar els àmbits presents en tots els àmbits territorials i per 

tant, extreure’n un llistat d’àmbits específics d’actuació per al professional de l’acció 
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socioeducativa en centres de secundària, els quals, siguin comuns a tot l’Estat 

espanyol i, per tant, que no responguin a necessitats específiques d’aquell territori. 

Per valorar els punts forts i febles de les funcions presents en cadascun dels 

models identificats i definir el llistat de funcions com a proposta per al País 

Valencià, es tindrà en compte les necessitats detectades pels autors especialitzats 

abans mencionats, i en les assenyalades per Terrón-Caro, Cárdenas-Rodríguez i 

Rodríguez, 2017; Serrate i González, 2019; i Vila, Cortés i Martín, 2020. 

S’identificarà així les funcions millor valorades pels professionals docents i no 

docents enquestats i les necessitats específiques presents en cada territori 

assenyalat per construir-ne una proposta pròpia. Aquesta proposta de funcions es 

relacionarà amb les competències professionals que recullen els Documents 

Professionalitzadors d’ASEDES-CGCEES (2007). 

 

1. L’educació secundària: necessitats i reptes 

Ens trobem immersos en una societat que avança a un ritme vertiginós, que es 

caracteritza pels constants canvis i transformacions socials, culturals, ideològiques, 

etc. Uns canvis socials que, inevitablement, afecten l’educació. L’escola no ha 

aconseguit equiparar-se al nivell al qual ha evolucionat la societat d’aquest segle, i 

per tant, es veu obligada a donar resposta a aquelles necessitats i reptes que 

sorgeixen en el context educatiu a causa de la falta d’igualtat i equitat social. (Sáez, 

2019).  

Les últimes regulacions normatives en matèria d’educació a l’Estat espanyol –Llei 

Orgànica d’Educació (LOE) de 2006 i Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat 

Educativa (LOMCE) de 2013– es caracteritzen per promoure un model d’escola 

igualitari que, a conseqüència de la inadequada assignació dels recursos 

disponibles i la falta de formació específica per fer front als reptes i necessitats de 

l’escola actual, fins ara no s’ha materialitzat.  

La permanència obligatòria en la institució escolar durant la infància i l'adolescència 

evidencia la influència que el sistema educatiu exerceix en la societat. No hi ha 

dubte, per tant, de la necessitat de repensar aquest model i garantir la incorporació 

de la figura de l’educador/a social, una incorporació que promovia el Ministeri 

d’Educació i Ciència (MEC) quan afirmava que “[...] cal garantir la presència d’altres 
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professionals de l’àmbit socioeducatiu, com educadors i treballadors socials, en un 

treball conjunt amb els serveis socials, de salut i joventut.” (MEC, 2004:57). Una 

declaració d'interessos que setze anys després, únicament s’ha regulat i 

materialitzat en uns pocs àmbits autonòmics, i que ha produït una disparitat de 

models de funcions atribuïts a l’educador/a social en contextos d’educació formal.  

El sector de professionals de l’Educació Social ha de ser conscient d’aquest 

creixement i canvi, i ha de ser capaç de reflexionar al voltant dels nous 

desafiaments que vagin sorgint d’aquestes transformacions i la mateixa funció 

social de la institució escolar; perquè aquesta sí que està capacitada per assumir 

les funcions i les competències professionals de l’Educació Social. (Sáez, 2019). El 

sistema educatiu, per tant, desenvolupa el paper de plataforma, a partir de la qual 

articular i aplicar les mesures necessàries per aconseguir l’equitat educativa. 

L’educació social, doncs, suposa una oportunitat per a propiciar aquesta igualtat en 

el sistema educatiu, aconseguint resultats en tota la comunitat educativa i 

revolucionar, així, el concepte d’educació; un concepte molt més ampli que 

demanda l'esforç del conjunt de professionals socioeducatius. 

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) suposa un nou espai de trobada 

entre l’educació formal i l’educació no formal; d’una banda, perquè és el lloc on 

esdevé la intervenció educativa i, d’altra banda, pels contextos d’interacció que 

afavoreixen la comunicació, la relació i l’establiment de vincles entre l’alumnat i 

entre aquest amb l'entorn social i cultural immediat. (Bretones, Solé, Castillo, 

Meneses, i Fàbregues, 2019a). Per tant, l’educació secundària suposa un nou 

espai de trobada perquè a partir de les situacions diverses que esdevenen en els 

centres d’educació secundària –processos migratoris, desigualtat social, 

assetjament, atenció a la diversitat, educació inclusiva, educació en valors, 

problemàtiques socioeconòmiques, absentisme i abandonament prematur, baix 

grau de motivació, problemes sociofamiliars, entre d’altres–, s’obri una porta, una 

nova oportunitat, un nou camp professional, que evidencia la necessitat 

d’incorporar a professionals de l’Educació Social als centres d’educació secundària, 

i fer-ho garantint una equiparació de les funcions i l’encàrrec que aquest grup 

professional desenvoluparà en aquest nou espai educatiu.  

Si es repensen i s’analitzen les problemàtiques i reptes als quals s’enfronta cada 

dia la institució escolar, es detecta que la gran majoria són de tipus social, com ara 



 
10 

per exemple l'absentisme escolar, presència de factors de risc social, problemes en 

el nucli de convivència, poca implicació i col·laboració entre la família i l'escola, etc. 

La intervenció socioeducativa suposa una oportunitat per als centres educatius per 

a garantir la inclusió social. 

La figura professional de l’educador/a social té assignades unes competències 

professionals, les quals, responen a unes funcions pròpies d’aquest professional. 

Aquestes funcions vetllen per situar a la persona al centre de l’acció 

socioeducativa, en sintonia amb els potencials, les necessitats, els interessos, les 

expectatives i el món emocional. Un encàrrec professional que permet 

desenvolupar una intervenció socioeducativa basada en les estratègies de 

comprensió i integració, així com en els recursos d’acompanyament més útils i 

eficients. (Castillo, Paredes i Bou, 2016).  

La convivència i l'absentisme escolar representen les dues àrees de treball més 

comunes de la intervenció socioeducativa, ja que hi ha una gran preocupació social 

al voltant de l’absentisme escolar, però també cap a la proliferació de conductes 

violentes entre estudiants, en els centres educatius –assetjament–. Dues 

problemàtiques que proliferen als centres de secundària de l’Estat, afavorint 

l’abandonament o la desescolarització prematura. L’educador/a social ha de 

convertir-se en una figura facilitadora de recursos, dins i fora del centre escolar, 

obrint així la possibilitat d’una coordinació directa amb la resta d’agents socials de 

l’entorn. (Galán, 2019). 

El model de proposta d’incorporació del personal tècnic de la integració social (TIS) 

en Catalunya evidencia el fet que l’educació formal i l’educació no formal poden 

conviure perfectament en el context educatiu. De fet, ambdós tipus d’educació es 

complementen i poden donar una resposta més integral a les necessitats 

educatives detectades en l’educació secundària. Un camí que es va iniciar en l’any 

2005, permetent-ne la incorporació en aquells centres que així ho van sol·licitar i 

que sis anys després el Departament d’Educació va haver d’avaluar i repensar per 

aconseguir l’objectiu previst; la disparitat de funcions desenvolupades va ser una 

de les principals causes en motivar-ho. Després del treball conjunt d’aquest 

departament amb la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, 

es concreten set funcions bàsiques dels TIS –amb les concrecions de cada funció i 

les accions prioritàries a desenvolupar–. (Monjas i Rafel, 2019). 
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La incorporació de la figura professional de l'Educació Social en contextos 

d’educació secundària ha estat un procés desigual a l’Estat espanyol. Les 

diferències entre els models d’incorporació vigents han estat condicionades per les 

prioritats polítiques de cada territori –educatives i socials– i, per tant, s’han construït 

a partir de la seva manera d’entendre l’acció social i educativa. (Galán, 2019). Les 

funcions atribuïdes al grup professional de l’Educació Social, per tant, han anat 

variant en relació amb els reptes i necessitats específiques que presenta cada 

àmbit autonòmic. Aquest fet evidencia la necessitat de revisar els diferents models 

implantats i proposar-ne un d’únic que permeti definir amb major precisió l’exercici 

professional. (Dápia i Fernández, 2018). 

Aquests models, per tant, s’han anat configurant a partir de les necessitats i les 

possibilitats de cadascun dels àmbits autonòmics, per això ens trobem davant 

d’aquesta disparitat de models i funcions pròpies assignades als i les professionals 

de l’educació social en contextos educatius. Així doncs, s’establirà una breu 

contextualització dels diferents àmbits autonòmics que possibiliten aquesta 

incorporació de professionals de l’acció socioeducativa, mitjançant la qual, es 

determinaran els models existents a l’Estat espanyol. 

 

2. L’educador/a social en l’educació secundària a l’Estat 

espanyol: experiències i models 

Pel que fa al territori de l’Estat espanyol, hi ha alguns àmbits autonòmics que han 

regulat, en els marcs legals de cada autonomia, la incorporació de professionals de 

l’Educació Social en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria. Pel que fa a aquest 

apartat, es revisarà la situació actual i s'identificaran les autonomies que en 

contemplen en els marcs legals la incorporació a les plantilles dels centres 

educatius. 

 

2.1. Àmbits autonòmics que contemplen la incorporació de professionals de 

l’educació social als centres d’educació secundària 

Extremadura va ser el primer àmbit autonòmic en incorporar la figura de 

professional de l’Educació Social l’any 2002. Així doncs, es converteix en el pioner 

i, per tant, es tornà un referent per a altres àmbits autonòmics, com ara per 
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exemple, Castella-la Manxa o Andalusia. Aquest procés d’incorporació es va 

construint a mesura que avancen els cursos escolars fins que, l’any 2011, la Llei 

d’Educació d’Extremadura (LEEx) reconeix les i els professionals de l’Educació 

Social que treballen en centres educatius com a agents educatius dels centres; 

regulant així les funcions d’aquest grup professional en l’àmbit educatiu i 

consolidant-ne aquesta incorporació. (Galán, 2019). 

Les funcions principals que s’atribueixen a l’educador/a social, en aquest territori, 

estan relacionades amb el transport escolar, el préstec i la dinamització de la 

biblioteca escolar, la coordinació amb recursos externs del centre –com ara per 

exemple, els serveis socials–, l’increment de les habilitats i competències socials de 

l’alumnat i, finalment, funcions relacionades amb el treball d’habilitats socials i 

resolució de conflictes. Tot i que els i les professionals enquestades en l’estudi 

d’Ortega i Mohedano (2011) destaquen, també, les funcions relacionades amb el 

suport a l’alumnat i el professorat, amb el rol de fer de pont entre la família i el 

centre educatiu i funcions relacionades amb el rol d’agent mediador entre la totalitat 

de membres de la comunitat educativa.  

El sector professional de l’Educació Social en els centres de secundària 

d’Extremadura, tal com indica Ortega (2014) centra les funcions i la praxi 

professional en l’àmbit de la convivència, l’absentisme escolar, el transport escolar, 

serveis socials, habilitats socials i resolució de conflictes i violència escolar. 

Inicialment no s’incorporaven a la plantilla dels centres, però després de molta 

reivindicació i de l’evidència dels resultats obtinguts, finalment, l’educador/a social 

va passar a formar part de la plantilla del centre. 

Seguint de prop l‘exemple extremeny, Castella-la Manxa és el següent àmbit 

autonòmic a materialitzar aquesta incorporació l’any 2003. El motiu recau, 

principalment, en el Pla de millora de l’educació secundària obligatòria de Castella-

la Manxa, un document que evidencia la necessitat de treballar per la convivència 

escolar i l’absentisme escolar. Tot i que a diferència de la legislació extremenya, 

aquesta només contempla la incorporació d’educadores i educadors socials en 

aquells “centres de secundària que justifiquin l’atenció necessària a situacions 

especialment problemàtiques de convivència social”. (Galán, 2019:82).  

En 2018, l’administració autonòmica ha permès que aquells centres educatius que 

així ho desitgen puguin participar en el Pla d’èxit educatiu i prevenció de 
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l’abandonament primerenc per incorporar professionals de l’Educació Social, ja que 

aquest possibilita la contractació d’educadors/es socials per desenvolupar accions 

de treball comunitari en 10 instituts.  

Les funcions principals que s’atribueixen a l’educador/a social, en aquesta 

autonomia, estan relacionades amb la gestió, amb el treball en les aules de 

convivència i amb l’assessorament de la comunitat educativa –equip directiu, 

professorat i famílies–. Les professionals enquestades en la recerca d’Ortega i 

Mohedano (2011) destaquen la importància de desenvolupar funcions relacionades 

amb l’absentisme i la convivència, així com que són moltes i molt diverses les 

funcions que han de desenvolupar als centres educatius; unes funcions que no 

estan gaire definides. 

L’educador/a social en contextos educatius de Castella-la Manxa, per tant, centra 

les seves funcions i encàrrec professional en accions relacionades amb l’àmbit de 

la convivència, l’absentisme escolar, les habilitats socials i la resolució de conflictes. 

Aquest grup professional no forma part de la plantilla del centre i depenen 

administrativament de Serveis Socials o de Sanitat. En aquest sentit, el conjunt de 

professionals de l’Educació Social coincideix en la necessitat de passar a formar 

part de les plantilles dels centres, de tenir unes funcions clarament definides i 

compartides i, finalment, de la incorporació d’un educador/a social per centre 

d’educació secundària. (Ortega, 2014). 

Andalusia ha estat el tercer àmbit autonòmic a incorporar aquesta figura 

professional als centres d’educació secundària. L’any 2005 inicia un camí que 

finalitza l’any 2010, quan es fa efectiu el Decret 2007 que reconeix la incorporació 

de professionals de l’Educació Social en el context educatiu. A diferència de les 

altres dues autonomies, s’optà per establir dues opcions per dur a terme aquesta 

incorporació professional; d’una banda, formant part dels equips d’orientació 

educativa (EOE) i oferint atenció als centres de primària i, d’altra banda, integrant 

aquest perfil professional en el departament d’orientació dels centres de 

secundària. Aquesta innovació respecte als processos d’incorporació anteriors, 

“permet als ES estar presents al llarg de tota l’escolarització obligatòria, la qual 

cosa mostra una nova concepció dels processos d’ensenyament i aprenentatge, 

que apunta a una reformulació dels models educatius.” (Castillo i Bretones, 

2014:133). 
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L’educador/a social s’integra en un equip multidisciplinari assumint funcions 

relacionades amb dos àmbits principals d’actuació: intervencions directes amb 

l’alumnat i l’entorn d’aquest i, d’altra banda, desenvolupament de programes 

específics adreçats a sectors concrets de l’alumnat. És a dir, la majoria de 

professionals de l’educació social en centres d’educació secundària focalitzen el 

desenvolupament de la seva praxi professional intervenint en situacions 

d’absentisme escolar, mediant en els conflictes que apareixen entre el centre 

educatiu, l’alumnat i la seva família, desenvolupant programes d’educació en valors 

i fomentant la integració multicultural i millora de la convivència escolar (Terrón-

Caro, Cárdenas-Rodríguez i Rodríguez, 2017). Tot i això, en l’estudi de Vila, Cortés 

i Martin (2020), un poc més de la meitat –54%– de professionals enquestats 

consideren que el grau de compliment de les seves funcions és mitjà, mentre que 

un 41% creuen que és baix o molt baix. Una realitat que posa en dubte l’operativitat 

del llistat de funcions pròpies de l’educador/a social regulades en la legislació 

d’aquest àmbit autonòmic.  

El grup professional de l’Educació Social en els centres de secundària d’Andalusia, 

tal com indica Galán (2019), centra les funcions i la praxi professional en l’àmbit de 

la convivència i la resolució de conflictes, l’absentisme escolar, la dinamització 

familiar i comunitària, l’educació integral i en valors i l’acompanyament de l’alumnat 

en situació de risc –educació intercultural–. En l’estudi de Vila, Cortés i Martin 

(2020), s’evidencia que la presència d’aquest conjunt de professionals en els 

centres d’educació secundària afavoreix el treball col·lectiu i coordinat amb l’entorn 

i els contextos de referència de l’alumnat i, per tant, aquesta figura professional 

serveix de nexe d’unió entre tots els elements que formen part del procés educatiu 

de l’alumnat dels centres d’educació secundària. 

A les Illes Balears, en 2008, s’inicià, en alguns centres experimentals, la 

d’incorporació d’aquest grup professional en l’educació secundària. Una 

experiència que, deu anys més tard, ha aportat uns resultats positius que avalen 

aquesta incorporació professional en els centres d’educació secundària de les Illes 

Balears. En aquest àmbit autonòmic, les funcions que s’atorguen a aquest sector 

professional estan estretament relacionades amb millorar la convivència, 

desenvolupar un rol de mediació i element de connexió entre les famílies i els 

centres educatius i fer ús dels recursos comunitaris existents per prevenir i donar 
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resposta a les situacions conflictives que esdevenen en el context educatiu. (Galán, 

2019). A aquest conjunt de professionals se’ls coneix com a personal tècnic 

d’intervenció sociocomunitària (TISOC) i són educadors/es socials titulades que 

treballen amb adolescents en risc d’exclusió social. 

El perfil professional de l’Educació Social en els centres de secundària de les Illes 

Balears, tal com indica Galán (2019), centra les funcions i la praxi professional en 

l’àmbit de les dificultats d’aprenentatge, problemes de convivència, absentisme, 

fracàs escolar i abandonament prematur dels estudis. Aquest grup professional de 

l’Educació Social va reincorporar-se el curs 2017-18 per a quedar-se, tenint en 

compte els resultats que avalaven la seva contractació i confirmant-ne la voluntat 

política –la principal qüestió, per la qual, desaparegueren de la plantilla d’alguns 

centres educatius–.  

Les Illes Canàries, és el darrer territori on s’ha dut a terme aquesta incorporació 

professional de manera reglada. En el curs escolar 2017/2018 s’engega una 

experiència pilot (ESEC) que esdevé com a resultat de la signatura d’un conveni de 

col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitats i el Col·legi Professional 

d’Educadores i Educadors Socials de Canàries (CEESCAN), amb l’objectiu de 

millorar el sistema educatiu amb l’ajuda de l’Educació Social –totes les 

professionals contractades són educador/a social de formació–. En aquest territori, 

les funcions que s’atorguen a aquest sector professional estan estretament 

relacionades amb la millora del desenvolupament social i educatiu de l’alumnat del 

centre de secundària. (Galán, 2019).  

El grup de professionals de l’Educació Social en els centres de secundària de les 

Illes Canàries, per tant, centra les funcions i la praxi professional en accions 

relacionades amb l’àmbit de la mediació familiar, la convivència, l’assetjament 

escolar, l’atenció a la diversitat i la promoció de desenvolupament comunitari i 

participatiu. Aquesta incorporació professional, que va iniciar-se l’any 2017, segueix 

expandint-se i ja són trenta-sis els educadors/es que atenen a setanta-sis centres 

de les illes. Les educadores i educadors socials s’han incorporat als equips 

d’orientació educativa i psicopedagògica (EOEP) i als departaments d’orientació 

dels centres educatius –i públics– de les Illes Canàries.  
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2.2. Altres experiències d’Educació Social i centres d’educació formal  

L’experiència d’incorporació de Castella i Lleó1, tal com ens presenta Ortega i 

Mohedano (2011) en la seva recerca, evidencia que a diferència del que ocorre en 

Extremadura o Castella-la Manxa, les educadores i educadors socials de formació 

que desenvolupen el seu encàrrec professional en centres educatius representen 

sols al 4,4% del total de professionals que assumeixen aquestes funcions.  

Els professionals que desenvolupen aquestes funcions, per tant pertanyen als 

Serveis a la Comunitat i la Intervenció Socioeducativa de Castella i Lleó, però 

depenen administrativament d’Educació. Aquest procés es va dur a terme abans 

de crear la titulació d’Educació Social, i per aquesta raó, la majoria de professionals 

procedeixen de Magisteri, Pedagogia, Treball Social o Psicopedagogia, tot i que un 

48,2 %, va accedir des d’altres titulacions. (Ortega, 2014). 

És a dir, en aquest àmbit autonòmic han apostat per un model que atorga les 

funcions pròpies de l’educador/a social en contextos educatius a personal que es 

troba en la plantilla del centre, siguin professorat o personal de l’equip d’orientació. 

Aquest professional desenvolupa funcions relacionades amb la mediació i resolució 

de conflictes, però també duu a terme funcions pròpiament docents, com ara per 

exemple: tutories, vigilàncies en el moment de l’estudi, la biblioteca, etc. (Bretones, 

Solé, Castillo, Meneses i Fàbregues, 2019a).  

L’exemple de Galícia2 fa visible la dificultat que suposa aquesta incorporació 

professional quan no hi ha el suport i la voluntat política que es precisa. Als anys 

noranta, la Nova Escola Galega i el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 

Galícia (CEESG) ja es van posicionar i van donar suport a la incorporació de 

professionals de l’Educació Social en els centres educatius.  

                                                 
1
 En Castella i Lleó, el departament d'educació va incorporar un perfil professional, el de 

Serveis a la Comunitat els quals van passar a formar part del departament d'orientació del 
centre i van assumir tasques docents, tot i que assumeixen funcions de l'educador/a social no 
ho són. 
 

2
 En Galícia les experiències d'incorporació de professionals de l'Educació Social són aïllades i 

concretes. Aquestes experiències es desenvolupen tant en centres educatius com fora 
d'aquests i han donat lloc a projectes com el Programa Dorna: "Embárcate Na Saúde"; "De 
bono rollo": Programa de habilidades para la vida, i el Projecte d'intervenció socioeducativa als 
instituts del barri de Labañou (La Corunya); o "Programa Aleida", liderat per Igaxes, treballa 
amb joves per prevenir situacions de risc o exclusió social des d'una perspectiva sistèmica i 
amb especial atenció a la consolidació familiar i l'apoderament del jove i la seva família. 
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Així doncs, es tracta d’un tema que continua en debat avui dia; tot i les diferents 

experiències sorgides al territori entre educació formal i Educació Social, cap 

d’aquestes ha aconseguit superar el propi àmbit d’actuació, dificultant així fer 

extensives totes aquestes propostes d’incorporació. “Actualment en aquesta 

comunitat hi ha ES que estan adscrits als serveis socials municipals i desenvolupen 

funcions en els centres escolars en coordinació amb els seus equips educatius, 

mitjançant comissions socials, d’atenció a la diversitat, projectes ad hoc, etc.” 

(López, 2013:2). 

Gran part de professionals de l’Educació Social, en aquest territori, centren les 

funcions i la praxi professional en el treball d’habilitats socials, educació en valors, 

el foment de la igualtat, la formació de les famílies –escola de mares i pares–, 

millora de les relacions amb la resta d’agents de la comunitat, identificació de les 

necessitats socioeducatives i enriquiment i desenvolupament del pla de 

convivència escolar. És a dir, les funcions del professional de l’Educació Social són 

compartides amb les de l’educador/a d’infància i Adolescència dels Serveis Socials 

i, a més a més, té en compte algunes pròpies de l’Educació Social en contextos 

educatius –com ara per exemple, el pla de convivència–.  

La realitat de Galícia és que compten amb moltíssims programes i projectes 

socioeducatius que podrien incorporar-se i desenvolupar-se en els centres 

educatius, sota la coordinació de l’educador/a social, ja que la majoria d’aquests ja 

incorporen aquest perfil professional en els equips i les accions que desenvolupen 

en contextos educatius. (Galán, 2019).  

A Aragó, concretament a Saragossa, des del curs 1986-1987 es va implementar el 

Projecte d’integració d’espais escolars (PIEE)3. Es tracta d’un projecte incentivat 

per l’Institut Nacional de Joventut (INJUVE), el qual és assumit, liderat i gestionat 

pel departament de joventut de la ciutat. Així doncs, la província de Saragossa, 

amb el suport de la Diputació General d’Aragó i de la Federació d’Associacions de 

Pares i Mares d’alumnat de l’Escola Pública d’Aragó (FAPAR), va incorporar 

quaranta-dues educadores i educadors socials als centres educatius –trenta-dos 

centres de secundària, sis d’educació infantil i quatre d’educació especial–. 

                                                 
3
 El Projecte d'Integració d'Espais Escolars (PIEE), és un recurs municipal que pretén 

dinamitzar la comunitat escolar a través d'activitats esportives, culturals i d'oci educatiu. El PIEE 
ajuda a complementar la formació de l'alumnat proporcionant un ambient menys rigorós que 
l'acadèmic. 
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L’objectiu principal del PIEE és fer ús d’aquest projecte per convertir-lo en una 

alternativa per a l’oci i el temps lliure.  

Així doncs, en aquest territori el sector professional de l’Educació Social centra les 

funcions i la praxi professional a potenciar els hàbits de participació en el teixit 

associatiu de la comunitat i actuant de dinamitzador de la “comunitat escolar 

mitjançant activitats conjuntes entre el professorat, les famílies i l’alumnat, fet que 

rendibilitzaria els espais i els equipaments dels centres educatius.” (Galán, Castillo i 

Pellisa, 2012:21). Però tots tres contextos educatius ofereixen, també, matisos en 

el desenvolupament de les funcions professionals en els centres educatius –infantil, 

primària i secundària–. Les funcions se centren, concretament, en el fracàs escolar, 

l’absentisme i l’abandonament prematur de l’escolarització, fluxos migratoris, gestió 

d’espais de lleure en el barri i, des d’un vessant més social i no tan educativa, la 

precarització, l’exclusió, la marginació social i els comportaments i actituds 

delictives. Pel que fa als centres d’educació especial, l’educador/a social centra les 

seves funcions a potenciar els hàbits de participació i la utilització dels recursos 

socioeducatius de l’entorn per possibilitar la inserció social de les persones amb qui 

treballa. (Galán, 2019). 

La intervenció socioeducativa que es duu a terme a Saragossa des de fa més de 

trenta anys prioritza el treball amb aquell alumnat que presenta dificultats 

d’integració social, i l’equip de professionals que desenvolupen aquesta intervenció 

són educadores i educadors socials de formació o animadors/es socioculturals 

(TASOCT), com a responsables de coordinar la xarxa de treball amb la resta de 

professionals, espais i recursos que possibilita el projecte. En tots aquells centres 

en què es desenvolupa un PIEE, l’objectiu és que cada professional dinamitzi “la 

comunitat escolar a través d’activitats esportives, culturals, tallers, cursos, etc., amb 

la finalitat de complementar la formació de l’alumne en un ambient menys estricte 

que l’acadèmic.” (Galán, 2019:84). 

Pel que fa a Catalunya, l’any 2015, s’inicia la incorporació de professionals de 

l’acció socioeducativa en centres d’educació formal, tot i que avui dia, no hi ha 

disposicions legals que articulen aquesta incorporació en els centres públics del 

territori. 

En aquest àmbit autonòmic, però, al procés apareixien dos professionals que 

desenvolupen funcions paral·leles, però diferenciades: el personal tècnic 
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d’integració social (TIS) i les educadores i els educadors socials. Aquest mateix any 

s’incorporen, en alguns centres públics de Catalunya, vuitanta-set professionals de 

la integració social; una incorporació professional que es consolida i incrementa en 

un 25 % el curs escolar següent. Però aquest grup professional és contractat com a 

personal auxiliar i amb la finalitat de complementar la tasca educativa del personal 

docent. (Bretones, Solé, Castillo, Meneses i Fàbregues, 2019a). Aquesta 

incorporació professional que atén el govern de Catalunya és conseqüència del 

Programa d’escola inclusiva i atenció a la diversitat que es desprèn de la Moció 

191/X del Parlament de Catalunya.  

Els recursos d’aquest territori que compten amb la presència de professionals de 

l’Educació Social són les unitats d’escolarització compartida (UEC), les escoles 

d’educació especial i les unitats de suport a l’educació especial (USEE); tot i que 

també és cert que podem trobar presència d’educadores i educadors socials entre 

els equips multidisciplinaris de les aules de suport intensiu a l’educació inclusiva 

(SIEI). Finalment, és l’AMPA dels centres de primària i de secundària, qui es veu 

obligada a contractar a professionals de l’Educació Social per intervenir en aquelles 

problemàtiques i situacions que presenten necessitats concretes.  

En totes les situacions descrites a Catalunya, d’una o d’altra manera, s’observa que 

existeix cert nivell de precarietat en relació amb la situació contractual d’aquests 

professionals en el sistema educatiu. El personal interí viu amb la incertesa que el 

renovin l’any següent; hi ha d’altre personal que treball i cotitza amb una categoria 

laboral inferior a la seva formació; també hi ha professionals que són contractats a 

temps parcial i amb la continuïtat supeditada a plans estratègics de futur o, 

simplement, a la continuïtat del finançament. (Bretones, Solé, Castillo, Meneses i 

Fàbregues, 2019a:17). 

Les funcions principals que s’atribueixen a l’educador/a social, en aquesta 

autonomia, estan relacionades amb la mediació, la generació de contextos 

educatius, coneixement i anàlisi dels contextos socials, la gestió de recursos –

institucions, programes, projectes i activitats–; però també amb la convivència, la 

detecció de factors de risc, l’absentisme i el treball amb les habilitats socials. 

(González, Olmos i Serrate, 2015). 

“L’educador social escolar, amb el desenvolupament d’aquest conjunt heterogeni 

de funcions, ofereix respostes integrals tot fent un treball exhaustiu encaminat 
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fonamentalment al desenvolupament de la competència social de l’alumnat amb el 

qual treballa” (Bretones, Solé, Castillo, Meneses i Fàbregues, 2019a:19) i per 

aquest motiu, la regulació –legislativa- d’aquesta incorporació ha de ser immediata. 

El sector de professionals de l’acció socioeducativa en Catalunya reclama la 

necessitat que se’l contracti en les categories professionals que els corresponen i 

que, per tant, aconsegueixin el respecte i el reconeixement professional, que amb 

aquest tipus de precarietat laboral difícilment es pot assolir.  

Els exemples i experiències d’incorporació de professionals de l’Educació Social en 

centres d’educació secundària que s’han revisat fins ara, evidencien l’existència de 

models diferenciats d’incorporació professional. Cadascun dels àmbits autonòmics 

ha desenvolupat el seu propi procés d’incorporació, però tot i això podríem agrupar-

los en tres grups principals: incorporació del professional a la plantilla docent del 

centre, integració del professional dels serveis socials municipals als centres, gestió 

i dinamització de projectes, programes o activitats amb caire inclusiu i que es 

desenvolupen conjuntament amb els centres educatius (Bretones, Solé, Castillo, 

Meneses i Fàbregues, 2019a) i incorporació de professionals per a l’atenció 

socioeducativa –professional amb perfil docent que forma part del departament 

d’orientació–. (Serrate i González, 2019). 

 

2.3. Els models d’incorporació professional a l’Estat espanyol  

Després de la revisió bibliogràfica, i atenent a la proposta dels autors especialitzats, 

s’observa com els diferents àmbits autonòmics han anat incorporant, per mitjà de la 

legislació o d’altres fórmules, aquest perfil professional tan essencial per a 

l’educació formal d’avui dia. (Galán, 2019).  

S’observa, llavors, el primer model d’incorporació autonòmica. Aquest model fa 

referència a la incorporació de perfils específics, dins del centre educatiu, els quals 

atendran les necessitats socioeducatives de la institució. Aquests professionals 

formen part de l’equip d’orientació i desenvolupen funcions docents i funcions 

socioeducatives. (Serrate i González, 2019). Com a exemple d’aquest model tenim 

Castella i Lleó, una autonomia que opta per aquesta via provocant, en 

conseqüència, que accediren a aquests perfils específics diferents tipologies de 

professionals i al qual, finalment, sols s’hi va incorporar un 5% d’educadores i 
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educadors de formació. (Ortega, 2014). A més a més, es tracta d’un model 

fàcilment detectable en els centres d’educació infantil i primària d’altres 

autonomies.  

D’altra banda, també s’identifica un segon model d’incorporació professional, el 

qual consisteix en la integració, en els centres educatius, de professionals de 

l’Educació Social contractats per les administracions locals o comarcals, els quals 

formen part dels serveis socials d’aquestes. Aquests professionals, per tant, no 

formen part de la plantilla docent o administrativa del centre educatiu però 

desenvolupen les funcions pròpies de l’educador/a social en els serveis socials 

municipals i tenen assignades determinades funcions que desenvolupen en els 

centres educatius (Serrate i Gonzalez, 2019), tant en l’horari lectiu com fora 

d’aquest. 

D’aquest segon model també emergeix un de mixt; “és el cas de Catalunya, on, en 

alguns centres, la figura de l’educador social dels serveis comunitaris conviu amb 

els tècnics o educadors dels mateixos centres.” (Bretones, Solé, Castillo, Meneses i 

Fàbregues, 2019a:13). En aquest cas, l’educador/a social treballa com a tal en 

recursos concrets o en els mateixos centres d’educació secundària, però amb 

contracte de personal tècnic d’integració social –lloc que també pot ocupar una 

tècnica o tècnic d’integració social, desenvolupant un encàrrec que no recau en 

l’educador/a social–. Així doncs, ens trobem davant del model més generalitzat en 

l’Estat espanyol –País Basc o Madrid, per exemple– es tracta del model clàssic de 

col·laboració administrativa entre els serveis socials municipals i els centres 

educatius. Els i les professionals de l’Educació Social, en aquest model autonòmic, 

desenvolupen un paper de gestor de recursos i projectes (Serrate i Gonzalez, 

2019) de prevenció, mediació, educació en valors i d’altres problemàtiques que 

afecten les tres potes de la comunitat educativa: centre, família i alumnat.  

El tercer model d’incorporació autonòmica, i seguint el que exposa Serrate i 

González (2019) és aquell que fa referència a les comunitats autònomes que han 

legislat la incorporació de professionals de l’Educació Social en l’educació 

secundària –Extremadura, Castella-la Manxa i Andalusia–, contractant-los com a 

funcionaris de carrera. Tot i això, també s’observa com hi ha altres territoris que tot i 

no regular completament aquesta incorporació professional en el sistema educatiu, 

sí que contemplen la inclusió d’aquests i la seva contractació com a personal interí, 
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per mitjà de convenis o altres fórmules (Serrate i González, 2019), com s’identifica 

en les Illes Balears i les Illes Canàries. És a dir, es produeix una “incorporació 

institucional a les plantilles dels centres com a personal funcionari” (Bretones, Solé, 

Castillo, Meneses i Fàbregues, 2019a:13), la qual s’evidencia com el primer dels 

tres models d’incorporació professional a l’Estat espanyol. 

Aquest model és el que haurien de seguir la resta d’autonomies, ja que és 

estrictament necessari regular aquesta incorporació professional, amb igualtat de 

condicions i garanties que la resta de professionals de la docència, i delimitar les 

funcions específiques d’aquest col·lectiu.  

Aquesta figura professional, que com s’ha observat s’integra, majoritàriament, en el 

departament d’orientació en l’educació secundària, esdevé clau en el disseny de 

plans i estratègies de prevenció i en l’exercici de la intervenció socioeducativa. 

Aquesta incorporació professional suposa una oportunitat per al sistema educatiu i 

serveix de suport davant les necessitats del personal docent. Unes necessitats que 

estan relacionades amb el foment de l’escola inclusiva, la interculturalitat, la 

participació, el desenvolupament acadèmic i, especialment, els problemes de 

convivència, el fracàs escolar i l’abandonament primerenc de l’etapa d’educació 

obligatòria. (Serrate i González 2019). 

Aquest model possibilita la incorporació d’educadores i educadors socials en 

places creades concretament per aquest perfil professional i, per tant, que aquests 

desenvolupen les seves intervencions dins del centre educatiu i en coordinació i 

col·laboració directa amb la resta de l’equip educatiu. (Serrate i González, 2019). 

L’educador/a social actua com a nexe d’unió entre els elements que formen part de 

la comunitat educativa i intervé en aquelles situacions en les quals s’albira una 

situació de vulnerabilitat de l’alumnat.  

Així doncs, un cop assenyalats els diferents àmbits autonòmics que contemplen la 

incorporació de professionals de l’Educació Social en els centres de secundària, i 

un cop identificats els modes d’incorporació, es procedirà a determinar els llistats 

de funcions establerts, regulats o legislats, per a detectar les oportunitats i les 

febleses que presenten i determinar quin model de funcions respon millor a les 

necessitats i demandes del sistema educatiu –concretament en l’etapa d’Educació 

Secundària Obligatòria–.  
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3. Funcions de l’educadora o educador social en l’educació 

secundària 

S’han revisat fins ací les diferents experiències d’incorporació d’educadores i 

educadors socials a l’escola en els diferents àmbits autonòmics de l’Estat espanyol, 

així com els models d’aquesta incorporació. Per identificar les funcions d’aquest 

perfil professional, doncs, es revisarà només aquells àmbits autonòmics –

Extremadura, Castella-la Manxa, Andalusia, Illes Balears i Illes Canàries– que han 

legislat aquesta incorporació professional i, per tant, han regulat les funcions 

pròpies d’aquest professional en l’educació secundària. 

La Llei d’Educació d’Extremadura, Llei 4/2011, de 7 de març, en el seu Capítol V, 

article 59, especifica i justifica la necessitat de contractar a professionals de 

l’Educació Social per a contribuir a l’educació integral de l’alumnat; incorporant-los 

com a agents educatius de caràcter no docent.  

Per tant, tal com indica l’article 59.2, d’aquesta Llei, les funcions legalment definides 

per al personal professional de l’Educació Social en centres educatius 

d’Extremadura són:  

 Dissenyar i executar accions que afavoreixin la convivència escolar, en 

col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i social. 

 Detectar els factors de risc que puguin derivar en situacions socioeducatives 

desfavorables i contribuir a la superació d'aquestes. 

 Col·laborar amb el professorat del centre en l'acció tutorial i en la mediació 

de conflictes, propiciant estratègies per a la seva resolució. 

 D’altres que determini l'Administració educativa. 

Així doncs, l’educador/a social en contextos educatius és la persona encarregada 

de desenvolupar les funcions relacionades amb la convivència, l’absentisme 

escolar, el transport escolar, serveis socials, habilitats socials i resolució de 

conflictes i violència escolar. (Galán, 2019). En aquest àmbit autonòmic es deixa 

oberta la porta a què altres Administracions educatives determinin funcions 

específiques no contemplades en la Llei, com ara per exemple, el transport escolar 

o la gestió de les biblioteques escolars.  
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Pel que fa a Castella-la Manxa, ni la Llei d’Educació de Castella-la Manxa –Llei 

7/2010, de 20 de juliol–, ni el decret que la regula –Decret 40/2015, de 15 de juny– 

fan cap mena de referència al personal d’Educació Social en centres educatius. Tot 

i això, l’any 2018, i tenint en compte les necessitats existents, ha obert un nou 

procés d’incorporació de professionals de l’Educació Social com a personal 

funcionari en els centres d’educació secundària per desenvolupar intervencions de 

treball comunitari. Aquesta incorporació professional ve determinada pel Pla d’èxit 

educatiu i prevenció de l’abandonament educatiu primerenc, impulsat per la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.  

Així doncs, les funcions que s’atorguen a l’educador/a social en centres educatius 

en aquest territori són les següents:  

 Analitzar els problemes de convivència i la cerca d'alternatives basades en 

el diàleg, la comunicació i l'acord, per a promoure la millora de la 

participació, la cooperació o el coneixement de les normes. 

 Mediació i negociació amb l'alumnat, el professorat i les famílies per a la 

cerca d'alternatives positives. 

 Desenvolupar programes per a la prevenció de conflictes, dotant a l'alumnat 

d'estratègies de mediació i negociació en els conflictes, en col·laboració 

amb les tutores i tutors. 

 Seguiment i control de l'alumnat que presenta disrupcions del comportament 

i absentisme escolar. 

 Desenvolupar la competència social i de la integració mitjançant la promoció 

de programes d'animació sociocultural i d'educació en valors. 

 Planificar la millora de la convivència del centre. 

Aquest llistat de funcions s'extreu del Marc d’actuació i funcions dels educadors/es 

socials, elaborat i editat pel Servei d’Orientació i Atenció a la Diversitat del govern 

de Castella-la Manxa l’any 2006; l’únic document o recerca que s’ha trobat on 

s’especifiquen les funcions pròpies d’aquests professionals en contextos educatius. 

“Es pretenen impulsar actuacions de foment de la convivència i de resolució de 

conflictes, garantir la mediació amb les famílies i la coordinació amb altres 

institucions, així com donar suport al treball dels equips directius, els tutors i el 

departament d’orientació.” (Galán, 2019). 
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La Llei d’Educació d’Andalusia, Llei 17/2007, en el seu Títol III, contempla l’opció de 

contractar a diferents professionals especialistes, entre ells l’educador/a social, en 

els centres educatius per a millorar l’atenció i l’acompanyament d’aquell alumnat 

que presenta necessitats específiques de suport educatiu. Aquest mateix any, però, 

el Decret 19/2007, de 23 de gener, regula la incorporació d’aquest grup 

professional en els centres educatius, com a personal funcionari de carrera i 

determina les funcions (Vila, Cortés i Martin, 2020) que hauran de desenvolupar.  

Llavors, tal com indica Vila, Cortés i Martin (2020), les funcions legalment definides 

en Andalusia per al personal professional de l’Educació Social en centres educatius 

són aquestes: 

 Realitzar el seguiment de l'alumnat absentista amb intermediació entre la 

família i el centre. 

 Mediació en conflictes: alumnat-centre, família-centre i alumnat-família. 

 Intervenir amb l'alumnat i les famílies en problemes de convivència. 

 Treballar com a mentor de l'alumnat en situacions de risc. 

 Desenvolupar programes d'habilitats socials, comunicatives i per a la relació 

amb l'alumnat en situació de risc. 

 Desenvolupar programes per a la integració multicultural. 

 Desenvolupar programes d'educació en valors. 

 Coordinar els recursos de la zona per a l'ús per part de l'alumnat en situació 

de risc. 

 Col·laborar amb el professorat en el funcionament de l'aula de convivència. 

 Organitzar i desenvolupar activitats de formació de les famílies de l'alumnat 

en situació de risc. 

 Coordinar activitats extraescolars per a l'alumnat en situació de risc. 

 Realitzar el seguiment d'activitats no lectives de l'alumnat. 

 Col·laborar en programes de vida saludable. 

 Organitzar i desenvolupar programes socioeducatius. 

 Desenvolupar activitats d'oci i temps lliure amb l'alumnat en situació de risc. 

 Realitzar quantes altres actuacions i activitats que a requeriment de 

l'Administració Educativa siguin necessàries. 

Les nou primeres funcions del llistat són les que els professionals participants en la 

recerca de Vila, Cortés i Martin (2020) destaquen com les que més es 
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desenvolupen en els centres educatius. Així doncs, l’educador/a social en 

contextos educatius és la persona encarregada de desenvolupar les funcions 

relacionades amb la convivència, la resolució de conflictes, l’absentisme escolar, la 

dinamització familiar i comunitària, l’educació intercultural, l‘educació en valors, la 

competència social i l’acompanyament de l’alumnat en situació de risc. (Galán, 

2019).  

Pel que fa a les Illes Balears, l’avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears, 

el qual va estar en fase d’exposició pública fins a finals de febrer i s’espera que 

s’aprovi a l’estiu de 2021, en Títol III, Capítol I, article 56.3, diu que 

“reglamentàriament es regularan, entre d’altres, les funcions dels auxiliars tècnics 

educatius i dels educadors socials que intervenen en els centres educatius públics”, 

pel que s’entén que aquesta regulació de funcions vindrà especificada en el decret 

o ordre que es desplega d’aquest avantprojecte de Llei.  

Aleshores, tal com indica Ballester (2017), les funcions definides en les Illes Balears 

per al personal tècnic d’intervenció sociocomunitària (TISOC) en els centres 

d’educació secundària, són les següents: 

 Dissenyar el projecte d’intervenció al centre, tenint en compte els objectius, 

la metodologia, activitats, coordinacions, avaluació i instruments de registre. 

 Participar amb l’equip directiu del centre assignat, així com amb l’equip el 

departament d’orientació, en l’elaboració de les propostes que formulin i 

col·laborar en la seva implementació. 

 Col·laborar i impulsar la xarxa socioeducativa entre el centre educatiu, els 

serveis socials comunitaris, la Conselleria competent en matèria d’infància i 

família, els serveis sanitaris i les famílies. 

 Prevenir i detectar, juntament amb el centre educatiu, els conflictes existents 

i elaborar-ne el projecte d’intervenció per tal de restablir i potenciar la 

convivència escolar. 

 Conèixer i establir vincles amb l’alumnat en situació de vulnerabilitat i 

acordar un pla de feina que cobreixi tant l’horari d’assistència lectiva al 

centre com l’horari no lectiu (extraescolar). 

 Seguiment de les situacions d’absentisme escolar en col·laboració amb els 

serveis socials, educadors de serveis socials, policia tutor, departament 

d’orientació, l’equip directiu i el tutor/a de cada aula. 
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 Seguiment d’aquells casos que presenten problemes de convivència i 

integració social, en coordinació amb l’equip directiu del centre, l’equip 

educatiu i els serveis socials municipals. 

 Dur a terme actuacions que reforcin la implicació educativa de les famílies 

de l’alumnat que es consideri d’alta vulnerabilitat o risc d’exclusió social. 

 Implicar les famílies amb alumnat del centre educatiu en situació de 

vulnerabilitat o risc, organitzant activitats informatives i formatives, 

especialment, en competències parentals. 

 Col·laborar en l’elaboració, organització i implementació d’activitats 

extraescolars al centre o al mateix entorn comunitari. 

 Col·laborar en el disseny i promoció d’activitats d’horabaixa de caràcter 

esportiu, lúdic, de reforç i de suport educatiu en un centre obert al barri 

(joves, famílies i entitats locals). 

 Col·laborar en totes aquelles activitats que l’equip directiu del centre li pugui 

assignar, per tal d’afavorir i millorar la convivència en el centre, i la integració 

de tot l’alumnat. 

 Acudir a les reunions de coordinació tècnica que estableixi la persona que 

coordini el programa. 

 Elaboració de la memòria de les tasques realitzades del curs finalitzat, els 

resultats obtinguts, així com propostes de millora de cara al següent curs 

escolar. 

Per tant, els TISOC, que són educadors/es socials de formació, són les persones 

encarregades de desenvolupar les funcions relacionades amb dificultats 

d’aprenentatge i problemes de convivència, absentisme, fracàs escolar i 

abandonament prematur dels estudis. (Galán, 2019). 

Finalment, la Llei Canària d’Educació no Universitària –la Llei 6/2014, de 25 de 

juny– en el Capítol IV, article 19.6, contempla que aquell centre que matriculi a 

alumnat amb necessitats específiques de suport acadèmic, així com el centre que 

escolaritzi a l’alumnat de diferents cultures, podran comptar amb el suport de 

diferents professionals, entre ells, l’educador/a social. D’altra banda, també es fa 

referència al fet que les educadores i educadors socials podran participar amb veu, 

però sense vot, en el claustre docent quan la direcció del centre ho trobi pertinent.  
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En relació amb l’article 43 d’aquesta mateixa Llei, el Pla Estratègic d’Atenció a la 

Diversitat (PEAD), determina que les funcions d’aquests professionals es basaran 

en la intervenció en els centres de secundària per a contribuir a l’educació integral 

de l’alumnat i tindran la condició d’agents educatius. 

Aleshores, tal com indica Bretones, Solé, Castillo, Meneses, i Fàbregues, (2019a), 

les funcions en les Illes Canàries per al conjunt de professionals de l’Educació 

Social en els centres d’educació secundària, són: 

 Potenciar el desenvolupament social i educatiu de l’alumnat.  

 Mediació en conflictes entre diferents agents educatius i l’alumnat. 

 Intervenir amb l'alumnat i les famílies amb problemes de convivència. 

 Controlar i fer seguiment de l’absentisme escolar. 

 Prevenció de situacions d’assetjament escolar. 

 Foment del desenvolupament comunitari i participatiu entre l’alumnat i 

l’entorn.  

Per tant, l’educador/a social en l’educació secundària a les Illes Canàries centra el 

seu encàrrec a potenciar el desenvolupament social i educatiu de l’alumnat des del 

centre educatiu. Per possibilitar-ho, aquest professional intervindrà i desenvoluparà 

tasques en els àmbits de la mediació familiar, la resolució dels conflictes, la 

reducció de l’absentisme escolar, el foment de la convivència, la prevenció de 

l’assetjament escolar, l’atenció a la diversitat i la promoció del desenvolupament 

comunitari i participatiu. (Galán, 2019). 

A tall de resum, les principals funcions que es troben presents en tots aquests 

territoris que contemplen aquesta incorporació professional, tal com assenyala 

Bretones, Solé, Castillo, Meneses i Fàbregues (2019a:18) i Galán i Castillo (2008), 

són: 

 Intervenció amb alumnes que mostren comportaments problemàtics 

(conflicte, violència, absentisme), tant en la clau d’actuació davant de la 

situació de conflicte dins del marc escolar (atenció i acompanyament), com 

en la seva prevenció (integració escolar). 

 Dinamització de l’àrea de treball comunitari i sociocultural en el marc 

escolar: educació per a la convivència i la ciutadania, promoció de la lectura, 

assessorament del temps lliure de l’alumnat, salut, medi ambient, 
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excursions, activitats extraescolars, formació del professorat en determinats 

temes, etc. 

 Implicació en la dinamització de les activitats extraescolars i 

complementàries, en estreta relació amb les AMPA. Tasques 

d’acompanyament i recepció diària de l’alumnat als centres amb servei de 

transport escolar. 

 Referent per a l’equip docent pel que fa al coneixement i anàlisi dels 

contextos socials (problemàtiques socials d’integració, entorn, recursos, 

etc.). 

 Responsable de l’àrea de relació i coordinació amb institucions, atenció 

social primària, salut i altres agents socioeducatius externs al centre escolar. 

Construcció de xarxes de suport al treball escolar. 

 Paper mediador entre el centre i l’entorn familiar de determinats alumnes. 

En aquest sentit, també assumeix la tramitació i gestió de beques i ajudes 

socials.  

 Docència i educació en aules externes al centre escolar on se situe 

l’alumnat més problemàtic, assumint la docència tant de matèries curriculars 

com la dinamització de tallers. 

 Personal docent complementari a les aules i centres d’educació especial. 

D’altra banda, però, hi ha el llistat de funcions que el Consell General de Col·legis 

d’Educadores i Educadors Socials (CGCEES) i l’Associació Estatal de l’Educació 

Social (ASEDES) estableixen en els Documents Professionalitzadors (2007): 

 Transmissió, desenvolupament i promoció de la cultura. 

 Generació de xarxes socials, contextos, processos i recursos educatius i 

socials. 

 Mediació social, cultural i educativa. 

 Coneixement, anàlisi i investigació dels contextos socials i educatius. 

 Disseny, implementació i avaluació de programes i projectes educatius. 

 Gestió, direcció, coordinació i organització d’institucions i recursos 

educatius. 

Si s’analitza, és fàcilment observable la relació i la similitud que existeix entre el 

llistat que presenta Galán i Castillo (2008) i Bretones, Solé, Castillo, Meneses i 
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Fàbregues (2019a), d’una banda, i els Documents Professionalitzadors (2007), 

d’altra banda. 

Així doncs, en ambdues categoritzacions de les funcions pròpies de l’educador 

social –una més generalista i d’altra més específica– es fa referència a la 

necessitat del treball i la intervenció en mediació, l’entorn i els contextos socials, i la 

gestió i coordinació de recursos i institucions. En aquest sentit, González, Olmos i 

Serrate (2015) constaten que l’encàrrec d’aquests professionals en centres de 

secundària, a més a més, també se centra en la detecció i prevenció de factors de 

risc i el desenvolupament de programes de comunicació interpersonal i d’habilitats 

socials. 

Però també s’evidencien algunes absències –pel que fa al llistat de funcions en 

contextos educatius–, com ara per exemple el paper de l’educador/a social com a 

agent transmissor de cultura i el rol avaluador que desenvolupa com a coneixedor 

de context. (Bretones, Solé, Castillo, Meneses i Fàbregues, 2019a). 

Aleshores, és evident la disparitat de funcions que s’atorga al conjunt de 

professionals de l’Educació Social en centres de secundària, però l’educador/a 

social “amb el desenvolupament d’aquest conjunt heterogeni de funcions, ofereix 

respostes integrals” (Bretones, Solé, Castillo, Meneses i Fàbregues, 2019a:19) per 

propiciar el desenvolupament de la competència social de l’alumnat amb el qual 

intervé. Per tant, cal establir una regulació a l’Estat espanyol, la qual ens permeti 

unificar les funcions que s’atribueixen a aquest perfil professional, sempre, deixant 

un espai perquè cadascun dels àmbits autonòmics pugui afegir alguna funció 

pròpia que respongui a unes necessitats concretes d’aquest territori –com per 

exemple l’acompanyament en el transport escolar en Extremadura–; limitant, però, 

els àmbits d’actuació per no generar situacions, i seguint amb l’exemple 

d’Extremadura, en què hi hagi professionals assumint funcions totalment 

allunyades del seu encàrrec –com per exemple, el préstec de les biblioteques 

escolars–.  

En definitiva, pel que fa a les funcions pròpies de l’educador/a social en l’educació 

secundària, aquestes són molt variades, però tenint en compte les experiències 

revisades, s’evidencia que aquestes se centren en uns àmbits concrets que 

responen a les necessitats del sistema educatiu. Es podria parlar dels següents 
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àmbits: la convivència escolar, la relació amb les famílies, el seguiment de 

l’alumnat amb dificultats socials, la mediació escolar, l’absentisme, la coordinació 

amb la comunitat educativa i la formació i suport al professorat (Bretones, Solé, 

Castillo, Meneses i Fàbregues, 2019a); tot i que també s’identifica l’àmbit de 

l’educació en valors i la gestió i dinamització de projectes d’acció socioeducativa.  

 

4. Discussió i conclusions 

L’actual sistema educatiu presenta un seguit de necessitats i carències, que 

l’educador/a social com a professional especialista pot satisfer si s’incorpora als 

centres educatius com a membre de ple dret. (Serrate i González, 2019). Aquest 

model d’incorporació professional és el que s’ha regulat en alguns àmbits 

autonòmics com Extremadura, Castella-la Manxa o Andalusia, on el professional 

s’incorpora com a personal funcionari de carrera i ocupant una plaça associada al 

centre educatiu al qual s’inscriu. (Bretones, Solé, Castillo, Meneses i Fàbregues, 

2019b). 

S’aposta per la implantació d’aquest model, i no de qualsevol dels altres tres, 

perquè és l’únic que garanteix una incorporació professional amb igualtat de 

condicions i garanties que la resta de personal docent i personal administratiu i de 

servei (PAS), incorporant-se en places creades concretament per a aquest perfil 

professional i, possibilitant així que es desenvolupen les intervencions 

socioeducatives dins del centre educatiu i en coordinació i col·laboració directa de 

la resta de l’equip educatiu. (González, Olmos i Serrate, 2015). En aquest sentit, la 

incorporació estable d’aquest perfil professional en els centres de secundària, tal 

com determina en Serrate i González (2019), és una qüestió prioritària per a la 

majoria d’àmbits autonòmics, sent el País Valencià un dels cinc territoris que més 

ho assenyala –demandat per un 89,9% del conjunt de professionals de l’educació 

secundària enquestats– superat només per Madrid, Extremadura, Canàries i 

Castella i Lleó. Ens trobem, doncs, en un moment en què cal seguir treballant i 

apostant per unificar criteris i funcions d’aquest sector professional, cal construir 

una especialització de la professió a partir de les experiències desenvolupades i els 

resultats obtinguts en cadascun d’aquests territoris. (Borgues i Cid, 2019). 
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Les funcions que s’assignen a aquests professionals, tal com s’ha vist en els 

apartats anteriors, són moltes i molt variades, depenent de les necessitats i les 

característiques del territori i del model d’incorporació professional que s’ha dut a 

terme. (Serrate i González, 2019). Tot i això, sí que es pot dir que en tots aquests 

territoris, l’educador/a social en l’educació secundària, parteix de dos eixos, les 

intervencions directes amb l’alumnat i el seu entorn i el desenvolupament de 

programes específics que s’adrecen a sectors concrets de l’alumnat. (Vila, Cortés i 

Martín, 2020). 

Galán i Castillo (2008) i Bretones, Solé, Castillo, Meneses i Fàbregues (2019a:18), 

a partir de les realitats regulades en el territori, estableixen un llistat de funcions 

comunes, les quals serveixen de base per a aquells territoris que no han regulat 

encara aquesta incorporació i, especialment, per al País Valencià. Aquesta 

proposta, amb la incorporació d’algunes de les funcions pròpies de l’educador/a 

social, recollides en els Documents Professionalitzadors (2007) i sense perdre de 

cista els àmbits d’actuació d’aquest professional, suposen la base de la proposta 

que es realitza en aquest assaig. 

Pel que fa al País Valencià no s’ha trobat cap estudi o recerca específica que 

permeti delimitar les necessitats socioeducatives específiques d’aquest territori. Tot 

i això, i tal com s’ha anat fent esment al llarg del text, les necessitats que presenta 

el sistema educatiu actual, i que ja han assenyalat els autors especialitzats, són 

comunes a tot l’Estat espanyol. (Galán, 2019). 

Amb la crisi socioeconòmica de 2008 moltes famílies van sofrir una pèrdua de 

poder adquisitiu i, per tant, de qualitat de vida que ha generat grans canvis socials. 

Un fet que obliga els centres educatius a fomentar la seva col·laboració i 

coordinació amb serveis, recursos i agents externs per poder fer un seguiment 

exhaustiu de l’alumnat en situació de risc o vulnerabilitat i garantir la comunicació i 

coordinació amb les famílies. Una tasca que en va recaure, principalment en l’equip 

docent i el qual, manifesta la necessitat d’incorporar educador/a social en el centre 

educatiu per assumir aquesta funció. (Serrate i González, 2019). 

L’absentisme, el fracàs escolar i els problemes de convivència són, també, una de 

les necessitats (Vila, Cortés i Martín, 2020) que el sistema educatiu no pot atendre 

plenament i que aquest professional sí. Els espais on esdevé l’acte educatiu han 

deixat de ser exclusius de la docència a l’aula i s’han multiplicat, donant lloc a la 
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necessitat d’incorporar nous actors que desenvolupen la intervenció 

socioeducativa. (Castillo, Paredes i Bou, 2016). S’observa, doncs, com moltes 

d’aquestes necessitats requereixen un professional específic concret, ja que 

l’experiència diu que no funciona com s’espera quan la intervenció depèn de l’equip 

docent exclusivament. (Serrate i González, 2019). El professional de l’Educació 

social, per tant, esdevé un actor privilegiat en aquest nou escenari que esdevé, es 

converteix en un col·laborador de la comunitat educativa que alhora pot 

desenvolupar múltiples aportacions. (Castillo, Paredes i Bou, 2016). 

A l’hora de realitzar la proposta de funcions, cal per tant, fer referència a les 

competències pròpies de l’educador/a social assenyalades en els Documents 

Professionalitzadors d’ASEDES-CGCEES (2007). Aquestes competències 

s’agrupen en cinc blocs, el primer d’ell fa referència a les capacitats comunicatives. 

Aquest professional ha de desenvolupar tasques de mediació entre els agents 

educatius i la família i entre aquests i els infants –fins i tot entre infants també–, així 

doncs, és clau aquest professional sigui capaç d’expressar-se i comprendre 

correctament els diferents contextos socioculturals i professionals. El segon bloc –

competències relatives a capacitats relacional– de competències està molt 

relacionat amb aquest primer, atès que és molt important que aquest professional 

estableixi les relacions amb l’altre a partir de l’escolta activa i sent conscient del 

context social en el qual intervé.  

Les competències relacionades amb la capacitat de selecció i gestió de 

coneixement i la informació, pròpies de l’educador/a social, suposen una oportunitat 

en els centres de secundària, ja que la coordinació amb serveis i agents externs 

requereix una transferència àgil però acurada d’informació de l’alumnat. En aquest 

sentit, també hi són presents les competències relatives a la capacitat d’anàlisi i 

síntesi, a partir de les quals es desplega la capacitat per comprendre situacions 

socials i educatives, així com de la pròpia praxi professional. L’educador/a social 

gestionarà programes i projecte que haurà d’avaluar per comprovar l’impacte 

aconseguit, així com les millores professionals per a futures intervencions.  

El darrer bloc fa referència a les competències relatives a les capacitats 

críticoreflexives, un bloc clau, el qual, avala a l’educador/a social com a 

professional encarregat de prendre decisions amb criteris i principis reconeguts i 

avalats per la professió, fugint de l’estigma. Aquest bloc també permet evidenciar la 
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capacitat d’aquest professional per estudiar i comprendre els contextos socials, 

polítics, econòmics i educatius, que permeten interpretar els significats i les accions 

que es produeixen en el marc escolar i dificulten la dinàmica normal del centre.  

La gran majoria de demandes i necessitats són compartides, per tant, tal com han 

indicat els autors especialitzats i tenint en compte les funcions pròpies de 

l’educador/a social (ASEDES-CGCEES, 2007), la proposta de funcions per al País 

Valencià és: 

 Atenció i acompanyament de l’alumnat que presenta comportament 

disruptiu –absentisme, violència i conflicte- i prevenció d’aquests 

comportaments afavorint la integració social. 

 Suport i referent per a l’equip docent en relació amb el coneixement i anàlisi 

dels contextos socials. 

 Coordinació amb els recursos i agents externs al centre educatiu. 

 Construcció de xarxes de suport al treball escolar. 

 Mediació entre la comunitat educativa –l’alumnat, la família i el centre–. 

 Transmissió, desenvolupament i promoció de la cultura. 

 Disseny, implementació i avaluació de programes i projectes educatius amb 

la dinamització de l’àrea de treball comunitari i sociocultural en el marc 

escolar. 

És fàcilment apreciable, també, el gran impacte –positiu– que resulta de la 

presència d’educadors/es socials en els centres educatius, concretament en els de 

secundària, ja que aquest perfil professional és clau per establir mecanismes de 

treball cooperatiu i amb coordinació amb els agents educatius. Aquest professional, 

per tant, és essencial per oferir suport i resposta a les necessitats que la resta de 

personal educatiu no pot afrontar, així com “vehicular propuestas de índole social y 

comunitaria, que no se ven fortalecidas precisamente, porque las dinámicas de 

funcionamiento de los centros educativos suelen estar más encorsetadas y con 

una perspectiva más centrada en lo académico.” (Vila, Cortés i Martín, 2020:60). 

Finalment, cal destacar també que aquesta necessitat d’incorporar educadors/es 

socials als centres de secundària, per tant, exigeix una formació especialitzada 

d’aquests. És a dir, cal que els plans d’estudi de les Universitats de l’Estat espanyol 

contemplin l’especialització de l’educador/a social escolar. Actualment, però, sols 
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algunes universitats han iniciat aquest camí cap a l’especialització (Serrate i 

González, 2019), introduint en el pla d’estudis assignatures específiques que 

relacionen ambdues disciplines –com ara per exemple la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC)–. D’altra manera, també, resulta essencial la creació de Màsters i 

postgraus que permetin continuar amb aquesta especialització després de graduar-

se com a professionals de l’Educació Social (Bretones, Solé, Castillo, Meneses i 

Fàbregues, 2019a), que l’espai escolar, que fins ara no representava un espai propi 

de l’Educació Social, de mica en mica “va configurant-se com un dels espais més 

necessaris, demandats i ocupats.” (Bretones, Solé, Castillo, Meneses i Fàbregues, 

2019a:75). 

  



 
36 

Bibliografia 

ASEDES-CGCEES. (2007). Documents Professionalitzadors. Barcelona: ASEDES-

CGCEES. 

Ballester, L. (2017). Funcions i competències professionals dels TISOC en els 

centres educatius de secundària. Palma de Mallorca: Escola Balear 

d’Administració Pública. Govern de les Illes Balears.  

Borgues, C. i Cid, X. (2019). Educación social y profesorado: la escuela como 

espación común de intervención. RES, Revista de Educación Social, 29, 

174-193. 

Bretones, E.; Solé, J.; Castillo, M.; Meneses, J. i Fàbregues, S. (2019a). Acció social 

i Educativa en contextos escolars: situació actual dels educadors socials i els 

tècnics d’integració social en el sistema educatiu de Catalunya. Informe de 

Recerca. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Disponible a: 

http://hdl.handle.net/10609/92886 

Bretones, E.; Solé, J.; Castillo, M.; Meneses, J. i Fàbregues, S. (2019b). Què diuen 

els centres educatius de Catalunya sobre la incorporació d’educadors socials 

a les escoles i els instituts? Educació Social. Revista d’Intervenció 

Socioeducativa, 71, 39-58. 

Galán, D. (2019). La realitat dels educadors socials a l’Estat espanyol. Experiència 

evolutiva en els centres d’educació secundària d’Extremadura. Educació 

Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 71, 78-103. 

Generalitat Valenciana. Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix 

el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària 

Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana. Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana (10.06.2015). 

González, M.; Olmos, S. i Serrate, S. (2015). Pensamiento y acción socioeducativa 

en contextos de enseñanza secundaria. Un estudio descriptivo-correlacional. 

Teoría de la Educación, 27(2), 91-114.  

González, M.; Olmos, S. i Serrate, S. (2016). Análisis de la práctica profesional del 

educador social en centros de educación secundaria. Pedagogía Social. 

Revista Interuniversitaria, 28, 229-243. 

http://hdl.handle.net/10609/92886


 
37 

Monjas, L. i Rafel, E. (2019). Una mirada a la realitat dels tècnics d’integració social i 

els treballadors socials a l’escola des de l’administració educativa catalana. 

Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 71, 104-125. 

Ortega, J.; González, M.; Froufe, S.; Rodríguez, Mª. J.; Sobrón, I.; Calvo, R. et al. 

(2010). Situación, praxis y demandas profesionales de intervención 

socioeducativa en el Sistema Escolar de Castilla y León. Universidad de 

Salamanca – Instituto Universitario de Ciencias de la Educación. 

Ortega, J. i Mohedano, J. (2011). Educadores Sociales Escolares, concepto y 

modelos. (A partir de los casos de Castilla y León, La Mancha y 

Extremadura). SIPS (Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social), II 

Jornada monográfica “Pedagogía Social y Educación Social. Una mirada de 

futuro.” Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación, 341-

369. 

Ortega, J. (2014). Educación Social y enseñanza: los educadores sociales en los 

centros educativos, funciones y modelos. EDETANIA, 45, 11-32. 

Sáez, L. (2019). Educadors socials a l’escola: el seu sentit, noves necessitats i 

noves estratègies. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 71, 

15-38. 

Serrate, S. i González, M. (2019). L’aportació dels educadors socials a la 

secundària: competències, funcions i criteris per a un nou àmbit de treball 

professional. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 71, 59-

77. 

Terrón-Caro, T.; Cárdenas-Rodríguez, R. i Rodríguez, R. (2017). Educación 

intercultural inclusiva. Funciones de los/as educadores/as sociales en 

instituciones educativas. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 29, 25-

40. 

Vila, E.; Cortés, P. i Martín, V. (2020). Los Educadores y Educadoras Sociales en 

los Centros Educativos de Andalucía: Perfil y Desarrollo Profesional. REICE. 

Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 18 

(1), 47-64. 


